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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
: 2533002
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Industrial Education Program in
Mechanical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Industrial Education (Mechanical
Engineering)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ภาษาอังกฤษ) : M.S.Ind.Ed. (Mechanical Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรื อนั กศึกษาต่างชาติที่ส ามารถใช้ภาษาไทยได้ เข้าศึกษา ผ่านการคัดเลื อ กโดย
คณาจารย์ ประจาหลักสูตร ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบข้อเขียน รวมทั้งพิจารณาจาก
ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือประวัติการทางาน
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนภาคการศึกษา 1/2559
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 (นัดพิเศษ)
เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 201
เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์,
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
8.2 นักวิจัยทางด้านครุศาสตร์เครื่องกลและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.3 นักฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม
8.4 นักจัดการเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรมและสถานศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา,
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา
ประเทศที่สาเร็จการศึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(สาขาวิชา)
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1. ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ
D.Eng. (Mechanical
Nippon Institute of
Engineeering)
Technology, Japan (2007)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2545)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2539)
2. รศ.บรรจบ อรชร
M.A. (Industrial Education) Technological University of
Philippines, Philippines
(1992)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2527)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2526)
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ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
3. ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล

Ph.D. (Mechanical
Engineeering)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา,
ประเทศที่สาเร็จการศึกษา
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
Old Dominion University,
USA (2003)

M.S. (Mechanical
Engineering)

Old Dominion University,
USA (1999)

ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2534)

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ทาการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งมีบทบัญญัติ ให้มี สภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ศึกษา
และเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ การศึกษา เป็นด้านหนึ่งที่ต้องปฏิรูป (ทั้งหมด
11 ด้าน) ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ นโยบายการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
โดยกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานรับผิ ดชอบด้านการศึกษาของประเทศได้รับ มอบหมายให้จัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ (ร่าง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพื่ อ
พัฒ นาคนอย่ างยั่ งยื น พ.ศ. 2558-2564 เป็นแนวทางการดาเนินการเพื่อขับเคลื่ อนให้ เกิดการปฏิรูป
การศึกษาดังกล่าว
สาระสั งเขปประเด็นการปฏิรูป ประเทศไทยด้านการศึกษา จัดทาโดย ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจกล่าวคือ ปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในช่วงของการปฏิรูป
การศึ ก ษารอบสอง หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า “การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง พ.ศ. 2552-2561” ซึ่ ง
ดาเนินการไปแล้วกว่า 5 ปี แต่ปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยโดยรวมอาจกล่าวได้ว่ายังเป็นปัญหาอยู่
โดยเฉพาะด้านคุณภาพการศึกษา/คุณภาพผู้ เรียน ด้านครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ด้าน
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ด้านการเพิ่มและกระจาย โอกาสทางการศึกษาที่ไม่ทั่วถึง เท่าเทียม
และด้านการผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประเทศได้พบว่ามีหลายเรื่องที่ยังเป็นปัญหาอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยปัญหาหลักๆ ที่สาคัญๆ ได้แก่ ปัญหา
ครู ประเด็นที่พบ คือ การผลิตและพัฒนาครู การขาดแคลนครู คุณภาพครู และหนี้สินครู ปัญหาผู้เรียน
ประเด็นที่พบ คือ คุณภาพการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนตกต่า โดยเฉพาะกรณีที่เด็กอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ ปัญหาหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล รวมทั้งการเรียน
การสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่ความเป็นพลเมือง ซึ่งเป็นวิชาที่ได้รับความสาคัญน้อยมากในปัจจุบัน
จนถูกมองว่าหายไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในวิชาอื่น จึงจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มี
เนื้อหา สาระวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่ความเป็นพลเมืองนั้นแยกมาโดยเฉพาะ ปัญหาระบบการบริหาร
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จัดการ ประเด็นที่พบ เช่น ปัญหาโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา ปัญหาการกระจายอานาจการ
บริหารและจัดการศึกษาจากส่วนกลางสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา แม้จะมีกฎหมายกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาแล้วก็ตาม แต่หน่วยที่นาไปปฏิบัติยัง
ไม่มีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการบริหารงานและจัดการศึกษาเท่าที่ควร เป็นต้น รวมทั้ง ปัญหาการ
กระจายโอกาส และคุณภาพการศึกษา ประเด็น ที่พบ เช่น การจัดการศึกษาโดยภาครัฐของไทยมีการรวม
ศูนย์โดยส่วนกลาง แม้จะเปิดโอกาสให้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาได้เอง แต่ในทาง
ปฏิบั ติส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาส่ ว นใหญ่ยังไม่ให้ ความส าคัญกั บการพัฒ นาหลั กสู ตรท้ องถิ่ น และ
หลั กสู ตรสถานศึกษา รวมทั้งเกิด ความเหลื่ อมล้ าและความไม่เป็นธรรมทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และโรงเรียนชายขอบ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก และการศึกษาของเด็กยากจนและเด็ก
ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในคุณภาพของการศึกษา เป็นต้น และอีก
ปั ญหาคือ ปั ญหาการผลิ ตและพัฒ นาก าลั ง คนเพื่ อเพิ่ ม ศัก ยภาพการแข่ งขั น ประเด็นส าคัญที่พ บ คือ
หลั กสู ตรอาชีว ศึก ษาและอุ ดมศึ กษาปั จจุบั น ไม่ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการเพื่ อผลิ ต และพั ฒ นา
กาลังคนให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้
สาหรับแนวทางแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอสาหรับการปฏิรูปโดยสรุป คือ ปฏิรูปครู โดยดาเนินการ
ปฏิรู ป ครู ทั้งระบบ ได้แก่ ปรั บ ระบบการบริห ารงานบุคคลตั้งแต่กระบวนการผลิตครู การสรรหาและ
คัดเลือก ให้ได้คนดีคนเก่งและมีความเหมาะสมเพื่อบรรจุเป็นครู จัดระบบเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่
เหมาะสมโดยปรับระบบฐานเงินเดือนและให้มี สวัสดิการหรือผลประโยชน์เกื้อกูล ต่างๆ อย่างเพียงพอ
เพื่อให้ครูมีขวัญ กาลังใจ จะได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนอย่างเต็มความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น และที่
สาคัญเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนี้สินขึ้นมา กาหนดมาตรการบริหารจัดการและพัฒนาครูให้เกิดทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนมากขึ้น กาหนดให้มีแผนเพิ่ม -ลดกระจายครูที่เหมาะสม และแผนสมรรถนะและ
ความก้ า วหน้ า ทางวิช าชีพ ปรั บ ระบบใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพ ครู เร่ ง แก้ ปั ญ หาการขาดแคลนครู
โดยเฉพาะครูอาชีวศึกษาและครูในสาขาวิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา รวมทั้ง
กาหนดมาตรการให้ครูอยู่ประจาห้องเรียนหรือคืนครูสู่ห้องเรียนเพื่อให้ครูมีเวลาสาหรับทาหน้าที่ในการ
สอนมากยิ่งขึ้น
การผลิตและพัฒนากาลังคน โดยเฉพาะกาลังคนทางการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยี
เครื่ อ งกลนั บ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ส าคั ญ ในการช่ว ยแก้ ปั ญหาเพื่ อเพิ่ม ศั กยภาพการแข่ งขั น ของประเทศได้
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งการสร้างกาลังคนสายวิชาชีพ (ปวช. และ ปวส.) ของวิทยาลัยเทคนิค
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ (กว่า 400 แห่งในกากับของสานักงานการอาชีวศึกษา (สอศ.) และหน่วยงานที่พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางฝั่งภาครัฐ และเอกชน หรือสถานประกอบการ ซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากร
ทางด้าน ครู อาจารย์ และนักฝึกอบรม (In-company Trainer) นักจัดการเรียนรู้ ในส่วนอุตสาหกรรมและ
สถานศึกษา สาหรับถ่ายทอดวิชาความรู้และทักษะแก่ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การแข่งขันด้านการพัฒนานวัตกรรม และมีความพร้อมสู่สังคมอาเซียน และในที่สุดเพื่อให้สามารถหลุด
ออกจากกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทยได้ (Middle Income Trap) โดยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัย
ที่มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาชั้นสูงทางวิชาชีพ วิศวกรรมเครื่องกล มีเพียงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า สองแห่ ง คือ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นกับกาลั งคนทางด้านการศึกษา ดั งที่ได้กล่ าวแล้ว
ข้างต้น พบว่ามีหลายเรื่องที่ยังเป็นปัญหาอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยปัญหาหลักที่สาคัญๆ ในมิติของบุคลากรทาง
การศึกษาสอนสายอาชีพ ได้แก่ การขาดแคลนครูตามสาขางาน ที่มีคุณภาพ (ที่มีทักษะปฏิบัติ) ปัญหา
การสร้างการเรียนรู้แบบใหม่ๆ ที่ดึงดูดผู้เรียน เช่น ทักษะ/อาชีพในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษา
แบบ เน้น STEM ศึกษา ซึ่งใช้โจทย์ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประเด็นการเรียนรู้
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ นอกจากนี้ เชิงสังคมของการ
เรียนรู้ การดารงตนในสังคม และการเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรทางการศึกษา มักเป็นส่วนสาคัญใน
การชี้นาช่วยกาหนดพฤติกรรมของผู้เรียน ดังนั้นคุณลักษณะของบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นส่ ว นที่
มหาวิทยาลั ย ต้องมั่น ใจว่าสามารถผลิ ตกาลั งคนที่มีความเป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ และเป็นแบบอย่างที่ ดี
ตรงไปตรงมา และ ไม่คดโกง ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญ ตามนโยบายของ คสช. เรื่องการต่อต้านการคอรัปชั่น
นอกจากนี้ สภาวะแวดล้อมที่น่าเป็นห่วงระดับหนึ่งคือ ประเด็น ปัญหาระบบการบริห ารจั ด การ
ประเด็นที่พบ เช่น ปัญหาโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาด้านสายอาชีวศึกษา ปัญหาการกระจาย
อานาจการบริหารและจัดการศึกษาจากส่วนกลางสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ปัญหาการกากับ
ดูแลของส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน ในส่ ว นวิทยาลั ย ปัญหาการดูแลบุคลากร
ทางการศึกษาสายอาชีพ ปัญหาภาพลักษณ์การเรียนสายอาชีพ ปัญหามาตรฐานครูของคุรุสภาที่ ควร
ปรับปรุงให้สอดรับกับการสอนสายอาชีพ ตลอดจนภาวการณ์มุ่งเรียนสายสามัญมากเกินไปของนักเรียน
เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาอัตราการจ้างช่างปฏิบัติที่ไม่ได้มุ่งเน้นสมรรถนะการทางาน โดยนายจ้างมักสนใจ
แต่วุฒิการศึกษามากเกินไป แทนที่จะเป็นทักษะที่พึงมี โดยเฉพาะทักษะเชิงปฏิบัติในสถานประกอบการ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะ ช่างอุตสาหกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักจะเป็นสาเหตุส่งต่อขึ้นไปในการบั่นทอนการสร้าง
กาลังคนทางการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนในสายอาชีพ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภ ายนอกดังกล่ าวข้างต้นในการพัฒ นาปรับปรุงหลั กสู ตร การพัฒ นา
หลักสูตรควรเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและแสวงหาประเด็นของการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศได้ ซึ่ง
ในอนาคตอันใกล้ ประเด็นโครงการระบบขนส่งทางราง (Mega Project) เชิงการลงทุนขนาดใหญ่จาก
ภาครัฐ จาเป็นต้องใช้กาลังคนสายอาชีพมากขึ้น ดังนั้น บุคลากรทางการศึกษาระดับสูงจึงต้องการมากขึ้น
ด้วย เพื่อจะสามารถเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสาคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไปยังกาลังคนด้าน
เทคโนโลยี เ ครื่ อ งกลนี้ และในช่ ว งถั ด ไป ในเรื่ อ งของการบ ารุ ง รั ก ษา ถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ความรู้
ความสามารถในการดูแล รักษา ซ่อมแซม และระบบขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ในมิติของการสร้างบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพร้อมในด้านการเรียนรู้ การพัฒนานักเรียนใน
สายอาชีพ และการมีคุณลักษณะของการเป็นครูที่ดี หลักสูตรมีแนวโน้มจะเสนอให้มีการเพิ่มวิช าด้าน
พัฒนามาตรฐานของความเป็นครูเข้าสู่หลักสูตรด้วย เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนที่จาเป็นต้ องมีใบประกอบ
วิ ช าชี พ ครู (บางรายมิ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ) หลั ง จากส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา โดยใช้มาตรฐานที่คุรุสภากาหนดใน 11 มาตรฐานของความเป็นครู นั่นคือ ความเป็นครู
ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม จิตวิทยาสาหรับครู หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้น
เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา และด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
จากข้ อ 11 ผลกระทบจากสถานการณ์ ข้ า งต้น มี เ ป็น ไปในเชิ งบวกต่ อ พั น ธกิ จของมหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธารงปณิธานในการ
สร้ างบั ณฑิตที่ดีและเก่ง การพัฒ นาหลั กสู ตรจึงเน้นและส่ งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมที่ทันสมัย การพัฒ นาหลักสูตรเน้นและส่งเสริมการเรียนการสอนและการ
ปลูกฝังให้นักศึกษาคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ กล่าวคือ พันธกิจ หลักของ มจธ. เน้นสาระทาง
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเสาหลักอยู่แล้ว โดยเฉพาะการมีนโยบายพัฒนานักศึกษา
และการเรี ย นรู้ ปั จ จุ บั น ผ่ า นนโยบาย KMUTT 3.0 ซึ่ ง มี นั ย ที่ ว่ า KMUTT 3.0 ของ มจธ. จะเป็ น
“มหาวิทยาลั ย วิจั ย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้นนวัตกรรมการเรียนการสอน (Innovative
Science and Technology University in Teaching and Learning)” KMUTT 3. 0 จะเป็ น กรอบ
(Framework) การพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) อุดมศึกษาใหม่ สาหรับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
ซึ่งไม่ใช่เป็นเฉพาะสถาบันวิชาการ แต่จะเน้นการสร้างทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ (Competence) เพื่อ
การแข่งขันของประเทศ”
โดยมิติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือได้ว่าเป็นแกนหลักของการศึกษาสายอาชี พ โดยเฉพาะ
สายช่างอุตสาหกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) ที่
หลักสูตรกาลังผลิตบุคลากรการทางการศึกษาอยู่แล้ว และจะมีศาสตร์ทาง STEM ศึกษา ที่จะเข้ามาเติม
เต็มความเป็น Science and Technology มากขึ้นอีก
ในมิตขิ องการเพิ่มการแข่งขันของประเทศที่เป็นพันธกิจและนโยบายเชิงลึกของ มจธ. โดยเฉพาะการ
ขาดแคลนกาลั งคนในสายอาชีพ (ต้องมีบุคลากรทางการศึกษาที่เพียงพอ) ของอุตสาหกรรมหลั กของ
ประเทศที่กาลังมีปัญหาอยู่ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น ซึง่ ยังมีการป้อนกาลังคนที่มีทักษะไม่ทันต่อ
ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชา ที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิ ศวกรรมเครื่องกล มีการจัด การเรียนใน
รายวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นๆ ใน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และรายวิชาภาษาอังกฤษ ในคณะศิลปศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
การจัดการเรียนการสอน มีการประสานงานกับผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาต่างๆ ซึ่งนักศึกษาใน
หลักสูตรนี้ต้องไปเรียน โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างภาควิชาฯและอาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิ ดชอบ
เพื่อกาหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรผลิตมืออาชีพที่มี ความปรีชาสามารถในการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กร ดาเนินชีวิตด้วยปัญญาสามารถบูรณาการความรู้ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทั ก ษะ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมแห่ ง ชีวิ ต ไปสู่ ก ารจัด การศึ ก ษาและพั ฒ นาบุ ค คลให้ เป็ น คนดี มี ส ติ ปั ญ ญา
ความสามารถ และอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหา
หรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา
1.2 ความสาคัญ
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึง
ถือเป็นภารกิจที่สาคัญยิ่ง หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจึงมีขึ้นเพื่อ
ช่วยพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของมหาบัณฑิตให้สามารถประกอบการงานหรือทาหน้าที่ในการพัฒนา
บุคคลอื่นในสาขาความเชี่ยวชาญให้มีความรู้ความสามารถทัน และสอดคล้ องกับ การสังคมฐานความรู้
แผนการศึกษาชาติ ความต้องการของสังคมและวัฒ นธรรมไทย มีความเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย และ
นักวิชาการด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะทางวิศวกรรมเครื่องกล และคุณลักษณะแห่งตนที่ดีระดับมือ
อาชีพสามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กร ทั้งเพื่อเปิดโอกาสใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
1.3.2 เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลใหม่หรือนวัตกรรมด้านการศึกษาและครุศาสตร์
อุตสาหกรรมในการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กร ด้านองค์ความรู้ในสาขาความเชี่ยวชาญแห่งตน
และด้านการพัฒนาหลักสูตร
1.3.3 เพื่อขยายองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและประยุกต์ใช้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล ชุมชน
และสังคมโดยรวมผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานในสาขาความเชี่ยวชาญเดียวกันหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1.3.4 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการเป็นมืออาชีพการพัฒนาศักยภาพบุคคล
และองค์กรอันจะนาไปสู่ความเจริญงอกงามและยั่งยืนของชุมชนและสังคมโดยรวม
1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLO และ Sub PLO)
PLO1 : แสดงให้เห็นถึงการมีความรู้ในศาสตร์ชั้นสูงด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งภาครัฐและ
เอกชน
1A : ความรู้ในศาสตร์ชั้นสูงด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ กลศาสตร์ประยุกต์ การจัด
การพลังงาน กลศาสตร์ความร้อนและของไหล การควบคุมระบบพลวัต เทคโนโลยียานยนต์
1B : ความรู้ในศาสตร์ด้านการสอนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1C : ความรู้ในศาสตร์การบริหารจัดการการศึกษา (โครงสร้างองค์กรและทรัพยากร) ในศตวรรษที่
21
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PLO2 : บูรณาการศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารการจัดการ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในการพัฒนาบุคคลให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
2A : บูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารการจัดการครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
2B : เลือกใช้กลยุทธ์ วิธี เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
PLO3 : สร้างงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องกลและบริหารจัดการการศึกษาบนพื้นฐานของ
ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือที่เหมาะสม
3A : มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยทั้งงานวิจัยด้านเทคโนโลยี
เครื่องกล และบริหารจัดการศึกษา
3B : ค้นหาโจทย์วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ด้านเทคโนโลยี
เครื่องกลและจัดการบริหารการศึกษาที่มีความเป็นพลวัต
PLO4 : ทางานร่วมกับผู้อื่นและสามารถปรับตัว/แสดงบทบาทให้เป็นผู้นาหรือผู้ตามได้กับทุก
บริบท
PLO5 : แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่อาศัยความมุ่งมั่นแห่งตนในการเรียนรู้ (heutagogy)
5A : มั่นใจในศักยภาพของตนเองและสามารถปฏิบัติได้
5B : ประยุกต์ความสามารถเฉพาะทางที่ตนเองมีจนกลายเป็นความรู้ใหม่ของตนเองได้
5C : ประยุกต์ใช้ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้กับเยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้เรียนรู้ด้วยความมุ่งมั่นแห่ง
ตน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
พัฒนาหลักสูตรในเเต่ละวิชาให้
1. จัดระบบการเรียนการสอนที่ 1. ทาแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ตรงกับความต้องการเเละความ
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใน
ทัศนคติทางวิชาการเกี่ยวกับ
จาเป็นของผู้เรียน เเละกระตุ้นให้
ส่วนของการทาวิทยานิพนธ์
เนือ้ หาวิชาเเละเทคนิควิธีการ
ผู้เรียนคิดอย่างระบบเเละส่งเสริม
โครงงานวิจัย เเละวิชาสัมมนา
สอนของอาจารย์ ตลอดจนถึง
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพในการ
นอกจากนี้ยังมีวิชาบังคับเเละ
การวัดผลการเรียนให้ผู้เรียน
เรียนรู้เเละประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้จาก
วิชาเลือกต่างๆ
เเต่ละรายวิชาได้เเสดงความ
การเรียนภาคทฤษฎีเเละ
2. จัดอุปกรณ์การเรียนการสอน
คิดเห็นโดยเสรี ผลจากการ
ภาคปฏิบัติของเเต่ละรายวิชาให้
ที่ทันต่อนวัตกรรมทาง
สอบถามเเละการสัมภาษณ์จะ
ตรงตามวัตถุประสงค์
เทคโนโลยี ให้ผู้เรียนได้ใช้
เพื่อนาไปปรับปรุงหลักสูตร
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตามความเหมาะสม
โดยเฉพาะอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ใน 2. นักศึกษาในหลักสูตรควร
ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)
สาเร็จการศึกษาตามเวลาที่
3. จัดหาแหล่งข้อมูลทางวิชาการ
ระบุไว้ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า
ที่ทันสมัยให้นักศึกษาได้
70%
ค้นคว้าเพื่อเปิดโลกทัศน์ด้าน
ความรู้ทางวิชาการ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
4.

