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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุ ศาสตร์เครื่ องกล
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
1.1 ระบุรหัส
:1.2 ชื่อหลักสู ตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Industrial Education Program in Mechanical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
(ภาษาอังกฤษ):
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):
(ภาษาอังกฤษ):

ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่ องกล)
Master of Science in Industrial Education (Mechanical Engineering)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่ องกล)
M.S. in Ind.Ed. (Mechanical Engineering)

3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
40 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย โดยใช้เอกสารและตําราเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5. การให้ ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

2
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรปรับปรุ ง กําหนดเปิ ดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2554 (นัดพิเศษ)
เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 145
เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ในปี การศึกษา 2554
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
(1) ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางอาชีวศึกษาและสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(2) นักวิจยั ทางด้านครุ ศาสตร์เครื่ องกลและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) นักฝึ กอบรมงานทางอุตสาหกรรม
9. ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
(ระบุตําแหน่ งทางวิชาการ)
(สาขาวิชา)
(ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา)
รศ.ทวีวฒั น์ สุ ภารส
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(2540)
ผศ.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(2546)
ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล Ph.D. (MechanicalEngineering) Old Dominion University (2546)
10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ภาควิชาครุ ศาสตร์เครื่ องกล คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กระแสโลกาภิ วตั น์ทาํ ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงครั้ งสําคัญของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิ จและ
สังคม อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนําไปสู่แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู ้ สอดคล้องกับร่ างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ซึ่งเน้นไปที่การสร้างเศรษฐกิจที่กา้ วหน้าอย่างยัง่ ยืน โดยกําหนดทิศทางการทํางาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เชื่อมโยง ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวจะเป็ นการเพิ่มคุณค่าให้กบั ทุน

3
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีอยู่ การสร้างองค์ความรู ้ การวิจยั และพัฒนา และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
เพื่อเพิ่มผลผลิตและส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศให้มีความมัน่ คงและ
ยัง่ ยืนจึงเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญอย่างยิง่
ช่างอุตสาหกรรมถือทรัพยากรมนุ ษย์ที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการ
พัฒนาช่างอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานทางด้านอุตสาหกรรม
จึ งเป็ นส่ วนที่จะช่ วยผลักดันเศรษฐกิ จ สภาพสังคมโดยรวมของประเทศ เพื่อบรรลุเป้ าประสงค์ดงั กล่าว
จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีครู หรื อบุคคลากรทางด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีที่จะพัฒนาสมรรถนะของช่าง
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั ยังขาดแคลนครู หรื อบุคคลากรทางด้านอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีใน
สาขาช่างอุตสาหกรรมเป็ นจํานวนมาก ในการนี้ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึ งได้ปรั บปรุ งหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เพื่อรองรั บ
แนวคิดข้างต้น อันจะนําไปสู่ การเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรม ด้านเศรษฐกิจและสังคมอีกทอดหนึ่ ง ทั้งนี้
ภารกิจของคณะฯ ยังสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ว่าด้วยการผลิต
บุคลากรให้มีความรู ้ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ไปเป็ นบัณฑิตที่มีความเป็ นครู ได้มาตรฐาน
วิชาชีพครู ดํารงตนอยูใ่ นคุณธรรม จริ ยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสู ตรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่ สังคมแห่ ง
ภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิ ตในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งทาง
ร่ างกาย จิตใจ ความรู ้และทักษะความสามารถ เพื่อให้เพียบพร้อมทางด้าน “คุณธรรม” และ “ความรู ้” ซึ่งจะ
นําไปสู่ การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลรอบครอบและระมัดระวัง ด้วยจิตสํานึ กในศีลธรรมและคุณธรรม ทํา
ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสิ นใจโดยใช้หลักความพอประมาณในการดําเนิ นชี วิตอย่างมี
จริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต อดทนขยันหมัน่ เพียร
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตรจึงจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรใน
เชิ งรุ กที่มีศกั ยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวฒั นาการของเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขันทาง
ครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมทั้ง ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ โดยการผลิ ต บุ ค ลากรทางด้า นครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมจําเป็ นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานได้ทนั ที และมีศกั ยภาพสู งในการพัฒนาตนเองให้เข้า
กับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชี พ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม โดย
ต้องปฏิบตั ิตนอย่างมืออาชี พ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ งเป็ นไปตาม วิสัยทัศน์ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ที่ว่าเป็ นผูน้ าํ ด้านการจัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิในการถ่ายทอด ความรู ้
และเทคโนโลยีที่มีคุณธรรมและคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล
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12.2 ความเกีย่ วของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของคณะ
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ว่าเป็ นผูน้ าํ ด้านการจัด
การศึกษาวิชาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิในการถ่ายทอด ความรู ้และเทคโนโลยีที่มีคุณธรรมและคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เนื่ องจากการพัฒนาประเทศ
เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรจึ งต้องเน้นและส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีที่คาํ นึ งถึงคุณธรรม
จริ ยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ ใจถึงผลกระทบต่อผูร้ ับข้อมูลข่าวสารสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการ
ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและคุม้ ค่า และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เช่ นรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเพือ่ ให้
บริการคณะ/ภาควิชาอืน่ หรือต้ องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอืน่ )
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
หลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล มีการจัดการเรี ยนใน
รายวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นๆ ใน
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
การจัดการเรี ยนการสอน มีการประสานงานกับผูส้ อนหรื อผูร้ ับผิดชอบรายวิชาต่างๆ ซึ่ งนักศึกษา
ในหลักสู ตรนี้ ตอ้ งไปเรี ยน โดยมีการวางแผนร่ วมกันระหว่างภาควิชาฯและอาจารย์ผสู ้ อนหรื อผูร้ ับผิดชอบ
เพื่อกําหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้นกั ศึกษาได้บรรลุผลการ
เรี ยนรู ้ตามหลักสูตร
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาและความสํ าคัญ
หลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล เป็ นหลักสู ตรที่จดั ให้
ผูเ้ รี ยนมีองค์ความรู ้ ทักษะและทัศนคติ ของความเป็ นครู ช่างระดับสู ง ด้วยการผสมผสานศาสตร์ วิชาเรี ยน
ทางการสอน การศึกษา การบริ หาร และศาสตร์ ทางวิศวกรรมควบคู่กันไป โดยจัดให้ผูเ้ รี ยนเลื อกเรี ยน
รายวิชาทางการศึกษา การบริ หารและรายวิชาทางวิศวกรรม ตามความถนัดและความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล เพื่อมุ่งไปสู่ การเป็ นนักวิชาการ สามารถนําความรู ้ ความสามารถไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
วิเคราะห์และพัฒนาหลักสู ตร บริ หารสถานศึกษา วิจยั และพัฒนางานทางด้านครุ ศาสตร์เครื่ องกล และพัฒนา
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หลักสู ตรวิทยาลัยเพื่อชุมชน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาอาชีพในชุมชนของประเทศ รวมทั้งมี
ศักยภาพและความสามารถในการเป็ นนักฝึ กอบรมงานทางอุตสาหกรรมอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1. เพื่อผลิตบุคลากร อาจารย์ นักวิชาการ ระดับปริ ญญาโท ที่มีความรู ้ความสามารถทั้งทางด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน การศึกษา การบริ หาร การฝึ กอบรมควบคู่กบั งานทางวิศวกรรมเครื่ องกล
ขั้นสู ง ตามความต้องการของชุมชนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาการศึกษา การบริ หารและรายวิชาทางวิศวกรรมได้ตาม
ความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. เพื่อวิจยั พัฒนา และสร้างความเป็ นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ ที่เกี่ยวกับครุ ศาสตร์ เครื่ องกล และ
วิศวกรรมเครื่ องกล
4. บริ การวิชาการ ทางด้านครุ ศาสตร์เครื่ องกล และวิศวกรรมเครื่ องกลแก่สงั คม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
พัฒนาหลักสู ตรในเเต่ละวิชา 1. จัดระบบการเรี ยนการสอนที่เน้น
1. ทําแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ให้ตรงกับความต้องการเเละ
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ทัศนคติทางวิชาการเกี่ยวกับ
ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนเเละ 2. จัดอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่ทนั ต่อ
เนื้อหาวิชาเเละเทคนิควิธีการ
กระตุ ้น ให้ ผู ้เ รี ยนคิ ด อย่ า ง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ให้ผเู ้ รี ยน
สอนของอาจารย์ ตลอดจนถึง
ระบบเเละส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
ได้ใช้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ
การวัดผลการเรี ยนให้ผเู ้ รี ยน
ได้ พ ัฒ นาศัก ยภาพในการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุปกรณ์ต่างๆใน
เเต่ละรายวิชาได้เเสดงความ
เรี ย นรู ้ เ เละประยุก ต์ใ ช้สิ่ง ที่
ห้องปฏิบตั ิการ (Laboratory)
คิดเห็นโดยเสรี ผลจากการ
ได้จ ากการเรี ย นภาคทฤษฎี 3. จัดหาแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่
สอบถามเเละการสัมภาษณ์
เเละภาคปฏิ บ ัติ ข องเเต่ ล ะ
ทันสมัยให้นกั ศึกษาได้คน้ คว้า
จะเพื่อนําไปปรับปรุ ง
ร า ย วิ ช า ใ ห้ ต ร ง ต า ม
ประกอบการศึกษาเเละเปิ ดโลกทัศน์
หลักสู ตรตามความเหมาะสม
วัตถุประสงค์
ด้านความรู ้ทางวิชาการ
2. นักศึกษาในหลักสู ตรควร
สําเร็ จการศึกษาตามเวลาที่
4. ปรับปรุ งเนื้อหาวิชาที่สอนใน
ระบุไว้ในหลักสูตรไม่นอ้ ย
หลักสู ตรให้ทนั ต่อความเจริ ญทาง
กว่า ร้อยละ70
วิชาการเเละเปิ ดรายวิชาที่หลากหลาย
ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เเละเทคโนโลยีเครื่ องกล
5. กําหนดมาตรฐานการวัดผลเเละการ
สําเร็ จการศึกษาที่ชดั เจน
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

พัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย
โดยอาจารย์และนักศึกษาก้าว
ทันต่อทฤษฎีและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
6. กําหนดขอบเขตของงานวิจยั ให้
เหมาะกับบุคลากร สภาพปัญหาและ
อุปกรณ์ที่มีอยู่
1. มีการปรับปรุ งหลักสูตรทุก 5
1. ปรับปรุ งเนื้อหาวิชาที่สอนใน
ปี
หลักสู ตรให้ทนั ต่อความเจริ ญทาง
วิชาการเเละเปิ ดรายวิชาที่หลากหลาย 2. จํานวนอาจารย์ในภาควิชาไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มีผลงานทาง
ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
วิชาหรื อการฝึ กอบรมทุก ๆ ปี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เเละเทคโนโลยีเครื่ องกล
2. จัดหาหนังสื อ วารสาร ตําราใหม่ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาในหลักสูตรทุก
ภาคการศึกษารวบรวมไว้ เพือ่ ให้
นักศึกษาและคณาจารย์สามารถใช้ได้
อย่างสะดวก
3. จัดการโสตทัศนูปกรณ์ และครุ ภณ
ั ฑ์
ที่จาํ เป็ นสําหรับการเรี ยนการสอนให้
ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการของ
วงการการศึกษาระดับสากล
4. จะมีการจัดการสัมมนาภายใน
ภาควิชาในวิชาสัมมนาสําหรับ
นักศึกษาและคณาจารย์ และจัด
ประชุมวิชาการแก่บุคลากรในสาขา
วิชาชีพภายนอกมหาวิทยาลัยได้เข้า
ร่ วมประชุม/สัมมนา ทั้งนี้โดยมี
ผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อเป็ น
วิทยากรอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. ส่ งเสริ มอาจารย์ประจําหลักสูตรให้
ไปสัมมนาและประชุมทางวิชาการใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
6. นําผลจากการสอบถามมาพัฒนา
หลักสู ตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรเป็ นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
2.2.1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่ องกล วิศวกรรมอุตสาหการ หรื อสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า
2.2.2 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาอื่น ที่เทียบเท่าทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมพลังงาน ฯลฯ)
และเทคโนโลยี โดยขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของคณาจารย์ประจําหลักสูตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาแรกเข้ามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กาํ หนด นอกจากนี้ ยงั สามารถแบ่ง
กลุ่มนักศึกษาออกเป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ตอ้ งการและกลุ่มที่ไม่ตอ้ งการใบประกอบวิชาชี พครู ทําให้การ
จัดการเรี ยนการสอนอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของนักศึกษาทั้งหมด
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ภาควิชาฯ ได้ร่วมมือกับหมวดวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ จัดให้นักศึกษาแรกเข้าที่มีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดได้ปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ อีกทั้งได้ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มี
ความยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของนักศึกษากลุ่มที่ตอ้ งการและกลุ่มที่ไม่ตอ้ งการใบประกอบ
วิชาชีพครู
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสํ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนรวม
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2554-2558
2554
2555
2556
2557
2558
ชั้นปี ที่ 1
20
20
20
20
20
100
ชั้นปี ที่ 2
20
20
20
20
80
รวม
20
40
40
40
40
180
คาดว่าจะจบการศึกษา
20
20
20
20
80
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย: บาท)
อัตราค่ าเล่ าเรียน
1. ค่าบํารุ งการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียน (1,000 บาท/หน่วยกิต)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสู ตร
รายละเอียดรายรับ