5.
6.
7.

กลยุทธ์
ปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอนใน
หลักสูตรให้ทันต่อความเจริญ
ทางวิชาการเเละเปิดรายวิชา
ที่หลากหลายทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา เเละ
เทคโนโลยีเครื่องกล
กาหนดมาตรฐานการวัดผล
เเละการสาเร็จการศึกษาที่
ชัดเจน
กาหนดขอบเขตของงานวิจัย
ให้เหมาะกับบุคลากร สภาพ
ปัญหาและอุปกรณ์ที่มีอยู่
เชิญผู้เชี่ยวชาญ
ภาคอุตสาหกรรมมาถ่ายทอด
ประสบการณ์และให้ความรู้

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ โดย
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ที่เทียบเท่าทางด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมพลังงาน ฯลฯ)
และเทคโนโลยี โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาแรกเข้ามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ทางภาควิชาฯ ได้ร่วมมือกับหมวดวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ จัดให้นักศึกษาแรกเข้าที่มีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดได้ปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ อีกทั้งได้ปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของนักศึกษากลุ่มที่ต้องการในแต่ละกลุ่ม
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
รายละเอียด
นักศึกษาเข้าใหม่
นักศึกษาปี 2
รวม
ผู้สาเร็จการศึกษา

หน่วยนับ
คน
คน
คน
คน

2559
15
15
-

2560
15
15
30
15

2561
15
15
30
15

2562
15
15
30
15

2563
15
15
30
15

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาปี 2559-2563 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รวม
75
60
135
60
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อัตราค่าเล่าเรียน
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
1. ค่าบารุงการศึกษา
12,000 บาท
24,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียน (รายวิชาปกติ 1,000 บาท/หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 2,000 บาท/หน่วยกิต)
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
70,000 บาท/คน/ปี
2.6.1 งบประมาณรายรับ
ประมาณการรายรับ หน่วยนับ
2559
2560
2561
2562
2563
ค่าบารุงการศึกษา
บาท/ปี 552,000 720,000 720,000 720,000 720,000
ค่าลงทะเบียน
บาท/ปี 357,000 420,000 420,000 420,000 420,000
ค่าลงทะเบียน
บาท/ปี
206,000 360,000 360,000 360,000 360,000
วิทยานิพนธ์
เงินอุดหนุนจากรัฐ
บาท/ปี 1,610,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000
รวม
2,725,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
หมายเหตุ : การคานวณประมาณการรายรับคานวณจากนักศึกษาทั้งหมด
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร จานวน 40 หน่วยกิต (รายวิชาบังคับ 28 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ
ประเภท
2559
2560
2561
2562
2563
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2,454,379 2,601,642 2,757,740 2,923,205 3,098,597
เงินเดือน
2,191,410 2,322,895 2,462,268 2,610,004 2,766,605
สวัสดิการ 12%
262,969 278,747 295,472 313,201 331,993
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
364,500 459,000 459,000 459,000 459,000
2.1 ค่าตอบแทน
54,000
54,000
54,000
54,000
54,000
2.2 ค่าใช้สอย
92,000 120,000 120,000 120,000 120,000
2.3 ค่าวัสดุ
103,500 135,000 135,000 135,000 135,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
115,000 150,000 150,000 150,000 150,000
3. รายจ่ายให้มหาวิทยาลัย
690,000 900,000 900,000 900,000 900,000
4. งบลงทุน
0 200,000 200,000 200,000 200,000
รวมทั้งสิ้น
3,508,879 4,160,642 4,316,740 4,482,205 4,657,597
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
152,560 138,688 143,891 149,407 155,253
147,960
หมายเหตุ ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2547 ข้ อ 18.2 การลงทะเบี ย นข้ า มสถาบั น และข้ อ 28 การเที ย บโอนรายวิ ช า ในระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2553
ข้อ 18.2 การลงทะเบียนข้ามสถาบัน
18.2.1 นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันการศึกษาอื่นได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชา และต้องได้รับอนุมัติจากคณะ โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไม่ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปี
การศึกษานั้นด้วยเหตุผลต่างๆ
(2) รายวิชาที่สถาบันอื่นเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้กับรายวิชาในหลักสูตร
(3) รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษา
18.2.2 ให้นาหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
ไปเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่
18.2.3 นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าลงทะเบียนตามอัตราที่สถาบันนั้นๆ กาหนด
และข้อ 28 การเทียบโอนรายวิชา
28.1 สาหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
28.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
28.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน
28.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00
หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับ S
28.1.4 นักศึกษาไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้ โดย
นักศึกษาต้องลงทะเบียนใหม่ตามหลักสูตรกาหนด
28.1.5 การเทียบโอนรายวิชาให้กระทาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรที่โอน
28.1.6 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่นาหน่วยกิตมาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
แต่การนับหน่วยกิตเพื่อสาเร็จการศึกษาให้นับหน่วยกิตที่เทียบโอนมาด้วย
28.1.7 นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาและลงทะเบียน
เรียนรายวิชา หรือทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
28.1.8 สาหรับหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่
ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสม ซึ่งนักศึกษาต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
40 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกล แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์)
40 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาบังคับเลือก
24 หน่วยกิต
ข.1 หมวดวิชาบังคับทางการศึกษาและการจัดการ
9 หน่วยกิต
ข.2 หมวดวิชาบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล
9 หน่วยกิต
ข.3 หมวดวิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ/
6 หน่วยกิต
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ค. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
3.1.2.2 แผน ข (โครงงานวิจัย 6 หน่วยกิต)
40 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาบังคับเลือก
30 หน่วยกิต
ข.1 หมวดวิชาบังคับทางการศึกษาและการจัดการ
12 หน่วยกิต
ข.2 หมวดวิชาบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล
12 หน่วยกิต
ข.3 หมวดวิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ/
6 หน่วยกิต
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ค. โครงงานวิจัย
6 หน่วยกิต
หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรจะต้องทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ในกรณีที่ไม่
ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กาหนด จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับ
นั กศึกษาระดับ บั ณ ฑิต ศึ กษา (Remedial English Course for Post Graduate Students) เเละ LNG 600
วิช าภาษาอังกฤษส าหรับ นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา (In-sessional English Course for Post Graduate
Students) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
ก. นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบ TOEFL ได้ ค ะเเนนไม่ ต่ า กว่ า 500 คะเเนนหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ผู้ ที่ ส อบ
Placement Test ของมหาวิทยาลัยฯ ได้เกิน 75% จะได้รับการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษ
(LNG 550, LNG 600)
ข. ผลการศึกษาของวิช าภาษาอังกฤษจะตัดสิ นแบบ S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory)
โดยนักศึกษาจะต้องได้ S
ค. ผลสอบ S/U จะปรากฏใน Transcript ของนักศึกษา แต่จะไม่นาไปคิดรวมกับแต้มเฉลี่ยสะสม
2. วิช าปรั บ พื้น นั กศึกษาที่ไม่มีพื้น ฐานเพียงพอทางด้านการศึกษาเเละ/หรือทางด้านคอมพิวเตอร์
จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาหลักสูตร โดยผลการศึกษาจะตัดสิน
แบบ S หรือ U โดยนักศึกษาจะต้องได้ S

14
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังต่อไปนี้
FEM หมายถึง วิชาในสาขาทางการศึกษาและการจัดการ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
LNG หมายถึง วิชาในสาขาวิชาภาษาศาสตร์
MTE หมายถึง วิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
รหัสตัวเลข มีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 5 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเลือก
เรียนได้
เลข 6, 7 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาทางการศึกษาเเละการจัดการ
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชากลศาสตร์ประยุกต์
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน อุณหพลศาสตร์และของไหล
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมควบคุม
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ / โครงงานวิจัย / โครงงาน
รหัสตัวเลขหน่วย หมายถึง ลาดับที่ของวิชาในกลุ่มต่าง ๆ
- รายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ (แผน ก2 และแผน ข)
4 หน่วยกิต
FEM 621 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-9)
(Educational Research Methodology)
FEM 622 สัมมนา
1 (0-3-3)
(Seminar)
ข. หมวดวิชาบังคับเลือก
(แผน ก2 จานวน 24 หน่วยกิต และแผน ข จานวน 30 หน่วยกิต)
ข.1 หมวดวิชาบังคับทางการศึกษาและการจัดการ
(แผน ก2 จานวน 9 หน่วยกิต และแผน ข จานวน 12 หน่วยกิต)
FEM 623 หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-9)
(Curriculum and Quality Assurance in Education)
*FEM 631 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
3(3-0-9)
(Educational Philosophy and Professional Ethics for Teachers)
MTE 600 กระบวนทัศน์การศึกษาและการสอนเชิงบูรณาการ
3(3-0-9)
(Educational Paradigm and Integrative Teaching)
MTE 601 การวิเคราะห์ทักษะและกลุ่มงาน
3(3-0-9)
(Skill and Tasks Analysis)
หมายเหตุ * เฉพาะผู้ที่เรียนในแผน ข. เท่านั้น
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ข.2 หมวดวิชาบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล
(แผน ก2 จานวน 9 หน่วยกิต และแผน ข จานวน 12 หน่วยกิต)
*MTE 611 กลศาสตร์วัสดุขั้นสูงและทฤษฎีสภาพยืดหยุ่นประยุกต์
3(3-0-9)
(Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity)
MTE 613 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสาหรับครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-9)
(Advanced Mathematics for Industrial Education)
MTE 614 คอมพิวเตอร์โปรแกรมและการประยุกต์ใช้ทางครุศาสตร์เครื่องกล 3(3-0-9)
(Computer Program and its Application for Mechanical
Technology Education)
MTE 615 การออกแบบการทดลอง
3(3-0-9)
(Design of Experiment)
*MTE 625 ระบบพลังงานความร้อนและการประยุกต์ใช้งาน
3(3-0-9)
(Thermal Energy Systems and Applications)
*MTE 641 ระบบการควบคุมทางเครื่องกลสมัยใหม่
3(3-0-9)
(Modern Control of Mechanical System)
หมายเหตุ * เฉพาะผู้ที่เรียนในแผน ข. ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น
ข.3 หมวดวิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ/ทางวิศวกรรมเครื่องกล
(แผน ก2 และแผน ข)
6 หน่วยกิต
FEM 624 จิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้
3(2-2-9)
(Psychology and Learning Management)
FEM 625 การวัดและการประเมินผลการศึกษาขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Measurement and Evaluation in Education)
FEM 626 หลักและทฤษฎีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-9)
(Principles and Theories of Industrial Education and Technology)
FEM 627 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการออกแบบ
3(2-2-9)
คอมพิวเตอร์การสอน
(Instructional Systems Development and Computer Instructional Design)

FEM 628 สถิติวิจัย
(Research Statistics)
FEM 629 การบริหารจัดการในห้องเรียน
(Classroom Management)
FEM 630 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovation and Information Technology in Education)
FEM 632 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
(Industrial and Organizational Psychology)
FEM 633 การบริหารเเละการวางเเผนโครงการ
(Project Management and Planning)
FEM 634 การออกแบบการสอน
(Instructional Design)

3(3-0-9)
3(2-2-9)
3(2-2-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-2-9)
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MTE 602 การศึกษาและการจัดการและพัฒนาสมรรถนะแห่งตนและบุคคล 3(3-0-9)
(Education and Self and People Competency Management
and Development)
MTE 603 สื่อดิจิทัลสาหรับการเรียนการสอน
3(3-0-9)
(Digital Media for Teaching and Learning)
MTE 604 การจัดองค์กร และการบริหารสถาบันเทคนิค
3(3-0-9)
(Organizing and Administration of the Technical Institute)
MTE 605 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-9)
(Educational Quality Assurance)
MTE 606 ศาสตร์และศิลป์ของการเรียนการสอน
3(3-0-9)
(The Art and Science of Teaching and Learning)
MTE 612 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงประยุกต์
3(3-0-9)
(Applied Stress Analysis)
MTE 621 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Heat Transfer)
MTE 622 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Fluid Mechanics)
MTE 623 การเผาไหม้ขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Combustion)
MTE 624 การคานวณพลศาสตร์ของไหล หลักการและการประยุกต์ใช้งาน 3(3-0-9)
(Computational Fluid Dynamics, Principles and Applications)
MTE 626 พลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน
3(3-0-9)
(Solar Energy and Applications)
MTE 627 การออกแบบการทาความร้อน การระบายอากาศ
3(3-0-9)
และระบบปรับอากาศ
(Design of Heating, Ventilation and Air Conditioning System)
MTE 642 คอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการ
3(3-0-9)
(Computer Control of Machines and Processes)
MTE 643 หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
3(3-0-9)
(Robotics in Industry)
MTE 701 หัวข้อพิเศษ
3(3-0-9)
(Special Topics)
หมวดวิชา ข.3 ให้นักศึกษาสามารถเลือกได้ ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย/
วิทยานิพนธ์
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ค. วิทยานิพนธ์/โครงงานวิจัย
(แผน ก2 จานวน 12 หน่วยกิต เลือก MTE 699 และแผน ข จานวน 6 หน่วยกิต
เลือก MTE 698)
MTE 698 โครงงานวิจัย
6(0-12-24)
(Research Project)
MTE 699 วิทยานิพนธ์
12(0-24-48)
(Thesis)
ง. วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่วยกิต)
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-6) (S/U)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-9) (S/U)
(In-sessional English Course for Post Graduate Students)
3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ก2 (วิทยานิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
FEM 621 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
FEM 623 หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
MTE 613 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสาหรับครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
MTE 600 กระบวนทัศน์การศึกษาและการสอนเชิงบูรณาการ
MTE 615 การออกแบบการทดลอง
FEM xxx/MTE xxx วิชาเลือก 1
FEM 622 สัมมนา
MTE 699 วิทยานิพนธ์

3(3-0-9)
3(2-2-9)
3(3-0-9)
รวม
9(9-0-27)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
1(0-3-3)
1(0-2-4)
รวม
11(9-4-33)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 46

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
MTE 614 คอมพิวเตอร์โปรแกรมและการประยุกต์ใช้ทางครุศาสตร์เครื่องกล
3(3-0-9)
FEM xxx/MTE xxx วิชาเลือก 2
3(3-0-9)
MTE 601 การวิเคราะห์ทักษะและกลุ่มงาน
3(3-0-9)
MTE 699 วิทยานิพนธ์
4(0-8-16)
รวม
13(9-8-43)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 60
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
MTE 699 วิทยานิพนธ์

แผนการศึกษา ข (โครงงานวิจัย 6 หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
FEM 621 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
FEM 623 หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
MTE 613 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสาหรับครุศาสตร์อุตสาหกรรม

7(0-14-28)
รวม
7(0-14-28)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 42

3(3-0-9)
3(2-2-9)
3(3-0-9)
รวม
9(8-2-27)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 37

ชั้นปีที่ 1
MTE 600
FEM 622
FEM 631
MTE 615
MTE xxx
MTE 698

ภาคการศึกษาที่ 2
กระบวนทัศน์การศึกษาและการสอนเชิงบูรณาการ
3(3-0-9)
สัมมนา
1(0-3-3)
ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
3(3-0-9)
การออกแบบการทดลอง
3(3-0-9)
หมวดวิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 (ดูหมายเหตุ หมวด ข.2) 3(3-0-9)
โครงงานวิจัย
1(0-2-4)
รวม
14(12-5-43)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 60
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
MTE 601 การวิเคราะห์ทักษะและกลุ่มงาน
3(3-0-9)
MTE 614 คอมพิวเตอร์โปรแกรมและการประยุกต์ใช้ทางครุศาสตร์เครื่องกล
3(3-0-9)
FEM xxx/MTE xxx วิชาเลือก 1
3(3-0-9)
FEM xxx/MTE xxx วิชาเลือก 2
3(3-0-9)
MTE 698 โครงงานวิจัย
2(0-4-8)
รวม
14(12-4-44)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 60
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
MTE 698 โครงงานวิจัย
3(0-6-12)
รวม
3(0-6-12)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 18
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1 ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ
(ประธานหลักสูตร)

2 รศ.บรรจบ อรชร

3. ผศ.ดร.อนุศิษฎ์ อันมานะ
ตระกูล

4. รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
D.Eng. (Mechanical
Engineeering), Nippon
Institute of Technology, Japan
(2007)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2545)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร,ี ประเทศไทย (2539)
M.A. (Industrial Education)
Technological University of
Philippines, Philippines (1992)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร,ี ประเทศไทย (2527)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร,ี ประเทศไทย (2526)
Ph.D. (Mechanical
Engineering),
Old Dominion University,
U.S.A. (2003)
M.S. (Mechanical
Engineeering), Old Dominion
University, U.S.A. (1999)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร,ี ประเทศไทย (2534)
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2541)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร,ี ประเทศไทย (2534)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562
10
10
10
10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

5. ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค์

6. ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์

7. ดร.มานนท์ สุขละมัย

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2552)
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2543)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร,ี ประเทศไทย (2538)
Ph.D. (Mechanical
Engineering), The University of
Sydney, Australia (2009)
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย
(2540)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร,ี ประเทศไทย (2538)
D.Eng. (Regional Environment
Systems)
Shibaura Institute of
Technology, Japan (2009)
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2548)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2546)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562
10
10
10
10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3.2.2 อาจารย์ประจา
ไม่มี
1.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
การทาวิทยานิพนธ์ / โครงงานวิจัยเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติในสาขาที่ทาวิจัยอย่างลึกซึ้ง สามารถวางแผน และกาหนดเป้าหมายงานวิจัยได้ด้วยตนเอง
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วิทยานิ พนธ์ โครงงานวิจั ย หรื อโครงงาน ที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบ ายทฤษฎี ที่ น ามา
ประยุกต์ใช้ในการทาวิทยานิพนธ์ โครงงานวิจัย หรือโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาวิทยานิพนธ์
โครงงานวิจัย หรือโครงงาน มีขอบเขตงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบการทดลอง การใช้เครื่องมือ
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคต่าง ๆ แล้วสามารถนาผลจากการวิจัยมาเขียน
อภิปรายผลในรูปแบบเอกสารงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
โครงงานวิจัย 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ โครงงานวิจัย หรือโครงงาน ทางเว็บไซต์ของภาควิชาฯ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมี
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ โครงงานวิจัย หรือโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาจะได้รับการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ / โครงงานวิจัยอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ
1 ครั้งโดยมีคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบเป็นตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีคุณธรรม จริยธรรม และทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม รวมทั้งปฏิบัติตน
ภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีองค์ความรู้ในด้านวิชาชีพทางการศึกษาและวิชาชีพ
เฉพาะสาขา ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อ
การประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ส่งเสริมและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพให้นักศึกษา ในรายวิชา
ต่างๆ
กาหนดให้มีรายวิชาบังคับของหลักสูตร ที่
ครอบคลุมทั้งวิชาชีพเฉพาะและวิชาชีพครู เชื่อมโยง
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด
โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการ
ประยุกต์องค์ความรู้กับการนาไปใช้งานจริง
มีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี คานึงถึงความแตกต่าง ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้แบบเป็นทีม ทางานเป็นกลุ่ม
ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ สามารถใช้ชีวิต
มีการกาหนดให้นักศึกษาแต่ละคนรับผิดชอบงานที่
ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
ชัดเจน และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบท กาหนดให้มีรายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนรู้การ
และแนวโน้มการศึกษา
ออกแบบการสอน การจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาผู้เรียน นักศึกษาจะต้องออกแบบการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติของรายวิชาและ
สถานการณ์ของสังคม

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
(2) มีความรับผิดชอบรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ และสามารถแยกแยะ
ความถูกต้องความดีและความไม่ดี
(3) มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของ
องค์กรและสังคม รวมทั้งมีจิตสานึก จิตสาธารณะและจิตอาสา โดยคานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
(4) มีจรรยาบรรณและตระหนักในคุณค่าความเป็นครู เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย
อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนและผู้อื่น
(5) มีภาวะความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี สามารถทางานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ
แก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก าหนดให้ มี วั ฒ นธรรมองค์ ก ร เพื่ อ เป็ น การปลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ ก ษามี วิ นั ย ตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยฯ และสังคม ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่ม เพื่อให้
รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม อีกทั้งแนะนา และส่งเสริมให้มีความ
รับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อผลงานวิจัยทั้งของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน
ทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมี
การจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการส่งรายงาน ผลการวิจัยตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) ประเมินจากการอ้างถึง อ้างอิง ข้อมูล ผลงานวิจัยของผู้อื่น
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจวิชาพื้นฐาน และวิชาชีพเฉพาะ เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับการเรียน
การสอน และการพัฒนาการเรียนรู้ โดยสามารถประยุกต์ และบูรณาการให้เข้ากับการ
เรียนการสอน
(2) มีความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การสอน การวิจัย นวัตกรรม อย่าง
ลึกซึ้งและเป็นระบบ โดยบูรณาการให้สามารถเข้ากับหลักสูตร การเรียมการสอน การ
ฝึกอบรม ที่สอดคล้องกับวิชาชีพเฉพาะ
(3) มีความสามารถวางแผน ออกแบบ พัฒนา วิ เคราะห์ ประเมิน ให้คาปรึกษา แนะแนว
และแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรและทางวิชาชีพเฉพาะ โดยอาศัย
การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยในระดับสถาบัน หรือในระดับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(4) มีความสามารถในการจัดโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการฝึกอบรมแก่
ชุมชนและสังคม
(5) มีความรู้ เกี่ย วกับ บทบาท ความส าคัญ จรรยาบรรณ วิช าชีพครู ธรรมเนียมปฏิบั ติ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฎิบั ติ ในสภาพแวดล้ อ มจริ ง โดยทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม ทั้งนี้ให้ เป็น ไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้หลักสูตรจัดให้มีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกประสบการณ์จริงในการทาวิจัยเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาหรือวิธีการแก้ปัญหาในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
(2) รายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) โครงการที่นาเสนอ
(4) การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) การสัมภาษณ์ การอภิปรายข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
(6) การจัดทารายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้ ความเข้าใจ คิด วิเคราะห์และวิจารณญาณ ในการประเมินข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ
(2) สามารถสื บ ค้ น และเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ หมาะสม เพื่ อ ช่ ว ยในการคิ ด
วิเคราะห์ข้อมูล และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ และการจัดการเรียนการสอน
(3) สามารถนาข้อมูล ความรู้ที่เหมาะสมมาบูรณาการและประยุกต์เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ ในหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาและการอภิปรายกลุ่ม
(2) การระดมสมอง และการใช้เทคนิคสุนทรียสนทนา
(3) การมอบหมายงานและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(4) การวิจัยในหัวข้อที่มุ่งพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การ
ฝึกอบรมบุคคลในหน่วยงานหรือสถานประกอบการทางอุตสาหกรรม
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน และการนาเสนอ
(2) ประเมินจากการปฏิบัติของนักศึกษาตามสภาพจริง
(3) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือการสัมภาษณ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ผู้อื่นในการ
ทางาน และในการปฏิบัติต่อผู้เรียนตามความแตกต่างของบุคคลและตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
(2) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง และวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ เ รี ย นและผู้ อื่ น อย่ า งเป็ น
กัลยาณมิตร
(3) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทางานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ในแต่
ละสถานการณ์อย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ
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(4) สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองในวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
ทั้งร่างกาย จิตใจ และบุคลิกภาพของตนเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนและผู้อื่น
(5) มีความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้เรียนและผู้อื่นด้วยความรัก ความเข้าใจ และศรัทธา
ในวิชาชีพครู
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงานหน้าห้องเรียน
(2) การใช้กรณีศึกษาและการอภิปรายกลุ่ม
(3) การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้โดยใช้การระดมสมอง
(4) ศึกษาดูงาน และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการทางอุตสาหกรรม
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียนหรือในขณะศึกษาดูงานในสถานประกอบการทางอุตสาหกรรม
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล
(3) สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ สถิติเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
(2) มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการฟัง การพูด การเขียน โดย
รู้จักเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
(3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ค้นหาข้อมูล เผยแพร่
ข้อมูล ที่เหมาะสม
(4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงานหน้าห้องเรียน
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม โดยอิงกับหลักการ ทฤษฎี
และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้อง
(3) การเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิน จากเทคนิ คการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลื อกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิจัย จัดทาโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ และการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม
(2) มีความสามารถในการจัดโครงการบริการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ การสัมมนาและ
การฝึกอบรมแก่ชุมชนและสังคม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงานหน้าห้องเรียน
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(3) ฝึกเขียนโครงการทางวิชาการ โครงการสัมมนา โครงการฝึกอบรม และนาไปใช้จริงใน
การแก้ปัญหา
(4) ฝึกประสบการณ์การจัดกิจกรรมทางวิชาการ โครงการสัมมนา และโครงการฝึกอบรม
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1) ประเมินจากผลงานและเทคนิคการนาเสนอ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการแก้ปัญหา กรณีศึกษา
ต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
(3) ประเมินจากสภาพจริงโดยตรวจสอบผลงาน ความพึงพอใจ และการสัมภาษณ์
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

LNG 550 : Remedial English
Course for Post Graduate
Students 2 (1-2-6)
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
LNG 600 : In-sessional English
Course for Post Graduate
Students 3 (2-2-9)
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียน
ในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ

1. คุณธรรม จริยธรรม
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2. ความรู้

1

2

4
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3. ทักษะทางปัญญา

4
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2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

4
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4
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3













ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กาหนดให้นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นวิชาบังคับพื้นฐาน จึงทาให้ผลการเรียนรู้ของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จะต้องได้ผลลัพธ์การเรียนรู้เหมือนกันทุกหลักสูตร
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
(1) มีความรู้และความเข้าใจด้านหลักการใช้
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
อาสา ไม่ละเลยต่อปัญหาขององค์กรหรือ
ภาษาและการสื่อสาร
สามารถวิเคราะห์ อภิปรายและ
สังคม
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษา และการ
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
สื่อสาร ในการเรียนรู้และการทางานอย่าง
มารยาท และข้อบังคับขององค์กรและ
เกี่ยวข้อง
เหมาะสม
สังคม
(3) สามารถใช้ความรูแ้ ละทักษะในด้าน
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
(3) ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม
ภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
สรุปประเด็นปัญหาได้
จริยธรรม เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรม
ปัญหาในการเรียนและการทางานจริงได้
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ตรรกะในการ
ไทยและวัฒนธรรมสากล
(4) สามารถนาความรู้ด้านภาษามาใช้ในการ
สื่อสารและนาเสนอข้อมูลอย่างมีลาดับ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตระหนักถึง
พัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้ของตนเอง
ขั้นตอน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
หน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและ
อย่างต่อเนื่อง สามารถสืบค้นข้อมูลและ
มีระบบ สามารถใช้ข้อมูลประกอบการ
สังคม
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อ
ตัดสินใจในการทางานได้อย่างมี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการ
ปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และทางานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่
มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
(3) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้
ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม
กับความรับผิดชอบ
(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านวิชาชีพของตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(2) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายได้อย่างดี ตรงประเด็น และเหมาะสมกับบริบท
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาเฉพาะทาง
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รายวิชา
FEM 621 ระเบียบวิธีวิจยั ทางการศึกษา
FEM 622 สัมมนา
FEM 623 หลักสูตรและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
FEM 624 จิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้
FEM 625 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ขั้นสูง
FEM 626 หลักและทฤษฎีทางครุศาสตร์
อุตสาหกรรและเทคโนโลยี
FEM 627 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและ
การออกแบบคอมพิวเตอร์การสอน
FEM 628 สถิติวิจยั
FEM 629 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้น
เรียน
FEM 630 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
FEM 631 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
FEM 632 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
FEM 633 การบริหารและการวางแผนโครงการ
FEM 634 การออกแบบการสอน
MTE 600 กระบวนทัศน์การศึกษาและการสอน
เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูวิชาชีพ
MTE 601 การวิเคราะห์ทักษะและกลุ่มงาน
MTE 602 การศึกษาและการจัดการและพัฒนา
สมรรถนะแห่งตนและบุคคล
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
6. ด้านการเรียนรู้
บุคคลและความรับผิดชอบ
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
○ ● ● ● ○
○
●
●
●
○
○
○ ○ ●
○
●
●
●
○
○

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 1
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●

○
●
●
○

4

2. ความรู้

○
○
○
○
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รายวิชา
MTE 603 สื่อดิจทิ ัลสาหรับการเรียนการสอน
MTE 604 การจัดการองค์กร และการบริหาร
สถาบันเทคนิค
MTE 605 การประกันคุณภาพการศึกษา
MTE 606 ศาสตร์และศิลป์ของการเรียนการสอน
MTE 611 กลศาสตร์ทางกลขั้นสูงสาหรับวัสดุ
และการยืดหยุ่นประยุกต์
MTE 612 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงประยุกต์
MTE 613 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสาหรับครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
MTE 614 คอมพิวเตอร์โปรแกรมและการ
ประยุกต์ใช้ทางครุศาสตร์เครื่องกล
MTE 615 การออกแบบการทดลอง
MTE 701 หัวข้อพิเศษทางครุศาสตร์เครื่องกล
MTE 621 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง
MTE 622 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
MTE 623 การเผาไหม้ขั้นสูง
MTE 624 การคานวณพลศาสตร์ของไหล
หลักการและการประยุกต์ใช้งาน
MTE 625 ระบบพลังงานความร้อนและการ
ประยุกต์ใช้งาน
MTE 626 พลังงานแสงอาทิตย์และการ
ประยุกต์ใช้งาน
MTE 627 การออกแบบการทาความร้อน การ
ระบายอากาศและการปรับอากาศ

3 4 5
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1
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2
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
6. ด้านการเรียนรู้
บุคคลและความรับผิดชอบ
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
MTE 641 ระบบการควบคุมทางเครื่องกล
สมัยใหม่
MTE 642 คอมพิวเตอร์ในการควบคุม
เครื่องจักรและกระบวนการ
MTE 643 หุน่ ยนต์ในอุตสาหกรรม
หมายเหตุ

2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3

4

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
6. ด้านการเรียนรู้
บุคคลและความรับผิดชอบ
การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

●

●

●

●

●

○

●

○

●

●

○

○

●

●

●

●

●

○

●

○

●

●

○

○

●

●

●

●

●

○

●

○

●

●

○

○

● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชาเฉพาะด้าน
1. ด้านคุณธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซือ่ สัตย์
(1) มีความรู้ ความเข้าใจวิชาพื้นฐาน และ (1) มีความรู้ ความเข้าใจ คิด วิเคราะห์และ
สุจริตและมีทัศนคติทดี่ ีต่อวิชาชีพครู
วิชาชีพเฉพาะ เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับการ วิจารณญาณ ในการประเมินข้อมูลอย่างเป็นระบบ
(2) มีความรับผิดชอบรวมถึงเข้าใจถึงบริบท เรียนการสอน และการพัฒนาการเรียนรู้
(2) สามารถสืบค้น และเลือกใช้เทคโนโลยี
ทางสังคมของวิชาชีพ และสามารถแยกแยะ
โดยสามารถประยุกต์ และบูรณาการให้เข้า สารสนเทศทีเ่ หมาะสม เพื่อช่วยในคิด วิเคราะห์
ความถูกต้องความดีและความไม่ดี
กับการเรียนการสอน
ข้อมูล และแก้ปัญหาทีเ่ กี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ และ
(3) มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
(2) มีความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบการ
การจัดการเรียนการสอน
สังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
จัดการเรียนรู้ การสอน การวิจัย นวัตกรรม (3) สามารถนาข้อมูล ความรูท้ เี่ หมาะสมมา
ขององค์กรและสังคม รวมทัง้ มีจิตสานึก จิต
อย่างลึกซึง้ และเป็นระบบ โดยบูรณาการให้ ประยุกต์เพื่อใช้ในในการจัดการเรียนการสอน
สาธารณะและจิตอาสา โดยคานึงถึงประโยชน์ สามารถเข้ากับหลักสูตร การเรียมการสอน วิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพเฉพาะ รวมทัง้ นามาใช้
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
การฝึกอบรม ทีส่ อดคล้องกับวิชาชีพเฉพาะ ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
(4) มีจรรยาบรรณและตระหนักในคุณค่าความ (3) มีความสามารถวางแผน ออกแบบ
เป็นครู เข้าใจและซาบซึง้ ในวัฒนธรรมไทย อีก พัฒนา วิเคราะห์ ประเมิน ให้คาปรึกษา
ทัง้ เป็นแบบอย่างทีด่ ีต่อผูเ้ รียนและผูอ้ ื่น
แนะแนว และแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียน
(5) มีภาวะความเป็นผูน้ า ผูต้ ามทีด่ ี สามารถ การสอน หลักสูตรและทางวิชาชีพเฉพาะ
ทางานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
โดยอาศัยการวิจัยในชัน้ เรียน การวิจัยใน
และแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ
ระดับสถาบัน หรือในระดับอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้อง
รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
(4) มีความสามารถในการจัดโครงการ
เป็นมนุษย์
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการ
ฝึกอบรมแก่ชมุ ชนและสังคม
(5) มีความรูเ้ กี่ยวกับบทบาท ความสาคัญ
จรรยาบรรณ วิชาชีพครู ธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตาม
สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของตนเอง ผูอ้ ื่นในการทางาน และในการปฏิบัติต่อผูเ้ รียน
ตามความแตกต่างของบุคคลและตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(2) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบ การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ื่น
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง และวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและการ
ปฏิบัติต่อผูเ้ รียนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(3) สามารถสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี ทางานร่วมกับผูอ้ ื่น มีความเป็น
ผูน้ าและผูต้ ามทีด่ ี ในแต่ละสถานการณ์อย่างเหมาะสม สามารถ
วิเคราะห์และแก้ปัญหากลุม่ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองในวิชาชีพครูและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทัง้ ร่างกาย จิตใจและ
บุคลิกภาพของตนเพื่อให้เป็นแบบอย่างทีด่ ีต่อผูเ้ รียนและผูอ้ ื่น
(5) มีความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผูเ้ รียนด้วยความรัก ความเข้าใจ
และศรัทธาในวิชาชีพครู
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ สถิติเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมาย การวิเคราะห์ขอ้ มูล และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
(2) มีทักษะการสือ่ สารทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการฟัง การพูด การเขียน
โดยรูจ้ ักเลือกใช้รปู แบบการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
(3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่ สาร ค้นหาข้อมูล เผยแพร่
ข้อมูล ทีเ่ หมาะสม
(4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีท่ ันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพของบุคคล

6. ด้านการเรียนรู้
(1) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิจัย จัดทาโครงงาน
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาองค์ความรูท้ าง
วิชาการและวิชาชีพ และการบริการวิชาชีพสูช่ มุ ชนและสังคม
(2) มีความสามารถในการจัดโครงการบริการทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ การสัมมนาและการฝึกอบรมแก่ชมุ ชน
และสังคม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2547 ข้อ 23.1 ให้กาหนดผลการศึกษาเป็นตัวอักษรสาหรับแต่ละรายวิชา ในการคานวณแต้มเฉลี่ยให้เทียบค่า
ตัวอักษรเป็นแต้ม ทั้งนี้ผลการศึกษา แต้ม และความหมายมีดังต่อไปนี้
ผลการศึกษา แต้ม ความหมาย
A 4.00 ดีเยี่ยม (Excellent)
B+ 3.50 ดีมาก (Very Good)
B 3.00 ดี (Good)
C+ 2.50 ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C 2.00 พอใช้ (Fair)
D+ 1.50 ค่อนข้างอ่อน (Fairly Poor)
D 1.00 อ่อน (Poor)
F 0 ตก
(Failure)
Fe 0 ตกเนื่องจากขาดสอบ (Failure : absent from examination)
Fa 0 ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ (Failure : insufficient attendance)
W ขอถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)
S พอใจ (Satisfactory)
I ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
U ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Aud. - การเรียนแบบไม่คิดเกรด (Audit)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
นักศึกษาต้องผ่านกระบวนการสอบภาคทฤษฎีสาหรับวิชาที่มีทฤษฎี รวมทั้งมีการประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย การจัดสัมมนา (ถ้ามี) รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ์
โดยการประเมิ น ดั ง กล่ าวจะอยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ และดูแ ลของอาจารย์ผู้ ส อน อาจารย์ที่ปรึ ก ษาหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาสามารถทาได้โดย การสารวจ
ผู้สาเร็จการศึกษาและสถานประกอบการ ในเรื่องต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานทาและ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(2) การประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษาของสถาบันหรือสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
เกี่ยวกับหลักสูตร
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(3) การประเมินความพึงพอใจจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
ข้อ 32 นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาจากมหาวิทยาลัยเมื่อมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังนี้
32.2นักศึกษาระดับปริญญาโท
32.2.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (1) ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
และมีบทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1
ชิ้น
32.2.2 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) ต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และ
มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย และมีผลงานเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปเล่มที่เป็นวิทยานิพนธ์
32.2.3 นักศึกษาแผน ข ต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร มีแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้ง
(ก)
เสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Exammination) หรือ
(ข) เสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
32.2.4 ต้องสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาบังคับพื้นฐาน ทั้งนี้ภาควิชาอาจกาหนดการสาเร็จ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศที่จัดสอบโดยสถาบันอื่นเป็นการสอบผ่านภาษาต่างประเทศก็ได้ สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชา/คณะจะเป็นผู้กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศนี้
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศและ/หรือแนะแนวการเป็นครู รวมถึงให้มีความรู้และเข้าใจ
นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้กาหนดไว้
(2) กาหนดให้มีการให้ความรู้แก่อาจารย์ใหม่เกี่ยวกับปรัชญา เป้าหมาย รวมถึงการดาเนินงานของภาควิชาฯ
คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ
(3) กาหนดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพื่อให้คาแนะนาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล รวมถึงการวิจัยและการพัฒนาตนเอง
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
สนับสนุนให้คณาจารย์ของภาควิชาฯ เข้าร่วมการฝึกอบรม การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลในรูปแบบใหม่ ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนให้
คณาจารย์ได้นาความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล และการวิจัย
2.2 การส่งเสริมความเชี่ยวชาญของคณาจารย์
ส่งเสริมให้คณาจารย์เป็นวิทยากรในความเชี่ยวชาญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสนับสนุนด้านการฝึกอบรม และการสัมมนาทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ หรือเข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรได้ดาเนินการประกัน คุณภาพตามที่สภามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 187 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักการระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของ มจธ. ที่ใช้ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA (Council of the University Presidents of Thailand Quality
Assurance) โดยในระดับหลักสูตรให้ ใช้เกณฑ์ของ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUNQA) ภาคประเทศไทย หรือหากหลักสูตร ใดประสงค์จะให้มีการประกันคุณภาพตามแนวทางอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดั บ สากล เช่ น Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Accreditation
Board for Engineering and Technology (ABET) ฯลฯ ก็ได้เช่นกัน
การประเมินระดับหลักสูตรจะแบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่
 องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน – เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทุกหลักสูตรต้องถูกกากับ
ดู แ ลให้ มี ก ารด าเนิ น การตามองค์ ป ระกอบที่ 1 (เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร) ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 องค์ ป ระกอบที่ 2 เกณฑ์ ก ารพั ฒ นา – ใช้ แ นวทางของ ASEAN University Network Quality
Assurance (AUN-QA) หรื อแนวทางอื่น ที่เ ป็น ที่ย อมรับ ในระดับ สากลตามความเหมาะสม เช่น
AACSB, ABET เป็นต้น
ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
โดยระบบ CUPT QA ได้กาหนดรอบการประเมินหลักสูตรทั้ง 2 ส่วน ดังนี้
 ทุกหลักสูตรดาเนินการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน เป็นประจาทุกปี
 ทุกหลักสูตรดาเนินการตรวจประเมินเพื่อการพัฒนาตามเกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์มาตรฐานสากล
อื่น ๆ โดยรอบการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี
2. บัณฑิต
จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มจธ. ได้สร้างรูปแบบใน
การจัดการศึกษาแบบใหม่ (KMUTT 3.0) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษา
และเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะ (Competence) เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน (Employability) ซึ่งสมรรถนะ
ที่บัณฑิตของ มจธ. จะต้องมีเมื่อสาเร็จการศึกษาคือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude)
ทั้งนี้เป้าหมายหลักของ KMUTT 3.0 คือ การมุ่งเน้นให้บัณฑิตของ มจธ. เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงสังคม (Social
Change Agent) แต่ยังคงรักษาคุณลักษณะเดิมของบัณฑิต มจธ. อยู่ คือ ความเป็น Engineer และ Hand on
และจะเพิ่มเติมสมรรถนะเชิงกว้าง (Well-Rounded) ให้บัณฑิตมากขึ้น เพื่อให้บัณฑิตมี Multiple Intelligence
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า บัณฑิตของ มจธ. จะเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ครบทั้ง 4 H “Head Hand Heart และ Human”
กลไกการพัฒนาการศึกษาที่จะช่วยให้บัณฑิตของ มจธ. มีสมรรถนะที่สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตหลังจาก
สาเร็จการศึกษา มีการเรียนรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวสาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่เสมอนั้น จะเริ่ม
จากหลักสูตรซึ่งรวมทั้งการสร้างหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร การปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน
การปรับปรุง และออกกฎระเบียบใหม่ที่เอื้อให้การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่สัมฤทธิผล การวัดและประเมิน
หลักสูตร เพื่อนาผลที่ได้กลับไปปรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในรอบต่อไป กลไกการพัฒนาการศึกษานี้จะ
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ช่วยพัฒนาบัณฑิตของ มจธ. ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามเป้าหมายของ KMUTT 3.0 และมีความพร้อมที่จะ
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 จะให้ความสาคัญกับการสร้างและการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลัก และ
จะต้องเป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา และตามความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้น
กระบวนการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาตาม KMUTT 3.0 จะต้องทาอย่างต่ อเนื่องตั้งแต่ระดับโมดูล หลั กสู ตร
ศาสตร์การสอน (Pedagogy) สมรรถนะอาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อม กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
นโยบาย
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 (12 ตุลาคม 2558) ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในหลักการให้ทุก
หลั กสู ตรของ มจธ. ต้องมีผ ลลั พธ์ก ารเรี ย นรู้ (Learning Outcomes) ทั้งในระดับหลั กสู ตรและระดับรายวิชา
รวมทั้ง Curriculum Mapping ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ มจธ. ในระดับหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยได้เห็น ชอบให้ใช้
เกณฑ์ของ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) ภาคประเทศไทย หรือหากหลักสูตร
ใดประสงค์จ ะให้ มีการประกัน คุณภาพตามแนวทางอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น Association to
Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Accreditation Board for Engineering and
Technology (ABET) ก็ได้เช่นกัน ซึ่งเกณฑ์การประกันคุณภาพดังกล่าวทั้งหมดจะเป็นแนวทางเดียวกันกับการ
ออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ภายหลังจากที่สภาวิชาการได้มีมติอนุมัติในหลักการดังกล่าวแล้ว หลักสูตรจึงได้ดาเนินตามแนวทางการออกแบบ
หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และกาหนดวิธีการเรียนการสอนรวมทั้งการ
วัดผลให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กาหนด
3. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการวิชาการประจาภาควิชาฯ กาหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนาไป
เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย 1. จัดหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 1. หลักสูตรเป็นไปตาม
อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ครูตามเกณฑ์ของคุรุสภา
มาตรฐานของเกณฑ์คุรุ
ก้าวทัน หรือเป็นผู้นาในการ
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
สภา
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้าน
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
2. จานวนวิชาที่มีการจัดการ
ครุศาสตร์เครื่องกล
3. จัดการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ ภาคปฏิบัติ โดยเน้นการเรียนรู้ที่มีผู้เรียน
ศูนย์กลาง หรือมีผู้เรียน
มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง
เป็นศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นแกน เพื่อให้
เป็นแกน
องค์ความรู้ ทักษะทางวิชาการ
นักศึกษามีทักษะ รู้จักคิด วิเคราะห์และ
3. จานวนรายชื่อ ประวัติ
และวิชาชีพ ที่ทันสมัย
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
ประสบการณ์ การพัฒนา
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร 4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และ/หรือ
ฝึกอบรม และผลงานทาง
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ผู้ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
วิชาการของอาจารย์
ตามเกณฑ์ของคุรุสภา
ความใฝ่รู้ตลอดเวลา
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เป้าหมาย
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

การดาเนินการ
5. กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ปริญญาโทหรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
และมีจานวนคณาจารย์ประจาไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นาในทาง
วิชาการ และ/หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพด้านครุศาสตร์เครื่องกลหรือในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
7. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรไปดูงาน
ในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
และต่างประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
วิชาการภาควิชาฯ ทุกปี และคณะกรรมการ
ภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี
9. จัดทาฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์
อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งในและ
ต่างประเทศ และผลงานทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร
10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตทุกปี

การประเมินผล
4. จานวนบุคลากร
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้
และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู้
5. ผลการประเมินการเรียน
การสอนของอาจารย์และ
การสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้สนับสนุนการเรียนรู้
โดยนักศึกษา
6. ผลการประเมินผล
หลักสูตร โดย
คณะกรรมการวิชาการ
ภาควิชาฯ
7. ผลการประเมินผลโดย
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก
ๆ 5 ปี
8. ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษา และ
ผู้ใช้บัณฑิตทุกปี

4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.1 การบริหารงบประมาณ
ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
4.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ครุภัณฑ์ทางการสอนของภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติ การสอน
ทางเทคโนโลยีเครื่องกล โดยแบ่งห้องปฏิบัติการของภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ออกเป็นห้องต่างๆ ดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการสอนทางกลศาสตร์ของแข็ง พื้นที่ 64 ตารางเมตร ประกอบด้วย
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- ชุดทดสอบแรงดึงและแรงอัด
- ชุดทดสอบการบิด
- ชุดการสอนความเค้น-ความเครียดในภาชนะกระบอกผนังบาง
- ชุดทดสอบการโก่ง
- ชุดโพลาริสโคปแบบส่องผ่าน
- ชุดการสอนแรงเหวี่ยงหนีศูนย์
2. ห้องปฏิบัติการสอนทางความร้อน พื้นที่ 128 ตารางเมตร ประกอบด้วย
- ชุดสาธิตคุณสมบัติของเชื้อเพลิง
- ชุดวิเคราะห์ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
- ชุดการสอนการพาความร้อนและการแผ่รังสี
- ชุดทดลองการวัดค่าการนาความร้อน
- เครื่องควบคุมอุณหภูมิและบันทึกผลข้อมูล
- ชุดทดสอบการทาความเย็น
- ชุดปรับเทียบอุณหภูมิ
- เครื่องมือวัดอุณหภูมิ และบันทึกข้อมูล 40 ช่อง
- เครื่องมือวัดอุณหภูมิและบันทึกข้อมูล 20 ช่อง
- เครื่องมือวัดอุณหภูมิและบันทึกข้อมูล 12 ช่อง
- เครื่องมือวัดอุณหภูมิและบันทึกข้อมูล 10 ช่อง
- เครื่องมือวัดอุณหภูมิและบันทึกข้อมูล 4 ช่อง
- เครื่องมือวัดอุณหภูมิและบันทึกข้อมูล 1 ช่อง
- เครื่องมือวัดพลังงานแสงอาทิตย์
- เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์และความเร็วลม
- ชุดวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบดิจิตอล
- ชุดทดลองการเดือดและการควบแน่น
3. ห้องปฏิบัติการทางกลศาสตร์ของไหล พื้นที่ 128 ตารางเมตร ประกอบด้วย
- เครื่องปรับเทียบความดัน
- เครื่องวัดอัตราการไหลของของไหลแบบตัวเลข
- ชุดทดสอบพัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์
- ชุดการสอนรูปแบบการไหล, สมการเบอร์นูลลี ของอากาศ
- ชุดฝึกการสอนปั๊มแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์
- ชุดการสอนและฝึกฝีมือระบบนิวแมติกส์
- ชุดการสอนและฝึกฝีมือระบบไฮดรอลิกส์
4. ห้องปฏิบัติการสอนระบบควบคุมอัตโนมัติ พื้นที่ 64 ตารางเมตร
- ชุดการสอนระบบควบคุมอัตโนมัติ
5. ห้องปฏิบัติการสอนทางงานช่างยนต์ พื้นที่ 576 ตารางเมตร ประกอบด้วย

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง
3 เครื่อง
4 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
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- เครื่องทดสอบกาลังงานของเครื่องยนต์
- ชุดทดลองจุดระเบิดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แบบ MONO-MOTONIC
- เครื่องวิเคราะห์และตรวจสอบจังหวะจุดระเบิดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
- เครื่องวิเคราะห์และตรวจสอบจังหวะจุดระเบิดเครื่องยนต์ดีเซล
- เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสียรถยนต์
- เครื่องยนต์เบนซิน
- เครื่องยนต์ดีเซล
- เครื่องยนต์เบนซินเล็กอเนกประสงค์
- เครื่องยนต์ดีเซลเล็ก
- จักรยานยนต์
- ชุดทดสอบโวลต์ – แอมป์ ของจานจ่าย
- เครื่องกลึงจานห้ามล้อ
- เครื่องคว้านกระบอกสูบ
- เครื่องตรวจสอบควันดาของเครื่องยนต์ดีเซล
- ชุดยกรถแบบสี่เสา
- เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสียชนิดเคลื่อนที่ได้
- แท่นกดไฮดรอลิค ขนาด 6 ตัน
- เครื่องวิเคราะห์ก๊าซจากการเผาไหม้
- ชุดการสอนระบบเบรก เอ.บี.เอส
- เครื่องอัดอากาศ
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
นอกจากนี้ยังมีครุภัณฑ์ ปฏิบัติการทางการสอนด้านสื่อเสริม ดังนี้
- กล้องวิดีโอ
- เครื่องรับโทรทัศน์
- เครื่องเล่นวิดีโอ
- เครื่องเล่นดีวีดี
- กล้องถ่ายรูป
- กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล
- กล้องถ่ายทอดสัญญาณจากภาพ
- กล้องถ่ายภาพ วี ดี โอ ระบบ VHS.
- กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิตอล
- กล้องถ่ายรูปกึ่งอัตโนมัติ
- ชุดฉายภาพวิดิโอและคอมพิวเตอร์
- เครื่องฉายภาพสไลด์
- เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
4 เครื่อง
4 เครื่อง
3 เครื่อง
3 เครื่อง
3 คัน
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
1 แท่น
1 เครื่อง
1 ชุด
2 เครื่อง
1 เครื่อง
3 ชุด
4 เครื่อง
4 เครื่อง
2 เครื่อง
1 ตัว
2 ตัว
1 ชุด
1 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
4 ชุด
1 เครื่อง
7 เครื่อง
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- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
2 เครื่อง
- เครือ่ งพิมพ์แบบเลเซอร์
5 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจท
2 เครื่อง
- เครื่องแสกนเนอร์
3 เครื่อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไว้บริการนักศึกษา จานวน 30 เครื่อง
4.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ภาควิชาฯ มีการวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการฝึกภาคปฏิบัติ
และการพัฒนางานวิจัยโดยใช้งบประมาณจากทั้งภาครัฐและเงินรายได้ของภาควิชาฯรวมถึงการจัด
งบประมาณเพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือซื้อครุภัณฑ์ทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
4.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 1. จัดให้มีห้องเรียน ที่มีระบบ
1. รวบรวมจัดทาสถิติจานวน
ระบบเครือข่าย อุปกรณ์การเรียน
มัลติมีเดีย ที่ทันสมัย สามารถ
เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอน ทรัพยากร สื่อและ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
การสอน ชั่วโมงการใช้งาน
ช่องทางการเรียนรู้ ที่เพียงพอ เพื่อ 2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
สนับสนุนทั้งการศึกษาในห้องเรียน
ประลองที่มีเครื่องมือทันสมัย
ต่อหัวนักศึกษา
นอกห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้
และเป็นเครื่องมือวิชาชีพใน
2. จานวนนักศึกษาที่เรียนในวิชา
ได้ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ และมี
ระดับสากล
เรียนที่มีการฝึกปฏิบัติด้วย
ประสิทธิภาพ
3. จัดให้มีระบบเครือข่าย
เครื่องมือ เครื่องจักร และ
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่างๆ
ห้องปฏิบัติการทดลอง ที่
3. สถิติของจานวนหนังสือตารา
นักศึกษาสามารถศึกษา
และสื่อมัลติมิเดีย ที่มีให้บริการ
ทดลอง หาความรู้เพิ่มเติมได้
และสถิติการใช้งานหนังสือ
ด้วยตนเอง ด้วยจานวนและ
ตารา มัลติมิเดียที่มีการใช้งาน
ประสิทธิภาพที่เหมาะสม
4. ผลสารวจความพึงพอใจของ
เพียงพอ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
4. จัดให้มีห้องสื่อการเรียนการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
สอน มีบริการทั้งหนังสือตารา
การปฏิบัติการ
และสื่อมัลติมิเดีย เพื่อช่วย
การเรียนรู้ และค้นคว้าเพิ่มเติม
แก้ผู้เรียน
ทั้งนี้ภาควิชาฯ มีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดลาดับความสาคัญในการสรรหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีความจาเป็น
ก่อนหลัง
5. อาจารย์
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5.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีคุณวุฒิที่ กพ. รับรองและ
ตรงกับความต้องการในแผนพัฒนาภาควิชาฯ และหลักสูตร
5.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
ภาควิชาฯ จัดให้มีการประชุมคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ และการ
ประเมินผลการศึกษาปลายภาคการศึกษา พร้อมทั้งร่วมพิจารณาและให้ความเห็นในการพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความทันสมัยกับสังคมปัจจุบัน
5.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
ภาควิชาฯ จะร่วมกันพิจ ารณาถึ งวิช าที่ต้องการประสบการณ์ตรงในวิชาชีพในการพัฒนาผู้ เรียน ทาง
ภาควิชาฯ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากภายนอกโดยคานึงถึงประสบการณ์ทางวิชาชีพหรือเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
6. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรในสายสนับสนุนต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีโดยมีเกณฑ์คุณสมบัติของตาแหน่งเฉพาะตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
6.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
ภาควิชาฯ สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนางานที่รับผิดชอบทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรทาการศึกษา/วิจัยเบื้องต้นที่คิดว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
7. นักศึกษา
7.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
ภาควิชาฯ กาหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีเพื่อให้คาปรึกษาด้านวิชาการในด้านการวางแผนการเรียนแก่
นั กศึกษา และกาหนดวัน เวลาที่ ส ามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ล ะสั ปดาห์ รวมถึงส่ งเสริมให้
อาจารย์ผู้สอนกาหนดเวลาอื่ นๆ นอกเหนือจากชั่วโมงสอนให้นักศึกษาเข้ารับการปรึกษาเรื่องการศึกษา
วิชานั้นๆ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมที่คอยอานวยความสะดวกและให้คาแนะนาในการ
กิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการเรียนการสอนด้วย
7.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2546 หมวด 4 การอุทธรณ์
ข้อ 36 นักศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้ ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้เฉพาะโทษผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ 37 การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคาสั่งลงโทษ
ข้อ 38 การอุทธรณ์ ให้ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ และให้อุทธรณ์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น จะ
อุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
ข้อ 39 ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้ส่งหนังสืออุทธรณ์
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ต่อไปยังคณะกรรมการวินัยนักศึกษาภายใน 3 วันทาการนับจากวันได้รับหนังสืออุทธรณ์
ข้อ 40 ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเสนอให้ อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนัก ศึก ษา
จานวน 5 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดี 1 คนเป็นประธาน คณบดี 1 คน และหัวหน้าภาควิชา 3 คน
เป็นกรรมการ
ข้อ 41 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ได้รับหนังสืออุทธรณ์ และเสนอความเห็นต่ออธิการบดี ให้อธิการบดีสั่งการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับรายงานจากคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา
ข้อ 42 เมื่ออธิการบดีพิจารณาแล้ว เห็นว่าการสั่งการลงโทษสมควรแก่ความผิดแล้ว ให้สั่งยกอุทธรณ์ หรือ
ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้สั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแก่กรณี
การตัดสินของอธิการบดีถือว่าสิ้นสุด
ข้อ 43 เมื่ออธิการบดีพิจารณาสั่งการตามข้อ 41 แล้ว ให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเร็ว
8. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จากการระดมสมองเครือข่ายศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.ม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 พบว่า ผู้เกี่ยวข้องให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับเนื้อหาสาระของรายวิชาทางวิชาชีพครูและทางวิศวกรรมเครื่องกลให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และเพียงพอที่จะสร้างเสริมความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา
การนาพาการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาสมัยใหม่ด้านครุศาสตร์
อุตสาหกรรม วิศวศึกษา และการฝึก อบรมและการศึกษาทางอาชีพและเทคนิค รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น ข้อมูลดังกล่าวนามาซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรที่จะทาให้บัณฑิตที่จะสาเร็จการศึกษาได้มีพื้นฐานความรู้ทาง
วิชาชีพครูมีสมรรถนะความเป็นครูเพิ่มขึ้นโดยอิงตามเกณฑ์ของคุรุสภาที่ปรับปรุงใหม่ และรายวิช าชีพเฉพาะทาง
วิศวกรรมที่เข้มแข็ง รวมทั้งการเพิ่มเนื้อหาสาระในรายวิชาต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหาร ความสามารถในการปรับตัวพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ทั้งทางด้านนโยบาย ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคก็ จะช่วยให้บัณฑิตที่จะสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้มีสมรรถนะ
ตามเป้าหมายของหลักสูตรและปฏิบัติงานได้จริง
9. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
2559 2560 2561 2562 2563
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
×
×
×
×
×
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
×
×
×
×
×
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
×
×
×
×
×
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ภาคสนาม (ถ้ามี) อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดในรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานในรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
มากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีการศึกษา
2559 2560 2561 2562 2563
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
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1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ภาควิชาฯสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการสอนด้วยตนเองเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
อีกทั้งยังจัดให้มีการประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ และดาเนินการแจ้ง
ผลการประเมินให้กับอาจารย์ผู้สอนหลังจากการประเมินผลการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆเสร็จสิ้นลง
แล้ว เพื่อให้อาจารย์นาผลประเมินไปพัฒนากลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ยังมีการ
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาฯ โดยประเมินจากแผนการสอน สื่อที่ใช้ในการสอน
ข้อสอบ ผลสอบ และผลประเมินจากนักศึกษาเพื่อให้คาแนะนาหรือวางแผนพัฒนาอาจารย์
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมิน ทักษะของอาจารย์ ผู้ ส อนจะดาเนินการเช่นเดียวกับการประเมินกลยุทธ์การสอน โดยที่
ภาควิ ช าฯจะด าเนิ น การพิ จ ารณาพั ฒ นาการสอนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของอาจารย์ ผู้ ส อน รวมถึ ง พิ จ ารณา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ศึกษาในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ เพื่อนาไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ภาควิชาฯ ทาการประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตรงกับความต้อ งการของ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตโดยอิงกับข้อมูลในด้านต่างๆ ดังนี้
- นักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิต
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ/หรือคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
- ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
คณะฯ อย่างน้อย 3 คน ทาการประเมินเป็นประจาทุกปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาควิชาฯจัดให้มีการประชุมคณาจารย์ร่วมกันและดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยกาหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมวิพากย์
หลักสูตรด้วย นอกจากนี้ภาควิชาฯจะมีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นรายวิชาไปในกรณีที่พบปัญหาที่จาเป็นต้อง
แก้ไขเป็นการเร่งด่วน
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก. คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก ค. ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ง. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก
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ก. คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ
LNG 550
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่
สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กาหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการ
การเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน
This course aims to instill the background language and skills necessary for
undertaking LNG 600 and to raise the students’ confidence in using English. There will be no
predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the
students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will be
supported by self-directed learning to allow the students to improve their language and skills
autonomously.
LNG 600

วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(In-sessional English Course for Post Graduate Students)
3 (2-2-9)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หรือผ่านการสอบ placement test ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ภาควิชากาหนด
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวขัองกับการเรียนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แต่ไม่เน้นหนักที่
เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง รายวิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการในการใช้ภาษาของนักศึกษา
โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติ
ขั้นตอนการทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้
กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียน
ต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in
Graduate Degree Programs in Engineering, Science and Technology. It will be based on practical
skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real language
demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies. It is
project-focused and simulates the stages in preparing and presenting research, from finding
references to writing a final draft. The course will equip students with language learning strategies
to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasize language use not usage, real
communication not classroom practice.
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หมวดวิชาบังคับ
FEM 621 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-9)
(Educational Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การค้นคว้าเอกสารที่
เกี่ยวข้อง การศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน
สถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย การเขี ย นเค้ า โครงงานวิ จั ย การฝึ ก ปฏิ บั ติ การวิ จั ย การน าเสนอผลงานวิ จั ย การใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจั ย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ การนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน รวมถึงการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติการวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย
This course aims to instruct students in knowledge of theories, methods and process
of research, research design, and research related documents. This program gives priority to
educational research in the development process of learning; educational research; research in
the classroom; and statistics for research. However, students will be taught how to write research
proposals, practice conducting research, give presentation, and use the research process in
problem solving. Also, research principles, concepts and practice in research and the use of
research to improve learning will be introduced. How to use research results to use in teaching,
conducting research to improve teaching and learner development will be presented. What is
more, students will learn how to write a research paper, using Thai and foreign languages properly.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยและสถิติที่ใช้ในงานวิจัยทางการศึกษา การวิจัย
ในชั้นเรียน รวมถึงความเข้าใจใน บทบาท ชนิด คุณลักษณะของการวิจัย โครงสร้างของแบบสอบถามการสุ่ม
ตัวอย่าง การทดลอง การจัดตารางข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถเขียนรายงานการวิจัยได้
FEM 622 สัมมนา
1 (0-3-3)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษา ค้นคว้า อภิปราย ติดตามความก้าวหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา และนาเสนอ
หัวข้อหรือประเด็นปัญหาในการสัมมนาเกี่ยวกับครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในลักษณะรายงานเชิง
วิชาการที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ในสาขาวิชา โดยการใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศเพื่ อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การเป็นผู้นาและการเป็นผู้ตาม การสร้างความเข้าใจ
และการยอมรับความแตกต่างในการอยู่ร่วมกัน
This course is designed to study the issues involved in the debate or discuss
progress in the related field and to present topics or issues in a seminar on Industrial Education
and Technology. The report covering academic learning in the majors will be presented.
Participants will need to use the skills of listening, speaking, reading, and writing in Thai and
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foreign language to convey meaning correctly. Participants will learn how to be a leader and a
follower, and create understanding and acceptance of differences in being together.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาระทางด้ า นครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดประชุมสัมมนาทาง
วิชาการจริงทุกขั้นตอน รวมทั้งสามารถนาเสนอหัวข้อ ประเด็นปัญหาและจัดทารายงานวิชาการได้
หมวดวิชาบังคับทางการศึกษาและการจัดการ
FEM 623 หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-9)
(Curriculum and Quality Assurance in Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการจัดทาหลักสูตรประเภทต่างๆตามบริบทการจัดการศึกษา
การน าหลั ก สู ต รไปใช้ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รทั้ ง การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การอาชี ว ศึ ก ษาด้ า นช่ า งอุ ต สาหกรรม
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทาหลักสูตร ปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และนา
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การดาเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
This course is emphasized on curriculum theory, principles, and concepts in the
curriculum construction of various types of contextual educational management. Students will
be trained to implement the curriculum to develop or revise the basic education and vocational
education in industrial process curriculum. Besides, they will study about developing curriculum
process, an analysis and the preparation of the curriculum. They have to evaluate the curriculum
and the result of the evaluation will be used in the curriculum development. The principles,
concepts and practice about educational quality management and quality assurance will be
taught in this course. What is more, students will be fostered to manage learning activities
effectively in order to improve the quality of learning and continuous learning and set up the
quality management activities evaluation program. Finally, students must be able to apply the
education quality assessment for learning development.

ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาและประเมินหลักสูตรได้ทั้ง
ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร สามารถวางแผนการดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ โดยสามารถนาเป็น
เสนอโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสามารถนาไปใช้เพื่อการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์
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FEM 631 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
3 (3-0-9)
(Educational Philosophy and Professional Ethics for Teachers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน สภาพงานครู คุณลักษณะที่ดีของครู และมาตรฐาน
วิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้า
และพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู หลัก
ธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุส ภา
กาหนด การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม และการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
It focuses on philosophy, concepts, and theories about education, religion, economics,
society, and culture. Students are trained to master the practical application of how to develop
an institute and education management strategies. Furthermore, they will be required to analyze
any aspects about education in order to reach sustainable development. Students are also need
to be well-rounded in the content and teaching strategies. They are needed to learn about
teacher’s responsibilities, qualities for being a good teacher in order to meet the Teacher
Profession Standards. They will learn about any laws related to a teacher and teacher profession.
Students will be provided with knowledge management about teacher profession. They will be
built up to progress and development in teacher profession continuously. They will be urged to
seek and choose the most useful, practical, and updated information. In addition, they are placed
emphasis on what the good relationship between a teacher and learners that encourages learning
and learners’ potential in learning should be. The most important aspects that students will be
implanted are the teacher spirits, good governance, honesty, ethics and morality of the teacher
profession according to the Teachers Council of Thailand. They will be promoted to behave
themselves as a good model, and adhere to professional ethics, and they will be raised the public
awareness and social sacrifices.

ผลลัพธ์การเรียนรู้
นั กศึกษาสามารถอธิบ ายทฤษฎี หลั กการ แนวคิด ปรัช ญาการอาชีวศึกษา และสามารถนาไป
ประยุ กต์ใช้ในการจั ด การเรี ย นการสอนและพัฒ นาสถานศึ กษา ทราบถึงประวั ติ และวิวัฒ นาการการจั ด การ

53
อาชีวศึกษาในประเทศไทย มีความรู้และสามารถปฏิบัติภารกิจตามกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
MTE 600 กระบวนทัศน์การศึกษาและการสอนเชิงบูรณาการ
3 (3-0-9)
(Educational Paradigm and Integrative Teaching)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนทัศน์การศึกษา การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และมโนทัศน์การเรียนการสอนในศตวรรษที่
21 ประสาทวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ ประสาทวิทยาศาสตร์และทฤษฎีการเรียนรู้ของเยาวชน
และผู้ใหญ่ สภาพแวดล้อมและแรงจูงใจ กรอบแนวคิดความรู้ในการสอนเนื้อหาจาเพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK)
กระบวนทัศน์ใหม่กับการศึกษาสามัญ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ เป้าประสงค์ของการฝึกอบรมและการศึกษาทางอาชีพและเทคนิค (TVET) การออกแบบแผนการ
เรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน วิศวกรรม การจัดการเรียนการสอน TVET โดยอาศัยกรอบแนวคิดความรู้
ในการสอนเนื้อหาจาเพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) การสอนสะเต็มศึกษา แนวทาง กลยุทธ์ และวิธีการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ระบบป้อนกลับเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Educational paradigm. Paradigm shift & concept of 2 1 st century teaching & learning.
Neuroscience related to human learning. Neuro-pedagogy and andragogy. Environment and
motivation. TPACK conceptual framework. New paradigms for learning in Basic education,
Vocational education, and Higher education as continuous professional/human development.
Professional Teacher Learning Community (PTLC). Purpose of TVET. Design of teaching and
learning plan. Teaching and learning management of engineering and TVET with TPACK. STEM
education. Teaching approaches, strategies, and methods in 2 1 st century. Feedback system for
promoting learning potential.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.อธิบายอิทธิพลของกระบวนทัศน์การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อการศึกษาของประเทศทั้งสามัญ
ศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
2. อธิบายผลกระทบหรือบทบาทของสะเต็มศึกษาและการบูรณาการเนื้อหาที่มีผลต่อการจัดการ
เรียนการสอนวิศวกรรม และการฝึกอบรมและการศึกษาทางอาชีพและเทคนิค และการป้อนกลับเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. อธิ บ ายหรื อ สร้ า งภาพความเชื่ อ มโยงระหว่ า งประสาทวิ ท ยาศาสตร์ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ และ
สภาพแวดล้อมและแรงจูงใจ
4.แยกประเภทขององค์ประกอบต่าง ๆ ในประสาทวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้ และศาสตร์การ
สอนเยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้ที่อาศัยความมุ่งมั่นแห่งตนในการเรียนรู้ตามสามเสาหลักแห่งการศึกษา ดังนี้ เป้าหมาย
การประเมินผล และการจัดกิจกรรม
5.อธิบายความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสะเต็มศึกษากับกรอบแนวคิดความรู้ในการสอนเนื้ อหา
จาเพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) ในการจัดการเรียนการสอนวิศวกรรม และการฝึกอบรมและการศึกษาทาง
อาชีพและเทคนิคในศตวรรษที่ 21
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6.จัดระบบแนวทางการสอน กลยุทธ์การสอน และวิธีการสอนตามผู้ เรียนเยาวชนและผู้ใหญ่หรือผู้
มากประสบการณ์
7. ระบุขั้นตอนหรือองค์ประกอบสาคัญที่จาเป็นต่อการวางแผนการเรียนการสอน และการจัดการ
เรียนการสอน และการฝึกอบรม และการป้อนกลับเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
8.ออกแบบแผนการเรียนการสอนและหรือการฝึกอบรมโดยผสมผสานหลักประสาทวิท ยาศาสตร์ที่
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ ประสาทวิทยาศาสตร์และทฤษฎีการเรียนรู้ของเยาวชนและผู้ใหญ่ สภาพแวดล้อม
และแรงจูงใจ กรอบแนวคิดความรู้ในการสอนเนื้อหาจาเพาะและเทคโนโลยี รวมทั้งเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการประเมินผล
9.แสดงการจัดการเรียนการสอนและหรือการฝึกอบรมตามแผนและการประเมินผล
10.สื่อสารผ่านการพูด การเขียน และการนาเสนอที่ผ่านการจัดวางโครงสร้าง เนื้อหา และอุปกรณ์
ช่วยเหลือภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
11.เข้าร่ ว มและทางานในทีม ตามภาระงานและบทบาทที่ ได้ รั บมอบหมายบนพื้นฐานแห่ ง การมี
เป้าหมายร่วมและการยอมรับในความแตกต่าง
12.แสดงความเคารพและเข้าใจความรู้สึกของผู้ อื่นภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
MTE 601 การวิเคราะห์ทักษะและกลุ่มงาน
3 (3-0-9)
(Skill and Tasks Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความคิดรวบยอดพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะและภาระงานช่าง ระบบงาน กระบวนการของงาน วิธีการ
ปฏิ บั ติ ง าน การตรวจสอบ ระบบเวลา เทคนิ ค Method-Time Measurement (MTM) และ Motion-Time
Analysis (MTA) การศึกษาเกี่ยวกับการใช้เวลาปฏิบัติงาน การวิเคราะห์กรรมวิธีและการวิเคราะห์เทคนิค การปรับ
เวลามาตรฐาน คณิตศาสตร์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ การนาความรู้เกี่ยวกับทักษะการทางาน และการวิเคราะห์
ภาระงานไปใช้ในการบริหารและการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม
The basic concept of the skills and task Analysis with the work systems, Work
processes. Practice methods. Time system test by means of “MTM Technique” (Method – Time
Measurement) and “MTA Technique” (Motion Time Analysis). Time study for practicing deals with
analysis procedures and techniques. Standard time adjustment. Task analysis for industrial
administration and management.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. ปฏิบัติการกรรมวิธี MTM (Methods Time-Measurement)
2. ปฏิบัติการกรรมวิธีของเทคนิค MTA (Motion-Time Analysis)
3. ปฏิบัติการปรับเวลามาตรฐานเพื่องานทางทักษะ
4. วางแผนงานการวิเคราะห์อาชีพเพื่อการบริหารงานและการจัดการในโรงงาน อุตสาหกรรม และ
สถานศึกษา
5. เขียนความหมายของการวิเคราะห์อาชีพ
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6. วิเคราะห์การศึกษาเกี่ยวกับการใช้เวลาในการปฏิบัติงาน
7. ตรงต่อเวลา
MTE 603 สื่อดิจิทัลสาหรับการเรียนการสอน
3(3-0-9)
(Digital Media for Teaching and Learning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของสื่อดิจิทัลในการเรียนการสอน สื่อสังคมออนไลน์กับการเรียนการสอน แนวคิด ทั่วไป
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนและบทเรียนออนไลน์ คุณลักษณะของบทเรียนออนไลน์ การวิเคราะห์และ
ออกแบบเนื้อหา โดยอาศัยกรอบแนวคิดความรู้ในการสอนเนื้อหาจาเพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) การใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ สร้ า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนและบทเรี ย นออนไลน์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ
ประกอบการเรียนการสอน การประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อการสอน
Importance of digital media in teaching and learning. Social media and teaching and
learning. General concept of computer aided instruction and e-learning. Characteristics of online
e-learning. Content analysis and design on the basis of TPACK. Building computer aided instruction
and e-learning using related software. Evaluation of computer aided instruction and e-learning in
both of quality and efficiency. Application of media for learning and teaching.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.อธิบายบทบาทและหรือความจาเป็นของสื่อดิจิทัลในการเรียนการสอน และสื่อสังคมออนไลน์กับ
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
2.ทานายแนวโน้มบทบาทและหรือความจาเป็นของสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์กับการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21
3.แยกแยะความแตกต่างระหว่างสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์
4อธิบายวิธีการวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหากับการเรียนการ
สอนบนพื้น ฐานของวัตถุป ระสงค์การเรี ย นรู้ โดยอาศัยกรอบแนวคิดความรู้ในการสอนเนื้อหาจาเพาะโดยใช้
เทคโนโลยี (TPACK)
5.ระบุ ห รื อ สร้ า งแผนภาพแสดงขั้ น ตอนการสร้า งคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยการสอนและ/หรื อ บทเรียน
ออนไลน์
6.ออกแบบและสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนและ/หรือบทเรียนออนไลน์
7.สร้าง/กาหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการประยุกต์ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
8.สื่อสารผ่านการพูด การเขียน และการนาเสนอที่ผ่านการจัดวางโครงสร้าง เนื้อหา และอุปกรณ์
ช่วยเหลือภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
9.เข้ า ร่ ว มและท างานในที ม ตามภาระงานและบทบาทที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายบนพื้ น ฐานแห่ ง การมี
เป้าหมายร่วมและการยอมรับในความแตกต่าง
10.แสดงความเคารพและเข้าใจความรู้สึกของผู้ อื่นภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
MTE 604 การจัดองค์กร และการบริหารสถาบันเทคนิค