2554
ค่าบํารุ งการศึกษา
360,000
ค่าลงทะเบียน
490,000
เงินอุดหนุนจากรัฐ
300,000
1,150,000
รวมรายรับ
2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย: บาท)
หมวดเงิน
ก.งบดําเนินการ
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2.ค่าใช้จ่ายดําเนิ นงาน
รวม (ก)
ข.งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา *
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา

*หมายเหตุ

ภาคการศึกษา
ปี การศึกษา
12,000 บาท
24,000 บาท
20,000 บาท
24,000 บาท
125,000 บาท / คน

2555
720,000
980,000
600,000
2,300,000

ปี งบประมาณ
2556
720,000
980,000
600,000
2,300,000

2557
720,000
980,000
600,000
2,300,000

2558
720,000
980,000
600,000
2,300,000

2554

2555

ปี งบประมาณ
2556

1,050,000
370,000
1,420,000

1,125,000
390,000
1,515,000

1,200,000
415,000
1,615,000

1,285,000
445,000
1,730,000

1,375,00
470,000
1,845,000

--1,420,000
35
90,000

200,000
200,000
1,715,000
40
95,000

250,000
250,000
1,865,000
40
95,000

250,000
250,000
1,980,000
40
95,000

300,000
300,000
2,145,000
40
95,000

2557

2558

จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุ ง
ทั้งนี้อตั ราค่าเล่าเรี ยนให้ข้ ึนอยูก่ บั ประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี การศึกษา

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก จ.)
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
40 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ )
ก. หมวดวิชาบังคับ
4
ข. หมวดวิชาเลือก
24
ข.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา
6
-รายวิชาทางการศึกษาและการบริ หาร
-รายวิชาทางการศึกษาประยุกต์
ข.2 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมเครื่ องกล
12
ข.3 กลุ่มวิชาเลือก
6
ค. วิทยานิพนธ์
12
แผน ข (การค้ นคว้ าอิสระ)
ก. หมวดวิชาบังคับ
4
ข. หมวดวิชาเลือก
30
ข.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา
6 หรื อ 9
-รายวิชาทางการศึกษาและการบริ หาร
-รายวิชาทางการศึกษาประยุกต์
ข.2 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมเครื่ องกล 15 หรื อ 18
ข.3 กลุ่มวิชาเลือก
6
6
ค. การค้นคว้าอิสระ