3(3-0-9)
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(Organizing and Administration of the Technical Institute)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาเกี่ยวกับระบบการศึกษาทางช่าง การพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับระบบ รูปแบบการวางแผน
และการอนุรักษ์สภาพ เป็นต้น ศึกษาครอบคลุมถึงปัจจัยเบื้องต้น การสารวจประชากร การพยากรณ์สถิตย์ที่ตั้ง
และขนาด รวมทั้งการศึกษาโปรแกรมการสอนที่สัมพันธ์กับการสร้างอาคาร และการศึกษาความเป็นไปได้ การ
วางแผน การใช้เงินงบประมาณด้วย
The systematic study for the technical education deals with the decision making will
be considered for getting a required system, a planning type, and a conservative conditioning,
for example. The study covers to the prior factors, such as the population surveying, the
prediction making for a static location and a required size, including the study on the teaching
programme related to the classroom building usage. Planning organization management of
budget.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. วางแผนบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2. กาหนด รูปแบบการวางแผน การบริหารสถาบันเทคนิค การจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา การวางแผนข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ แผนภูมิองค์กร
3. แสดง วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ (Good Governance)
4. วางแผนบริหารจัดการงานวิชาการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
5. วางแผนบริหารจัดการงานบุคลากรอาชีวะและเทคนิคศึกษา
6. วางแผนบริหารจัดการสภาพทางกายภาพ ที่ตั้ง และขนาดอาคารเรียน
7. กาหนดกรรมวิธี การจัดโปรแกรมการเรียน การสอนที่สัมพันธ์กับการสร้างอาคารและโรงฝึกงาน
8. กาหนดภาระของผู้บริหารที่ช่วยส่งเสริมการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
9. กาหนดกรรมวิธีการประเมินผลการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
หมวดวิชาบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล
MTE 613 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสาหรับครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-9)
(Advanced Mathematics for Industrial Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พีชคณิตเชิงเส้นเเละทฤษฎีเมทริกซ์ ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ด้วยวิธีเชิงเลข เทคนิคการหาผลลัพธ์ที่มีค่าเหมาะสมสุด การโปรแกรมเเบบเชิงเส้น การโปรแกรมเเบบไร้เชิงเส้น
ภาษาและการโปรแกรมเบื้องต้นรวมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่เหมาะสมเพื่อการคานวณเชิงเลข
Linear algebra and matrix theory. Solution of differential equations. Problem solving
by numerical methods. Optimization techniques. Linear programming and nonlinear programming.
Introduction to language and programming including using related commercial program best
suited for numerical computation.
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.อธิบายแนวทางการแก้ปัญหาด้วยหลักคณิตศาสตร์และวิธีการที่เหมะสม
2.ระบุประเด็นที่เป็นข้อเด่นและข้อจากัดของวิธีการทางทฤษฎีและวิธีการเชิงเลข
3.แสดงการคานวณด้วยมือเป็นหลั กเพื่อแก้ปัญหาทางครุศาสตร์เครื่องกลโดยอาศัยหลั ก ของ
คณิตศาสตร์และวิธีการทางคณิตศาสตร์
4.ระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการคานวณ และแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม
5. ตัดสินใจ/เลือกใช้แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความเข้าใจใน
แนวทางและวิธีการเหล่านั้น
6.สร้างโปรแกรมด้วยตนเองโดยอาศัยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาทางครุศาสตร์
เครื่องกล
7.ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาทางครุศาสตร์เครื่องกล
8.สื่อสารผ่านการเขียนและ/หรือการนาเสนอที่ผ่านการจัดวางโครงสร้าง เนื้อหา และอุปกรณ์
ช่วยเหลือภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
9. เข้าร่วมและทางานในทีมตามภาระงานและบทบาทที่ได้รับมอบหมายบนพื้นฐานแห่งการมี
เป้าหมายร่วมและการยอมรับในความแตกต่าง
10. แสดงความเคารพและเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
MTE 614 คอมพิวเตอร์โปรแกรมและการประยุกต์ใช้ทางครุศาสตร์เครื่องกล
3(3-0-9)
(Computer program and its application for Mechanical Technology Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาษาและการโปรแกรมเบื้องต้น การออกแบบโปรแกรม โครงสร้างข้อมูล การทดสอบ การปรับปรุง
โปรแกรมเพื่อความเหมาะสมทางด้านเวลาและการใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปที่เหมาะสมเพื่องานทางด้านการเรียนการสอน วิศวศึกษา และเทคโนโลยีวิศวกรรม
Introduction to language and programming. Data structures and program design.
Testing and optimization of program for efficiency in time and computer resources. Application
related commercial program best suited to works in teaching and learning, engineering education,
and engineering technology.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.อธิบายบทบาทของคอมพิวเตอร์ในฐานะของเครื่องมือช่วยคานวณหรือแก้ปัญหา
2.ระบุประเด็นที่เป็นข้อเด่นและข้อจากัดของภาษาคอมพิวเตอร์
3.เขียนผังกลยุทธ์เพื่อการแก้ปัญหา
4.จัดระบบโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อช่วยแก้ปัญหาตามลักษณะดังนี้ การออกแบบความสามารถ
ความสะดวกในการใช้งาน
5.สร้างโปรแกรมด้วยตนเองโดยอาศัยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาทางครุศาสตร์
เครื่องกล
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6.ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาทางครุศาสตร์เครื่องกล
7.สื่อสารผ่านการเขียนและ/หรือการนาเสนอที่ผ่านการจัดวางโครงสร้าง เนื้อหา และอุปกรณ์
ช่วยเหลือภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
8.เข้าร่วมและทางานในทีมตามภาระงานและบทบาทที่ได้รับมอบหมายบนพื้นฐานแห่งการมี
เป้าหมายร่วมและการยอมรับในความแตกต่าง
9.แสดงความเคารพและเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
MTE 615 การออกแบบการทดลอง
3(3-0-9)
(Design of Experiment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์และการทดสอบของกลุ่มทดสอบสองกลุ่ม การทดลองแบบตัวแปร
เดียว การทดลองแบบบล็อกกลุ่มตัวแปร การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล การทดลองแบบแฟคทอเรียล
ยกกาลัง รูปแบบจาลองของทากุชิ การออกแบบจาลองเพื่อตอบสนองของพื้นผิวหน้า การออกแบบที่ไม่ใช่รูปแบบ
มาตรฐาน การออกแบบแบบกลุ่มออกแบบ และรูปแบบโมเดลของเส้นตรงที่มีค่าตัวแปรเปลี่ยนตามการออกแบบ
Hypothesis test for two sampling groups, Completely Randomized Design (CRD),
Completely Randomized Block Design (CRBD), factorial design, 2f factorial design, Taguchi method,
response surface design, split-pot design, regression analysis.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.อธิบายแนวทางการแก้ปัญหาด้วยหลักคณิตศาสตร์และวิธีการที่เหมาะสม
2.ระบุประเด็นที่เป็นข้อเด่นและข้อจากัดของวิธีการทางทฤษฎีและวิธีการเชิงเลข
3.แสดงการคานวณด้วยมือเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาทางครุศาสตร์เครื่องกลโดยอาศัยหลักของ
คณิตศาสตร์และวิธีการทางคณิตศาสตร์
4.ระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการคานวณ และแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม
5. ตัดสินใจ/เลือกใช้แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความเข้าใจใน
แนวทางและวิธีการเหล่านั้น
6.สร้างโปรแกรมด้วยตนเองโดยอาศัยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาทางครุศาสตร์
เครื่องกล
7.ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาทางครุศาสตร์เครื่องกล
8.สื่อสารผ่านการเขียนและ/หรือการนาเสนอที่ผ่านการจัดวางโครงสร้าง เนื้อหา และอุปกรณ์
ช่วยเหลือภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
9. เข้าร่วมและทางานในทีมตามภาระงานและบทบาทที่ได้รับมอบหมายบนพื้นฐานแห่งการมี
เป้าหมายร่วมและการยอมรับในความแตกต่าง
10. แสดงความเคารพและเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
MTE 624 การคานวณพลศาสตร์ของไหล, หลักการและการประยุกต์ใช้งาน

3(3-0-9)
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(Computational Fluid Dynamics, Principles and Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการในการคิดคานวณปัญหาทางพลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อน วิธีไฟไนต์ดิฟเฟอ
เรนซ์ และไฟไนต์วอลลุมสาหรับปัญหาด้านพลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อน การสร้างอัลกอริทึมทาง
คณิตศาสตร์ และเงื่อนไขในการคานวณ เสถียรภาพในการคานวณ ความถูกต้องของผลลัพธ์ และการประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาทางพลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อน
Principle of computations in fluid dynamics and heat transfer problems, finite
differential and finite volume methods for fluid dynamics and heat transfer problems, numerical
algorithm programming, constrains in computation, stability and solution accuracy, and applied
numerical algorithm software for fluid dynamics and heat transfer problems solving.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.อธิบายว่าเหตุใดและอย่างไรการวิเคราะห์การคานวณพลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อน
จึงมีความสาคัญต่อการออกแบบระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลและสร้างความเชื่อมโยงวิธีการเหล่านั้นนั้นเข้ากับ
สภาพจริงในชีวิตประจาวัน
2.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการแก้ปัญหาเชิงตัวเลขและเชิงทดลองที่มีต่อการวิเคราะห์การ
คานวณพลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อนทั้งในแง่ของบทบาทและความถูกต้องและแม่นยา
3.ระบุ/อธิบายหลักการสาคัญในการคานวณพลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อนที่จาเป็นต่อ
การออกแบบระบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
4.อธิบายความเหมือนและความแตกต่างของการคานวณพลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อน
ในรูปแบบหรือวิธีต่างๆ
5.เข้าร่วมและทางานในทีมตามภาระงานและบทบาทที่ได้รับมอบหมายบนพื้นฐานแห่งการมี
เป้าหมายร่วมและการยอมรับในความแตกต่าง
6. แสดงความเคารพและเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
7. แสดงการคานวณด้วยมือเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาการคานวณพลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเท
ความร้อน
8.ตัดสินใจ/เลือกใช้ซอฟท์แวร์และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาการคานวณพลศาสตร์ของไหล
และการถ่ายเทความร้อนบนพื้นฐานของความเข้าใจในแนวทางและวิธีการเหล่านั้น

MTE 625 ระบบพลังงานความร้อนและการประยุกต์ใช้งาน
3(3-0-9)
(Thermal Energy Systems and Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการของระบบวิศวกรรมทางความร้อน การวิเคราะห์พลังงานและเอ็กเซอร์ยี่ การกักเก็บพลังงาน
การนาความร้อนทิ้งกลับคืน การออกแบบอุปกรณ์ทางความร้อน การออกแบบระบบทางความร้อน การอนุรักษ์
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พลั งงานในระบบทางความร้ อน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ แ ละ
กรณีศึกษา
Principle of thermal system engineering, energy and exergy analysis, thermal storage,
waste heat recovery, design of thermal equipment, design of thermal systems, energy
conservation in thermal energy system, applied suitable technology, economic analysis and case
study.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.อธิบายว่าเหตุใดและอย่างไรการวิเคราะห์ระบบทางความร้อนและการประยุกต์ใช้งาน จึงมี
ความสาคัญต่อการออกแบบระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลและสร้างความเชื่อมโยงวิธีการเหล่านั้นนั้นเข้ากับสภาพ
จริงในชีวิตประจาวัน
2.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการแก้ปัญหาเชิงตัวเลขและเชิงทดลองที่มีต่อการวิเคราะห์ระบบ
ทางความร้อนทั้งในแง่ของบทบาทและความถูกต้องและแม่นยา
3.ระบุ/อธิบายหลักการสาคัญในการคานวณทางความร้อนที่จาเป็นต่อการออกแบบระบบความร้อน
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
4.อธิบายความเหมือนและความแตกต่างของระบบทางความร้อนในรูปแบบต่างๆ และการนาไป
ประยุกต์ใช้งาน
5.แสดงการคานวณด้วยมือเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาการออกแบบระบบทางความร้อน
6.ระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการคานวณ และแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม
7.ตัดสินใจ/เลือกใช้วิธีการและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาการคานวณและวิเคราะห์ระบบทาง
ความร้อนบนพื้นฐานของความเข้าใจในแนวทางและวิธีการเหล่านั้น
8.สื่อสารผ่านการเขียนและ/หรือการนาเสนอที่ผ่านการจัดวางโครงสร้าง เนื้อหา และอุปกรณ์
ช่วยเหลือภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
9.เข้าร่วมและทางานในทีมตามภาระงานและบทบาทที่ได้รับมอบหมายบนพื้นฐานแห่งการมี
เป้าหมายร่วมและการยอมรับในความแตกต่าง
10.แสดงความเคารพและเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

MTE 641 ระบบควบคุมทางเครื่องกลสมัยใหม่
(Modern Control of Mechanical System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-9)
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บทนา สมการอนุพันธ์ พีชคณิตเมตริกพื้นฐาน เทคนิคการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ วิธีทาง
ไฟไนต์เอลิเมนต์ การตอบสนองของระบบพลวัต ระบบควบคุมแบบเวอร์ชวลพาสสีฟ แบบจาลองใน ระบบสเตทส
เปส ระบบควบคุมป้อนกลับพลวัต การชี้บ่งเอกลักษณ์ของระบบ การควบคุมแบบทานาย
Introduction to differential equation, elementary matrix algebra. Modeling techniques.
Finite element method. Response of dynamic systems. Virtual passive controllers. State-space
model. Dynamic feedback controller. System identification. Predictive control.
หมวดวิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ/ทางวิศวกรรมเครื่องกล
FEM 624 จิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-9)
(Psychology and Learning Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
การแนะแนวและการให้คาปรึกษา การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจผู้เรียนที่มีความแตกต่างตามช่วงวัย ให้คาแนะนา
ช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ และนาไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลจริง ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนและการสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
Students are required to learn about the basic psychology and the psychology of
human development, psychology of learning, educational psychology, psychological guidance
and counseling. Moreover, they must be able to use psychology to understand learners with
differences according to age level and to provide advice and support to help the learners learn
to their full potential. This course includes implementing the concept of guidelines on the
preparation of learning plans, learning management and learning environment to cause real
results. Also, this course provides theories and learning management models for students to be
more analytical, creative, and have problem-solving skills. This course offers the integration of
classroom learning, classroom management and creating an atmosphere for the learners to
encourage learning process, and to develop learning centers in schools or institutes.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ/ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครู
การแนะแนวและการให้คาปรึกษาทฤษฎี เรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียน
FEM 625 การวัดและการประเมินผลการศึกษาขั้นสูง
(Advanced Measurement and Evaluation in Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3 (3-0-9)
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ทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรการเรียนและการวัดผล
การศึกษา หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ออกแบบการวัดและ
ประเมินผล กาหนดวิธีประเมินและเกณฑ์การประเมิน กาหนดเกณฑ์การตัดสินผลและเกณฑ์การผ่านรายวิชา การ
สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล การใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง
ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล และนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
This course teaches the theory of measurement and evaluation studies, the
relationship between the curriculum and evaluation of concepts and practices in the assessment
and evaluation of the learners learning. This course is designed to teach how to design, measure
and evaluate learning outcomes, how to define the criteria for judging and scoring over the course,
how to create quality tools for measuring and evaluation, how to use a tool for measuring and
evaluation. Furthermore, authentic assessment, measurement and assessment practices, and
how to use assessment in the development of the learners are included in this course.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ ในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลไปใช้
ประโยชน์ในการทางานวิจัยได้ถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
FEM 626 หลักและทฤษฎีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3 (2-2-9)
(Principles and Theories of Industrial Education and Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิด ปรัชญาของครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แผนพัฒนาการศึกษาไทยและ
หลักการอาชีวศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และศาสตร์การสอนทางช่างอุตสาหกรรม ทฤษฎี และหลักการของระบบการ
เรียน การออกแบบและพัฒนาวิธีการสอน การบริหารจัดการในชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนโลยี
การศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การวัดและการ
ประเมินผล
Principles and philosophy of industrial education and technology. Thai education
development plan. Principles of vocational education. Learning theories in relation to industrial
education teaching principles. Theories and principles of the learning process. Development and
design of teaching techniques. Classroom management. Quality assurance. Educational
technology conducive to learning quality development in industrial education and technology.
Testing and evaluation.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎี หลักการ และทฤษฎีทางครุศาสตร์ อุตสาหกรรม วิเคราะห์ประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษา อธิบายหลักการจัดการเรียนการสอนทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ทางการศึกษา สามารถการออกแบบและพัฒ นาวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง

63
สามารถดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อธิบายหลักการบริหารงานและ
การพัฒนาสมรรถนะความเป็นเลิศทางวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรม
FEM 627 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการออกแบบคอมพิวเตอร์การสอน
3 (2-2-9)
(Instructional Systems Development and Computer Instructional Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลั กการของระบบการเรียนการสอน การออกแบบและพัฒ นากลวิธี การสอน การ
วิเคราะห์และออกแบบกระบวนเนื้ อหาวิชา การวัดและประเมินความสาเร็จในการเรียน การวิเคราะห์ และ
ออกแบบกระบวนการเรี ยนการสอนบนคอมพิว เตอร์ การออกแบบและพัฒ นากรอบการสอน และมัลติมีเดีย
คอมพิวเตอร์การสอน ดาเนินการสอนโดยเน้นการค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และ จัดทารายงาน
Theories and principles of instructional system. Design of instructional strategies.
Analysis and design of instructional tactics. Test and evaluation design. Analysis and production
of computer instructional package. Instructional framework and multimedia design with the
emphasis of the following features: assignment, self-study, analysis, design and report.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการของระบบการสอนและหลักการออกแบบการสอน ผ่าน
สื่อคอมพิวเตอร์การสอนได้ และนาหลักการดังกล่าวมาออกแบบพัฒนาคอมพิวเตอร์การสอนได้
FEM 628 สถิติวิจัย
3 (3-0-9)
(Research Statistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีรวบรวมข้อมูล ประเภทของข้อมูล การตรวจสอบความเชื่อถือของข้อมูล สถิติ ภาคบรรยาย ได้แก่
การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจายคะแนนมาตรฐาน คะแนนที เปอร์เซนไทล์
สหพันธ์อย่างง่ายแบบต่างๆ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การได้ตัวอย่าง การ
ประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ ที ซี ไคสแควร์เอฟ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
วิชานี้เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และการแปลความหมายผลวิเคราะห์
Techniques of collecting data, types of data, reliability and validity of collected data.
Descriptive statistics: frequency distribution, measure of central tendency, dispersion, Z-score, Tscore, percentile, simple correlations and regression. Inferential statistics: sampling techniques,
parameter estimation and statistical hypothesis testing: t-test, z-test, F-test and ANOVA; emphasis
on the application of computer to data analysis and interpretation.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ลักษณะของเครื่องมือวัดเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์การวิจัย และ ระบุ
สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลการวัดตัวแปรที่ต้องการนักศึกษาสามารถแสวงหาความรู้ในหลักการ ข้อตกลงเบื้องต้น
ของสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละประเภท และ แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติในงานวิจัยจากตัวอย่าง
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งานวิจัยที่มีคุณภาพนักศึกษาสามารถเรียนรู้รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนาความรู้ด้านสถิติที่ถูกต้องไปปฏิบัติการทา
วิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
FEM 629 การบริหารจัดการในห้องเรียน
3 (2-2-9)
(Classroom Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการแนวคิดการบริหารจัดการในห้ องเรียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้เ พื่ อ
นาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา การบูรณาการ การเรียนรู้แบบเรียนรวม การ
จัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรี ยนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาศูนย์การเรียนใน
สถานศึกษา
Topics covered in this course include principles and concepts in classroom
management; regulations in learning plan creation leading to practical implementations; learning
management, learning environments, and theories and arrangements of learning management to
enhance learner’s self-analysis as well as creativity and problem solving. Holistic learning
integration and classroom management, atmosphere creation and classroom management for
learning enhancement cum institutional learning center development are also important areas
featured in this course.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ ภาวะผู้นาทางการศึกษา การ
คิดอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการในชั้นเรียน การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ และการทางานเป็น
ทีม การสื่อสารในองค์กร การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ และการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน การจัดทาโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
FEM 630 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-9)
(Innovation and Information Technology in Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ แนวคิด การวิเคราะห์ การออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
This course aims to present the principles and concepts for analyzing, designing
innovative information technology for learning and information technology for communication
including application and evaluation of the media and innovative information technology for
learning, and the use of information technology for communication.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
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เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้
FEM 632 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
3 (3-0-9)
(Industrial and Organizational Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและขอบเขตของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ พฤติกรรมองค์การ ทฤษฎีและ
แบบทดสอบทางจิ ตวิทยาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการทางาน หลั กการและองค์ประกอบทางจิ ตวิทยาที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางาน การพัฒนาทักษะการคิด ความคิดสร้างสรรค์ และองค์ประกอบการเรียนรู้
Meaning and scope of industrial and organizational psychology and organizational
behavior, psychological theories and test inventories for working behavior. Principle and
psychological factors for efficient working, thinking skill improvement, creative thinking and
organizational learning.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายและขอบเขตของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ พฤติกรรมองค์การ ทฤษฎีและแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการทางาน หลักการและ
องค์ประกอบทางจิตวิทยาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน การพัฒนาทักษะการคิด ความคิดสร้างสรรค์ และ
องค์ประกอบการเรียนรู้ นาไปสู่การทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
FEM 633 การบริหารเเละการวางเเผนโครงการ
3 (3-0-9)
(Project Management and Planning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชานี้เสนอความรู้ที่มีประโยชน์สาหรับใช้ในการบริหารเเละการวางเเผน โครงการ ตั้งเเต่เริ่มต้น
จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ วิชานี้ครอบคลุมถึงการจัดองค์กร ข้อกาหนดพื้นฐาน เทคนิคเเละวิธีการต่างๆในการ
บริหารโครงการ การบริหารการเงิน การวิเคราะห์การหมุนเวียนของเงิน (Cash flow analysis) เทคนิคการวาง
เเผนเเละควบคุมโครงการ เช่น Critical Path Method (CPM)
This course provides a comprehensive overview of project management and
planning throughout the entire project life cycle. This course includes organization setup,
organizational and resource constraints, basic techniques and tools of project management,
budget management, cash flow analysis, and techniques in planning and managing projects
such as Critical Path Method (CPM).

ผลลัพธ์การเรียนรู้

66
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญของการ
จัดทาโครงการ การวางแผน การบริหารโครงการในรูปแบบต่างๆ วิธีการเขียนโครงการและเทคนิคต่างๆ ในการ
วางแผนและควบคุมโครงการในรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ระบบการดาเนินการ การบริหารโครงการ สภาวะแวดล้อมของ
โครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทาโครงการ การบริหารและการควบคุม
การเงินของโครงการ
เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการ PDCA
เพื่อให้นักศึกษาความรับผิดชอบ และมีวินัยในการทางานกลุ่ม
FEM 634 การออกแบบการสอน
3 (2-2-9)
(Instructional Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการออกแบบการสอน การออกแบบการสอนที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
ทฤษฎีพุทธิปัญญาและทฤษฎีการสร้างความรู้ การพัฒนากลยุทธ์ทางพุทธิปัญญา รูปแบบการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ ส่งเสริมกระบวนการทางปัญญา การออกแบบสาหรับการสอนและการเรียนรู้ การวัดและประเมิน
ความสาเร็จในการเรียนรู้ นวัตกรรมการสอน กระบวนทัศน์ และแนวโน้มด้านการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบการ
สอน
Principles and theories of instructional design. Design of instructional processes based
on behavioral theories, cognitive theories, and knowledge construction theories. Cognitive
strategies. Learning environment models that enhance cognitive processes, message design for
instruction and learning. Testing and evaluation of learning, instructional innovation, vision and
trends in research on instructional design.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับ ทฤษฎีและหลักการออกแบบการสอน การออกแบบการ
สอนที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีพุทธิปัญญาและทฤษฎีการสร้างความรู้สภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ แนวโน้มของนวัตกรรมการสอน กระบวนทัศน์และแนวโน้มด้านการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบการสอน
เน้นการศึกษาโครงการต่าง ๆ ที่มีความรู้ด้านการวิจัยและแนวโน้มด้านการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบการสอน
MTE 602 การศึกษาและการจัดการและพัฒนาสมรรถนะแห่งตนและบุคคล
3 (3-0-9)
(Education and Self and People Competency Management and Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเชื่อมโยงระหว่างโลกการศึกษาและโลกการทางาน ครูและภาวะผู้นาทางวิชาการ สมรรถนะหลัก
ที่ขับเคลื่อนครูมืออาชีพและการทางานในหลากหลายบทบาท หลักการเรียนรู้และทฤษฎีการเรียนรู้ มิติของการ
เรียนรู้ สมรรถนะแห่งตนและบุคคลที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สภาพแวดล้อมและแรงจูงใจ รวมทั้งการจัดการและ
พัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การทางานที่ดีที่จะนาไปสู่อาชีพในอนาคต ระบบป้อนกลับเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กรอบแนวคิดความรู้ในการสอน
เนื้อหาจาเพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
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The link between education world and world of work. Teacher and academic
leadership. Overarching competencies driving professional teacher and other roles. Learning
principle and theory of learning. Dimensions of learning. Self and people competencies needed
in 21st century and their management and development. Environment and motivation. Feedback
system for promoting learning potential. Learning design and management for fostering/building
effective work and life-long learning habits toward future career. Feedback system for promoting
learning potential. TPACK conceptual framework. Building Professional Teacher Learning
Community (PTLC).
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. อธิบายว่าเหตุใดและอย่างไรที่การศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะแห่งตนและบุคคลจึงมี
ความสาคัญต่อการดารงชีวิตให้อยู่ได้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21
2. วิเคราะห์/วิจารณ์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการพัฒนา
สมรรถนะบุคคลของประเทศในมุมมองของตน
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโลกการศึกษาและโลกการทางานในมิติของการพัฒนาสมรรถนะ
บุคคล
4. อธิบายอิทธิพลของการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะบุคคลและความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ
5. จัดหมวดหมู่การจัดการเรียนรู้ และแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานของการ
พัฒนาสมรรถนะบุคคล
6. สรุปความเกี่ยวกับสมรรถนะและแนวทางการพัฒนา
7. ระบุ/ชี้ให้เห็นข้อจากัดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
สมรรถนะบุคคลของประเทศในมุมมองของตน
8. สร้าง/กาหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะตนเองและผู้อื่นที่เหมาะสมโดยอาศัย
หลักการจัดการเรียนรู้ และการออกแบบการจัดการเรียนรู้
9. ตัดสินใจ/เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะตนเองและบุคคลอื่น
MTE 605 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-9)
(Educational Quality Assurance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบคุณภาพ การพัฒนางาน และการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพภายใน การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน การตรวจสอบคุณภาพภายนอก การประเมินคุณภาพภายนอก การ
รับรองคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพ
Concept of educational quality assurance. Quality system. Job development and
operation internal quality assurance. Quality control. Internal quality audit. Self- assessment.
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Internal quality assessment. External quality audit. External quality assessment. Quality
accreditation and quality improvement.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.เขียนรายงานประเมินตนเอง
2. ตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. เขียนรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
4. ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
5. เขียนรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
6. เขียนแผนผังการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การรับรองคุณภาพ การประเมิน คุณภาพ
และการปรับปรุงคุณภาพ
7. เขียนระบบคุณภาพ ที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
8. เขียนขั้นตอนการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
MTE 606 ศาสตร์และศิลป์ของการเรียนการสอน
3 (3-0-9)
(The Art and Science of Teaching and Learning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เป้าหมายการศึกษาและหลักการเชิงคุณภาพของการเรียนการสอน ศาสตร์การสอนเยาวชน ผู้ใหญ่
และผู้ที่อาศัยความมุ่งมั่นแห่งตนในการเรียนรู้ มิติของการเรียนรู้ อนุกรมวิธานจุดมุ่งหมายการศึกษาและกรอบ
แนวคิดความรู้ในการสอนเนื้อหาจาเพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) สภาพแวดล้อมและแรงจูงใจ ระบบป้อนกลับ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน สถานที่ปฏิบัติงาน และการวิจัย
Educational goals and principles of quality teaching and learning. Pedagogy,
andragogy, and heutagogy. Dimensions of learning. Educational taxonomy and TPACK conceptual
framework. Environment and motivation. Feedback system for promoting learning potential.
Application in classroom and workplace and research.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. อธิบายอิทธิพลของศาสตร์และศิลป์การสอนในศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อการศึกษา
2. ติดตามแนวโน้มศาสตร์และศิลป์การสอนในศตวรรษต่าง ๆ และคาดการณ์เกี่ยวกับภาพรวมแห่ง
การเปลี่ยนแปลง
3. อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการศึกษาและหลักการเชิงคุณภาพของการเรียนการสอน
และศาสตร์การสอน
4. อธิบายหรือสร้างภาพความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์การสอนเยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้ที่อาศัยความ
มุ่งมั่นแห่งตนในการเรียนรู้ มิติของการเรียนรู้ อนุกรมวิธานจุดมุ่งหมายการศึ กษาและกรอบแนวคิดความรู้ในการ
สอนเนื้อหาจาเพาะโดยใช้เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมและแรงจูงใจ ระบบป้อนกลับเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
5. ระบุประเด็นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยทั่วไปในศาสตร์การสอนเยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้ที่อาศัย
ความมุ่ ง มั่ น แห่ ง ตนในการเรี ย นรู้ และมิ ติ ข องการเรี ย นรู้ สภาพแวดล้ อ มและแรงจูง ใจ ระบบป้ อ นกลั บ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้

69
6. สร้างกลยุทธ์/แนวทางในการนาวิธีการต่าง ๆ ตามกรอบศาสตร์การสอนเยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้ที่
อาศัยความมุ่งมั่นแห่งตนในการเรียนรู้ มิติของการเรียนรู้ อนุกรมวิธานจุดมุ่งหมายการศึกษาและกรอบแนวคิด
ความรู้ในการสอนเนื้อหาจาเพาะโดยใช้เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมและแรงจูงใจ ระบบป้อนกลับเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้
7. ตัดสินใจ/เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามกรอบศาสตร์
การสอนเยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้ที่อาศัยความมุ่งมั่นแห่งตนในการเรียนรู้ มิติของการเรียนรู้ อนุกรมวิธานจุดมุ่งหมาย
การศึกษาและกรอบแนวคิดความรู้ในการสอนเนื้อหาจาเพาะโดยใช้เทคโนโลยี
8. สร้างตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานศาสตร์การสอนเยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้ที่
อาศัยความมุ่งมั่นแห่งตนในการเรียนรู้ มิติของการเรียนรู้ อนุกรมวิธานจุดมุ่งหมายการศึกษาและกรอบแนวคิด
ความรู้ในการสอนเนื้อหาจาเพาะโดยใช้เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมและแรงจูงใจ ระบบป้อนกลับเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้
หมวดวิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ/ทางวิศวกรรมเครื่องกล
MTE 611 กลศาสตร์วัสดุขั้นสูงและทฤษฎีสภาพยืดหยุ่นประยุกต์
3(3-0-9)
(Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติศาสตร์ โ ดยย่ อ ภาพรวม และเป้าหมายของกลศาสตร์วัส ดุ ทฤษฎีว่าด้ว ยความเค้ น และ
ความเครียดในสองและสามมิติ ความหนาแน่นของความเค้นและหลักในการประยุกต์ใช้ในการออกแบบทาง
วิศวกรรม กฎทั่วไปของฮุก หลักการพลังงาน เกณฑ์การครากเพื่อการออกแบบเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์ทาง
วิศวกรรม ฟังก์ชันความเค้น ปัญหาระนาบ การกาหนดและแก้ปัญหาในระบบพิกัดคาร์ทีเซียนและระบบพิกัดเชิง
ขั้วในพจน์ของความเค้นและการกระจัด ปัญหาการบิด ความเค้นสัมผัส บทนาสู่การแก้ปัญหาด้วยวิธีเชิงเลข
A brief history of mechanics of materials and its goals and big picture. Theories of two
and three dimensional stress and strain. Stress concentration and ways of its application in
engineering design. Generalized Hooke’s law. Energy principle. Failure Criteria for analytic and
synthesis engineering design. Stress functions. Plane problems. Formulation and solution
problems in Cartesian coordinates and polar coordinates in terms of stresses and displacements.
Torsional problems. Contact stresses. Introduction to solving problems by numerical methods.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.อธิบายว่าเหตุใดและอย่างไรที่มโนทัศน์ของกลศาสตร์วัสดุและทฤษฎีสภาพยืดหยุ่นจึงมีความสาคัญ
ต่อการออกแบบทางกลและสร้างความเชื่อมโยงมโนทัศน์นั้นเข้ากับสภาพจริงในชีวิตประจาวัน
2.วาดผังสาขาการศึกษากลศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงบทบาทของกลศาสตร์วัสดุและ
ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่นเข้ากับสาระอื่น ๆ
3.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดและบทบาทหรือผลของปริมาณทั้งสองที่มี
ต่อการออกแบบทางกลเพื่อความต้านแรง
4.วาดหรือแสดงภาพกระจายตัวของความเค้นที่สัมพันธ์กับภาระภายนอกที่จาเป็นต่อการออกแบบ
ทางกลเพื่อความต้านแรง
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5.แยกแยะความแตกต่างระหว่างแนวคิดและแนวทางสาคัญในการออกแบบเพื่อความต้านแรงและ
เพื่อความแข็งแกร่ง
6.สรุปความเกี่ยวกับฟังก์ชันความเค้นและอธิบายบทบาทหรือผลของฟังก์ชันความเค้นที่มีต่อการ
แก้ปัญหาการออกแบบทางกล
7.อธิบายบทบาทของวิธีการเชิงเลขต่อการแก้ปัญหาการออกแบบทางกล
8.แสดงการคานวณเพื่อแก้ปั ญหาการออกแบบทางกล โดยอาศัยทฤษฎีและหลั กการสาคั ญของ
กลศาสตร์วัสดุและทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น
9.ระบุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการคานวณเพื่อแก้ปัญหาการออกแบบทางกล โดยอาศัยทฤษฎีและ
หลักการสาคัญของกลศาสตร์วัสดุและทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น และแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม
10.ตัดสินใจ/เลือกใช้แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาการออกแบบทางกล บนพื้นฐาน
ของความเข้าใจในแนวทางและวิธีการเหล่านั้น
MTE 612 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงประยุกต์
3(3-0-9)
(Applied Stress Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาสู่ภาพรวมวิธีการวิเคราะห์ความเค้นเพื่อการออกแบบทางวิศวกรรม การแก้ปัญหาด้วยวิธีเชิง
ตัวเลข วิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนท์ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ชนิดของเอลิเมนต์และแบบจาลอง การพัฒนาและประเมิน
สมการสาหรับเอลิเมนต์มิติเดียว สองมิติ และสามมิติ การประยุกต์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ในสาขากลศาสตร์ของวัสดุด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป การแก้ปัญหาด้วยวิธีเชิงทดลอง การวัดค่าความเครียดด้วยวิธีมอเร่ย์และเกจวัดความเครียด
การวัดค่าความเค้นด้วยวิธีโฟโตอิลาสติกซิตี สนามความเค้นและริ้วความเค้น การแปลความหมายจากภาพริ้วโฟ
โตอิลาสติก กระบวนการทางด้านภาพดิจิ ทัลสาหรับโฟโตอิลาสติกซิตี การประยุกต์ใช้เพื่อการวิเคราะห์ความเค้น
และการออกแบบทางด้านวิศวกรรม
An introduction to methods of stress analysis in engineering design. Problem solving
by numerical methods. Finite difference method. Finite element method. Types of elements and
models. Development and evaluation of formulation for one, two, and three dimensional
elements. Problem solving by experimental methods. Strain measurement by Moiré method and
strain gauge. Stress measurement by photoelasticity. Stress fields and fringe fields. Interpretation
of photoelastic data. Digital image processing techniques for photoelasticity. Application of those
methods in engineering design.

ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. อธิบายว่าเหตุใดและอย่างไรที่วิธีการวิเคราะห์ความเค้นเชิงตัวเลขและเชิงทดลองมีความสาคัญต่อ
การออกแบบทางกลและสร้างความเชื่อมโยงวิธีการเหล่านั้นนั้นเข้ากับสภาพจริงในชีวิตประจาวัน
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2. วาดผังสาขาการศึกษากลศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงบทบาทของวิธีการวิ เคราะห์
ความเค้นเชิงตัวเลขและเชิงทดลองเข้ากับวิธีการเชิงทฤษฎี
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการแก้ปัญหาเชิงตัวเลขและเชิงทดลองที่มีต่อการออกแบบทางกล
เพื่อความต้านแรงทั้งในแง่ของบทบาทและความถูกต้องและแม่นยา
4. ระบุ/อธิบายหลักการสาคัญของวิธีการเชิงตัวเลข ได้แก่ วิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนท์และวิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์และวิธีเชิงทดลอง ได้แก่ เกจวัดความเครียดและโฟโตอิลาสติกซิตีที่จาเป็นต่อการออกแบบทางกลเพื่อความ
ต้านแรง
5. อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนท์และวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
6. จัดระบบลักษณะของวิธีการเชิงเลขและเชิงทดลองตามลักษณะดังนี้คือ ความสามารถ ข้อจากัด
และผลที่นาเสนอ
7. แสดงการคานวณด้วยมือเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาการออกแบบทางกล โดยหลักการของวิธีไฟไนต์
ดิฟเฟอเรนท์ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เกจวัดความเครียด และโฟโตอิลาสติกซิตี
8. ระบุข้อผิดพลาดที่ อาจเกิดขึ้นในการคานวณเพื่อแก้ปัญหาการออกแบบทางกลทที่อาศัยวิธีการ
เชิงเลขและเชิงทดลอง และแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม
9. ตัดสินใจ/เลือกใช้แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาการออกแบบทางกล บนพื้นฐาน
ของความเข้าใจในแนวทางและวิธีการเหล่านั้น
10. ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปบนพื้นฐานของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อช่วยแก้ปัญหาการออกแบบทางกล
MTE 621 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Heat Transfer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพาความร้อนแบบบังคับสาหรับการไหลแบบราบเรียบในท่อกลม ท่อไม่กลม พื้นผิวภายนอกวัตถุ
การพาความร้อนแบบบังคับสาหรับการไหลแบบปั่นป่วนภายนอกท่อ และพื้นราบ การเดือดและการควบแน่น
ระบบถ่ายเทความร้อนและมวลพร้อมกัน การนาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน ผลลัพธ์เทคนิคการวิเคราะห์
สภาวะสม่าเสมอและสภาวะชั่วขณะ และวิธีเชิงตัวเลขอื่น ๆ ปัญหาการนาความร้อนสาหรับแหล่งความร้อน แหล่ง
การแผ่รังสีความร้อน องค์ประกอบรูปร่าง การแผ่รังสีความร้อนของเมฆและก๊าซ
Laminar forced convection in circular, non- circular, annular cross-sectioned conduits
and over external surfaces of axis-symmetrical bodies. Turbulent forced convection over ducts
and flat plates. Boiling and condensation. Simultaneous heat and mass transfer systems. Heat
conduction and radiation. Solutions of steady and transient heat conduction problems by
analytical integrated techniques and other numerical method. Conduction problems including
heat source. Radiation heat transfer sources, geometric factors. Radiation from cloud and gas.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
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1.อธิบายว่าเหตุใดและอย่างไรการวิเคราะห์สภาพการถ่ายเทความร้อนและมวลในรูปแบบต่างๆ จึงมี
ความสาคัญต่อการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลและสร้างความเชื่อมโยงวิธีการเหล่านั้นนั้นเข้ากับสภาพจริงใน
ชีวิตประจาวัน
2.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการแก้ปัญหาเชิงตัวเลขและเชิงทดลองที่มีต่อการออกแบบระบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกลทั้งในแง่ของบทบาทและความถูกต้องและแม่นยา
3.ระบุ/อธิบายหลักการสาคัญในการวิเคราะห์สภาพการถ่ายเทความร้อนและมวลที่จาเป็นต่อการออกแบบ
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
4.อธิบายความเหมือนและความแตกต่างของการถ่ายเทความร้อนในรูปแบบต่างๆ
5.แสดงการคานวณด้วยมือเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาการถ่ายเทความร้อน โดยหลักการถ่ายเทความร้อนที่
สภาวะและรูปแบบการถ่ายเทความร้อนแบบต่างๆ
6.ระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการคานวณ และแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม
7.ตัดสินใจ/เลือกใช้แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาการถ่ายเทความร้อน บนพื้นฐานของความ
เข้าใจในแนวทางและวิธีการเหล่านั้น
8.สื่อสารผ่านการเขียนและ/หรือการนาเสนอที่ผ่านการจัดวางโครงสร้าง เนื้อหา และอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
9.เข้าร่วมและทางานในทีมตามภาระงานและบทบาทที่ได้รับมอบหมายบนพื้นฐานแห่งการมีเป้าหมายร่วม
และการยอมรับในความแตกต่าง
10.แสดงความเคารพและเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
MTE 622 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Fluid Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎการอนุรักษ์ จลนศาสตร์ของของไหล รูปพิเศษของสมการที่เกี่ยวข้องกับการไหล การไหลศักยะใน
สองมิติ การไหลศักยะในสามมิติ คลื่นพื้นผิวเบื้องต้น การหาคาตอบแบบแน่นอน การคาตอบของการไหลที่มีเรย์
โนลด์ต่า ชั้นชิดผิว
Conservation laws, flow kinematics, special forms of the governing equations, twodimensional potential flows, three-dimensional potential flows, introduction to surface waves,
exact solutions, low-Reynolds number solutions, boundary layers.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.อธิบายว่าเหตุใดและอย่างไรการวิเคราะห์สภาพการไหลในรูปแบบต่างๆ จึงมีความสาคัญต่อการออกแบบ
ระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลและสร้างความเชื่อมโยงวิธีการเหล่านั้นนั้นเข้ากับสภาพจริงในชีวิตประจาวัน
2.อธิบ ายความสั มพัน ธ์ร ะหว่างวิธีการแก้ปัญหาเชิงตัวเลขและเชิงทดลองที่มีต่อการออกแบบทางกลที่
เกี่ยวข้องกับการไหลของของไหลทั้งในแง่ของบทบาทและความถูกต้องและแม่นยา
3.ระบุ/อธิบายหลักการสาคัญในการวิเคราะห์สภาพการไหลของของไหลที่จาเป็นต่อการออกแบบระบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
4.อธิบายความเหมือนและความแตกต่างของการไหลของของไหลในรูปแบบต่างๆ
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5.แสดงการคานวณด้วยมือเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาการไหล โดยหลักการวิเคราะห์สภาพการไหลในรูปแบบ
ต่างๆ
6.ระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการคานวณ และแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม
7.ตัดสินใจ/เลือกใช้แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาการไหลของของไหลบนพื้นฐานของความ
เข้าใจในแนวทางและวิธีการเหล่านั้น
8.สื่อสารผ่านการเขียนและ/หรือการนาเสนอที่ผ่านการจัดวางโครงสร้าง เนื้อหา และอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
9.เข้าร่วมและทางานในทีมตามภาระงานและบทบาทที่ได้รับมอบหมายบนพื้นฐานแห่งการมีเป้าหมายร่วม
และการยอมรับในความแตกต่าง
10.แสดงความเคารพและเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
MTE 623 การเผาไหม้ขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Combustion)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานการเผาไหม้และเปลวไฟ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแข็ง เหลว และก๊าซ กระบวนการถ่ายเท
มวลและการลุกลามของเปลวไฟ การเผาไหม้ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน การเผาไหม้ในเครื่องยนต์ดีเซล การเผาไหม้
ในเครื่องยนต์กังหันก๊าซและการเผาไหม้แบบเปิด การควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้
Fundamentals of combustion and flame, combustion of solid, liquid, and gas fuel,
processes of mass transfer and flame spread, combustion in gasoline engine, combustion in diesel
engine, combustion in gas turbine engine, and combustion in open chamber, control of emission
from the combustion.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.อธิบายว่าเหตุใดและอย่างไรการวิเคราะห์การเผาไหม้ในเครื่องยนต์หรือห้องเผาไหม้แบบต่างๆ จึงมี
ความสาคัญต่อการออกแบบระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลและสร้างความเชื่อมโยงวิธีการเหล่านั้นนั้นเข้ากับสภาพ
จริงในชีวิตประจาวัน
2.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการแก้ปัญหาเชิงตัว เลขและเชิงทดลองที่มีต่อการวิเคราะห์การเผา
ไหม้และการควบคุมมลพิษทั้งในแง่ของบทบาทและความถูกต้องและแม่นยา
3.ระบุ/อธิบายหลักการสาคัญในการวิเคราะห์การเผาไหม้และการควบคุมมลพิษที่จาเป็นต่อการ
ออกแบบระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลที่มีการเผาไหม้
4.อธิบายความเหมือนและความแตกต่างของการเผาไหม้ในเครื่องยนต์รูปแบบต่างๆ
5.แสดงการคานวณด้วยมือเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาการวิเคราะห์การเผาไหม้และการควบคุมมลพิษ
6.ระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการคานวณ และแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม
7.ตัดสินใจ/เลือกใช้แนวทางและวิธี การที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาการวิเคราะห์การเผาไหม้และการ
ควบคุมมลพิษบนพื้นฐานของความเข้าใจในแนวทางและวิธีการเหล่านั้น
8.สื่ อสารผ่ านการเขีย นและ/หรือการนาเสนอที่ผ่ านการจัดวางโครงสร้าง เนื้อหา และอุปกรณ์
ช่วยเหลือภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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9.เข้ า ร่ ว มและท างานในที ม ตามภาระงานและบทบาทที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายบนพื้ น ฐานแห่ ง การมี
เป้าหมายร่วมและการยอมรับในความแตกต่าง
10.แสดงความเคารพและเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
MTE 626 พลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน
3(3-0-9)
(Solar Energy and Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะทั่วไปของรังสีดวงอาทิตย์ การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ของท้องถิ่น การ
ส่งผ่านและการดูดกลืนรังสีของตัวกลางกึ่งโปร่งใส ผิวเลือกรังสี เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปพลังงาน ทฤษฎีของตัวเก็บ
รังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบและแบบโฟกัส การเก็บสะสมความร้อน การผลิตน้าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ การ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานรังสีความร้อน การผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ การอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ การ
กลั่นจากพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อน้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
Nature of solar radiation, Measurement and analysis of local solar radiation data.
Transmission through and absorption by partially transparent media. Selective surface. Solar
energy conversion technology. Theories of flat plate collectors and focusing collectors. Thermal
storage, hot water heated by solar radiation, electricity generation using thermal radiation,
electricity generation using solar cells, solar drying, solar distillation, solar pond, and economic
analysis.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.อธิบายว่าเหตุใดและอย่างไรการวิเคราะห์ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนรูปพลังงาน
และการประยุกต์ใช้ จึงมีความสาคัญต่อการออกแบบระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลและสร้างความเชื่อมโยงวิธีการ
เหล่านั้นนั้นเข้ากับสภาพจริงในชีวิตประจาวัน
2.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการแก้ปัญหาเชิงตัวเลขและเชิงทดลองที่มีต่อการวิเคราะห์พลังงาน
แสงอาทิตย์ การเปลี่ยนรูปพลังงานและการประยุกต์ใช้ ทั้งในแง่ของบทบาทและความถูกต้องและแม่นยา
3.ระบุ/อธิบายหลักการสาคัญในการวิเคราะห์ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้ที่
จาเป็นต่อการออกแบบระบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
4.อธิบายความเหมือนและความแตกต่างของพลังงานแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนรูปพลังงานใน
รูปแบบต่างๆ และการนาไปประยุกต์ใช้งาน
5.แสดงการคานวณด้วยมือเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาการออกแบบระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์
6.ระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการคานวณ และแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม
7.ตัดสินใจ/เลือกใช้วิธีการและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาการคานวณและวิเคราะห์ระบบทาง
ความร้อนบนพื้นฐานของความเข้าใจในแนวทางและวิธีการเหล่านั้น
8.สื่อสารผ่านการเขียนและ/หรือการนาเสนอที่ผ่านการจัดวางโครงสร้าง เนื้อหา และอุปกรณ์
ช่วยเหลือภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
9.เข้าร่วมและทางานในทีมตามภาระงานและบทบาทที่ได้รับมอบหมายบนพื้นฐานแห่งการมี
เป้าหมายร่วมและการยอมรับในความแตกต่าง
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10.แสดงความเคารพและเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
MTE 627 การออกแบบการทาความร้อน การระบายอากาศและระบบปรับอากาศ
3(3-0-9)
(Design of Heating, Ventilation and Air Conditioning System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบระบบและอุปกรณ์สาหรับการทาความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศใน
อาคารขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการทาความร้อน การระบายอากาศและการปรับอากาศ
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน การประมาณราคา และระบบการบริหารจัดการอาคารแบบชาญฉลาด
Design of system and equipment for Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC)
system, Appling new technologies for efficiency enhancement and energy saving in Heating,
Ventilation and Air Conditioning system, cost estimation, and smart building management system.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.อธิบายว่าเหตุใดและอย่างไรการวิเคราะห์สภาพการทาความร้อน การระบายอากาศและระบบปรับ
อากาศจึงมีความสาคัญต่อการออกแบบระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลและสร้างความเชื่อมโยงวิธีการเหล่านั้นเข้า
กับสภาพจริงในชีวิตประจาวัน
2.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการแก้ปัญหาเชิงตัวเลขและเชิงทดลองที่มีต่อการวิเคราะห์การ
ออกแบบการทาความร้อน การระบายอากาศและระบบปรับอากาศทั้งในแง่ของบทบาทและความถูกต้องและ
แม่นยา
3.ระบุ/อธิบายหลักการสาคัญในการวิเคราะห์ที่จาเป็นต่อการออกแบบระบบการทาความร้อน การ
ระบายอากาศและระบบปรับอากาศในอาคารขนาดใหญ่
4.อธิบายความเหมือนและความแตกต่างของการทาความร้อน การระบายอากาศและระบบปรับ
อากาศ
5.แสดงการคานวณด้วยมือเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาการออกแบบระบบการทาความร้อน การระบาย
อากาศและระบบปรับอากาศในอาคารขนาดใหญ่
6.ระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการคานวณ และแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม
7.ตัดสินใจ/เลือกใช้วิธีการและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาการคานวณและวิเคราะห์ระบบการ
ทาความร้อน การระบายอากาศและระบบปรับอากาศในอาคารชนาดใหญ่บนพื้นฐานของความเข้าใจในแนวทาง
และวิธีการเหล่านั้น
8.สื่อสารผ่านการเขียนและ/หรือการนาเสนอที่ผ่านการจัดวางโครงสร้าง เนื้อหา และอุปกรณ์
ช่วยเหลือภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
9.เข้าร่วมและทางานในทีมตามภาระงานและบทบาทที่ได้รับมอบหมายบนพื้นฐานแห่งการมี
เป้าหมายร่วมและการยอมรับในความแตกต่าง
10.แสดงความเคารพและเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
MTE 642 คอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการ
3(3-0-9)
(Computer Control of Machines and Processes)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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บทนาเกี่ยวกับการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การตอบสนองของระบบ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ
อุปกรณ์ภายนอก ตัวตรวจจับสาหรับการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมลาดับขั้นโดยใช้ พีแอลซี กรณีศึกษา
Introduction to computer control. System response. Computer interfacing with
hardware. Sensors for computer control. Sequential control using programmable logic controllers
(PLC). Case studies.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนอธิบายความรู้รวบยอดที่สาคัญของการควบคุมระบบพลวัตในรูปแบบของวงปิดได้
2. ผู้เรียนเลือกลาดับการโปรแกรมเพื่อให้การทางานของระบบที่มีปัญหาอยู่สามารถบรรลุผลที่แก้ไข
ได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้เรียนสร้างรูปแบบวิธีการโปรแกรมเพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาของการควบคุมงานทางระบบ
อุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ
MTE 643 หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
3(3-0-9)
(Robotics in Industry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาทั่วไปเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม การระบุตาแหน่งและการเปลี่ยนตาแหน่งของแขนกล
การหาการเคลื่อนที่ของแขนกล (ระบบตรง) การหาการเคลื่อนที่ของแขนกล (ระบบผกผัน) ทฤษฎีของจาโคเบียน
ที่เกี่ยวข้องกับความเร็วและแรงสถิต พลศาสตร์ของแขนกล ระบบควบคุมแขนกลเชิงเส้น
Overview of Robotics in industry. Spatial Descriptions and Transformation. Direct
Manipulator Kinematics. Inverse Manipulator Kinematics. Jacobians: velocities and static forces.
Manipulator Dynamics. Linear Control of Manipulator.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนอธิบายความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ของแขนกลกับหลักการทางานของกลศาสตร์
พลศาสตร์ (Engineering Dynamics)
2. ผู้เรียนสามารถร่วมทีมในการแก้ปัญหาการเคลื่อนที่ของแขนกลเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
ได้
3. ผู้เรียนสร้างรูปแบบวิธีการโปรแกรมเพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาของการควบคุมแขนกลแบบอัตโนมัติ

MTE 701 หัวข้อพิเศษ
(Special Topics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-9)
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ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับ ครุศาสตร์เครื่องกล หรือ หัวข้ออิสระโดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/โครงงานวิจัย/ โครงงาน
Study of topics of current interest in the field of mechanical technology education.
The course may be taken as an independent study with an approval of the advisor.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.อธิบายว่าเหตุใดและอย่างไรที่มโนทัศน์ของเรื่องที่สนใจทั้งวิศวกรรมเครื่องกล/การจัดการศึกษาจึง
มีความสาคัญต่อการออกแบบทางกลและสร้างความเชื่อมโยงมโนทัศน์นั้นเข้ากับสภาพจริงในชีวิตประจาวัน
2.แยกแยะความแตกต่ า งระหว่ า งแนวคิ ด และแนวทางส าคั ญ ในสิ่ ง ที่ ส นใจเรี ย นรู้ ทั้ ง
วิศวกรรมเครื่องกล และการจัดการศึกษา
3.สรุปความเกี่ยวกับเรื่องราวที่สนใจอธิบายบทบาทหรือผลของสิ่งที่ได้เรียนรู้ ทั้งวิศวกรรมเครื่องกล
และการจัดการศึกษา
4.อธิบายบทบาทของวิธีการเชิงเลขต่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือการแปลผลจาก
การศึกษา
หมวดวิทยานิพนธ์
MTE 698 โครงงานวิจัย
6(0-12-24)
(Research Project)
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต หรือได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานวิจัยอิสระตามความรู้เเละความสนใจของนักศึกษาภายใต้การควบคุมเเนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษา งานโครงงานศึกษานี้จะเน้นถึงการวิจัย เพื่อค้นคว้า หรือพัฒนาด้านการศึกษาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและ/หรือด้านการอาชีวศึกษา
The research project based on a student’s knowledge and interest under advisor’s
suggestion. This research project will focus on study or development of technology for
mechanical engineering and/or technical education.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.อธิบายว่าเหตุใดและอย่างไรที่มโนทัศน์ของเรื่องที่สนใจทั้งวิศวกรรมเครื่องกล/การจัดการศึกษาจึง
มีความสาคัญต่อการออกแบบทางกลและสร้างความเชื่อมโยงมโนทัศน์นั้นเข้ากับสภาพจริงในชีวิตประจาวัน
2.แยกแยะความแตกต่างระหว่างแนวคิดและแนวทางสาคัญในสิ่งที่สนใจเรียนรู้ทั้ง
วิศวกรรมเครื่องกล และการจัดการศึกษา
3.สรุปความเกี่ยวกับเรื่องราวที่สนใจอธิบายบทบาทหรือผลของสิ่งที่ได้เรียนรู้ ทั้งวิศวกรรมเครื่องกล
และการจัดการศึกษา
4.อธิบายบทบาทของวิธีการเชิงเลขต่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือการแปลผลจาก
การศึกษา
MTE 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

12(0-24-48)
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วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต หรือได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานวิจัยอิสระที่คาดว่าจะได้องค์ความรู้ใหม่ นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ตามความรู้เเละความสนใจ
ของนั กศึกษาภายใต้การควบคุมเเนะน าของอาจารย์ที่ ปรึกษา งานในโครงงานศึกษานี้จะเน้นถึงการวิจัยเต็ม
รูปแบบทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและ/หรือทางด้านการอาชีวศึกษา
The research project that is expected to obtain new conceptual idea. Students will
do the research work based on their knowledge and interest under advisor’s suggestion. This
research project will focus on study or development of technology for mechanical engineering
nd/or technical education.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.อธิบายว่าเหตุใดและอย่างไรที่มโนทัศน์ของเรื่องที่สนใจทั้งวิศวกรรมเครื่องกล/การจัดการศึกษาจึง
มีความสาคัญต่อการออกแบบทางกลและสร้างความเชื่อมโยงมโนทัศน์นั้นเข้ากับสภาพจริงในชีวิตประจาวัน
2.แยกแยะความแตกต่ า งระหว่ า งแนวคิ ด และแนวทางส าคั ญ ในสิ่ ง ที่ ส นใจเรี ย นรู้ ทั้ ง
วิศวกรรมเครื่องกล และการจัดการศึกษา
3.สรุปความเกี่ยวกับเรื่องราวที่สนใจอธิบายบทบาทหรือผลของสิ่งที่ได้เรียนรู้ ทั้งวิศวกรรมเครื่องกล
และการจัดการศึกษา
4.อธิบายบทบาทของวิธีการเชิงเลขต่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือการแปลผลจาก
การศึกษา
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