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่มีพ้นื ฐานเพียงพอทางด้านการศึกษาเเละ/หรื อทางด้านคอมพิวเตอร์ จะต้อง
เรี ยนวิชาปรับพื้นฐานตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสู ตร โดยผล
การศึกษาจะเป็ นแบบ S หรื อ U โดยนักศึกษาจะต้องได้ S
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3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังต่อไปนี้
FEM
หมายถึง
วิชาการศึกษาและบริ หาร
LNG
หมายถึง
วิชาภาษาศาสตร์
MTE
หมายถึง
วิชาวิศวกรรมเครื่ องกล ภาควิชาครุ ศาสตร์เครื่ องกล
รหัสตัวเลข มีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 1 – 4
หมายถึง
วิชาระดับปริ ญญาตรี
เลข 5
หมายถึง
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สามารถเลือกเรี ยนได้
เลข 6 ขึ้นไป
หมายถึง
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิ บ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 0
หมายถึง
กลุ่มวิชาทางการศึกษาและการบริ หาร
เลข 1
หมายถึง
กลุ่มวิชากลศาสตร์ประยุกต์
เลข 2
หมายถึง
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน
เลข 3
หมายถึง
กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล
เลข 4
หมายถึง
กลุ่มวิชาวิศวกรรมควบคุม
เลข 9
หมายถึง
กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ / โครงงานวิจยั / โครงงาน
รหัสตัวเลขหน่วย หมายถึง ลําดับที่ของวิชาในกลุ่มต่าง ๆ
- รายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ
4 หน่วยกิต
3 (3-0-9)
FEM 601 ระเบียบวิธีวิจยั ทางการศึกษา
Research Methods in Education
FEM 602 สัมมนา
1 (0-2-3)
Seminar
ข. หมวดวิชาเลือก
24 และ 30 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา
- รายวิชาทางการศึกษาและการบริ หาร
FEM 603 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้
3 (2-2-9)
Curriculum and Learning Management
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FEM 604 จิตวิทยาการศึกษาและความเป็ นครู
3 (2-2-9)
Educational Psychology and Teaching Professionalism
FEM 605 การวัดและการประเมินผลการศึกษาขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Measurement and Evaluation in Education
FEM 606 หลักและทฤษฎีทางครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 3 (2-2-9)
Principles and Theories of Industrial Education and Technology
FEM 607 พัฒนาระบบการเรี ยนการสอนและการออกแบบ
3 (2-2-9)
คอมพิวเตอร์การสอน
Instructional Systems Development and Computer Instructional Design
FEM 610 การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3 (2-2-9)
Technology and Information for Learning
FEM 613 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-9)
Educational Assurance
- รายวิชาทางการศึกษาประยุกต์
MTE 601 การวิเคราะห์ทกั ษะและกลุ่มงาน
3 (2-2-9)
Skill and Task Analysis
MTE 602 ทฤษฎีการสอนวิชาช่าง
3 (2-2-9)
Theory of Technical Instruction
MTE 603 การสร้างและประเมินบทเรี ยนในวิชาช่าง
3 (2-2-9)
Course Development and Course Evaluation in Technical Area
MTE 604 เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่ออุตสาหกรรมชนบท
3 (3-0-9)
Appropriate technology for Rural Industry
MTE 605 สื่ อการศึกษาประยุกต์
3 (3-0-9)
Application of Educational Media
MTE 606 การจัดองค์กร และ การบริ หารสถาบันเทคนิค
3 (2-2-9)
Organizing and Administration of the Technical Institute
MTE 607 การวัดและประเมินผลทางเทคนิคศึกษา
3 (3-0-9)
Measurement and Evaluation in Technical Education
MTE 701 หัวข้อพิเศษ 1
3 (3-0-9)
Special Topics I
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ข.2 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมเครื่ องกล
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนได้จากรายวิชาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ตอ้ งได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
สาขาวิชากลศาสตร์ประยุกต์
MTE 611 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Mechanics of Solids
MTE 612 ทฤษฎีความยืดหยุน่
3 (3-0-9)
Theory of Elasticity
MTE 613 ทฤษฎีแผ่นบางและเปลือกบาง
3 (3-0-9)
Theory of Thin Plates and Shells
MTE 614 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์สาํ หรับการวิเคราะห์ความเค้น
3 (3-0-9)
Finite Element Method for Stress Analysis
MTE 615 กลศาสตร์การแตกหัก
3 (3-0-9)
Fracture Mechanics
MTE 616 คณิ ตศาสตร์ข้ นั สูงสําหรับครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
Advanced Mathematics for Industrial Education
MTE 617 การเขียนโปรแกรมเชิงคํานวณขั้นสูงทางด้านครุ ศาสตร์
3 (3-0-9)
เครื่ องกล
Advanced Computational Programming for Mechanical Technology
MTE 618 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงทดลอง
3 (3-0-9)
Experimental Stress Analysis
MTE 619 โฟโตอิลาสติกซิต้ ี
3 (3-0-9)
Photoelasticity
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
MTE 621 การออกแบบระบบความร้อน
3 (3-0-9)
Thermal System Design
MTE 622 พลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์
3 (3-0-9)
Solar Energy and Applications
MTE 623 อุปกรณ์การถ่ายเทความร้อนขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Heat Transfer Equipment
MTE 624 ระบบกักเก็บพลังงานความร้อนและการประยุกต์
3(3-0-9)
Thermal Energy Storage Systems and Applications
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MTE 625 การนําความร้อนทิ้งกลับคืน
Waste Heat Recovery
MTE 626 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคาร
Energy Conservation for Buildings
MTE 627 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับอุตสาหกรรม
Energy Conservation for Industries
MTE 628 เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน
Solar Cells and Applications
MTE 629 การออกแบบระบบปรับอากาศ การทําความร้อน
และการระบายอากาศ
Heating, Ventilation and Air Conditioning System Design
สาขาวิชาอุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล
MTE 631 หลักการของวิศวกรรมความร้อน
Principle of Thermal Engineering
MTE 632 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง
Advanced Heat Transfer
MTE 633 การวิเคราะห์วฏั จักรอุณหพลศาสตร์
Analysis of Thermodynamic Cycles
MTE 634 เครื่ องยนต์สนั ดาปภายในขั้นสูง
Advanced Internal Combustion Engines
MTE 635 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
Advanced Fluid Mechanics
MTE 636 การถ่ายเทมวลโดยการพา
Convective Mass Transfer
MTE 637 การทําความเย็นและการปรับอากาศขั้นสู ง
Advanced Refrigeration and Air Conditioning
MTE 638 การเผาไหม้ข้นั สูง
Advanced Combustion
MTE 639 การคํานวณพลศาสตร์ของไหล
Computational Fluid Dynamics
สาขาวิชาวิศวกรรมควบคุม
MTE 641 ระบบการควบคุมทางเครื่ องกล
Control of Mechanical System

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
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MTE 642 แมคคาทรอนิกส์สาํ หรับครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
Mechatronics for Industrial Education
MTE 643 คอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่ องจักรและกระบวนการ
3 (3-0-9)
Computer Control of Machines and Processes
MTE 644 การประมวลสัญญาณ
3 (3-0-9)
Signal Processing
MTE 645 หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
Robotics in Industry
MTE 646 ระบบควบคุมแบบเหมาะที่สุด
3 (3-0-9)
Optimal Control System
MTE 647 ระบบโครงข่ายประสาทสําหรับระบบพลวัต
3(3-0-9)
Neural Networks for Dynamic Systems
MTE 648 ระบบการควบคุมแบบปรับเปลี่ยน
3 (3-0-9)
Adaptive Controls
MTE 649 การออกแบบการทดลอง
3 (3-0-9)
Design of Experiment
ข.3 หมวดวิชาเลือก
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนได้อย่างเสรี จากวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยฯ
ทั้งนี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ชั้นปี / โครงงานวิจยั / วิทยานิพนธ์
ค. วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
MTE 698 โครงงานวิจยั
6 หน่วยกิต
Research Project
MTE 699 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
ง. หมวดพื้นฐานภาษาอังกฤษ
LNG 550 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
Remedy English Course for Post Graduate Students
LNG 600 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-9)
In-sessional English Course for Post Graduate Students
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรี ยนวิชา LNG 550 เเละ/หรื อ LNG 600 เเละ/หรื อ ได้รับการ
ยกเว้น ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่ อนไขตามที่ คณะศิ ลปศาสตร์
กําหนด
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์ )
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
FEM 601 ระเบียบวิธีวิจยั ทางการศึกษา
FEM xxx วิชาเลือกทางการศึกษา 1
MTE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่ องกล 1
รวม
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
FEM xxx วิชาเลือกทางการศึกษา 2
MTE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่ องกล 2
XXX xxx วิชาเลือก 1
MTE 699 วิทยานิพนธ์
รวม

ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
FEM 602 สัมมนา
XXX xxx วิชาเลือก 2
MTE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่ องกล 3
MTE 699 วิทยานิพนธ์
รวม
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
MTE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่ องกล 4
MTE 699 วิทยานิพนธ์
รวม

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
9 (9-0-27)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 36
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
1 (0-2-4)
10 (9-2-31)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 42

1 (0-2-3)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
4 (0-8-16)
11 (6-10-37)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 53
3 (3-0-9)
7 (0-14-28)
10 (3-14-37)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 54
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แผนการศึกษา ข (การค้ นคว้ าอิสระ )
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
FEM 601 ระเบียบวิธีวิจยั ทางการศึกษา
FEM xxx วิชาเลือกทางการศึกษา 1
MTE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่ องกล 1
รวม
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
FEM xxx วิชาเลือกทางการศึกษา 1
MTE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่ องกล 2
MTE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่ องกล 3
MTE 698 โครงงานวิจยั
รวม
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
FEM 602 สัมมนา
FEM / MTE xxx วิชาเลือกทางการศึกษา 3 /
วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่ องกล 4
MTE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่ องกล 4/5
XXX xxx วิชาเลือก 1
MTE 698 โครงงานวิจยั
รวม
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
MTE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่ องกล 5/6
XXX xxx วิชาเลือก 2
MTE 698 โครงงานวิจยั
รวม
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
9 (9-0-27)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 36
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
1 (0-2-4)
10 (9-2-31)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 42
1 (0-2-3)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
2 (0-4-8)
12(9-6-38)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 53
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (0-6-12)
9 (6-6-30)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 42

17
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
ภาระงานสอน (ชม./สั ปดาห์ )
(ระบุตําแหน่ งทางวิชาการ)
(สาขาวิชา),
(ปี การศึกษา)
สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา 2553 2554 2555 2556 2557
1. รศ.บรรจบ อรชร
10
10
10
10
10
M.A. (Industrial Education),

2.

รศ.ทวีวฒั น์ สุ ภารส

3.

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์

4.

ผศ.ดร.อนุศิษฎ์ อันมานะตระกูล

5.

ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ

3.2.2 อาจารยประจํา
ที่
ชื่อ-สกุล
(ระบุตําแหน่ งทางวิชาการ)
1.
2.

อ.สมภพ ปัญญาสมพรรค์
อ.สุ จินต์ จิระชีวะนันท์

3.

อ.มานนท์ สังข์กลิ่นหอม

4.
5.

อ.บุญส่ ง เหมวัฒน์
รศ.ดร.สุ มาลี จันทร์ชลอ

6.

รศ.ดร.ณรงค์ มัง่ คัง่

Technological University of
Philippines
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
Ph.D. (Mechanical
Engineering), Old Dominion
University
D.Eng. (Mechanical
Engineering), Nippon Institute
of Technology

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
(สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
M.A. (เทคโนโลยีพลังงาน)
Ph.D. (Mechanical
Engineering)
D.Eng. (Regional
Environment Systems)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่ องกล)
กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร)
D.Eng. (Electrical
Engineering)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ภาระงานสอน (ชม./สั ปดาห์ )
(ปี การศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
10

10

10

10

10
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ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตําแหน่ งทางวิชาการ)

7.
8.

ผศ.ดร.โสพล มีเจริ ญ
ผศ.ดร.สาทิสส์ ทรงชน

9.

ผศ.ดร.อรรณพ เรื องวิเศษ

10. รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภชั น์

3.2.3 อาจารย์ พิเศษ
ที่
ชื่อ-สกุล
(ระบุตําแหน่ งทางวิชาการ)
1.
2.
3.

ผศ.ดร.ผจญ ขันธะชวนะ
ผศ.ดร.ติกะ บุนนาค
รศ.ไพโรจน์ ตีรณธนากุล

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
(สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สั ปดาห์ )
(ปี การศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557

กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
Ph.D. (Mechanical
Engineering)
D.Eng. ( Aeronautics and
Astronautics)
นด. (นิเทศศาสตร์)

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
(สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
Ph.D. (Management)
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
M.S. (อุดมศึกษา)

ภาระงานสอน (ชม./สั ปดาห์ )
(ปี การศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558
3
6
3

3
6
3

3
6
3

3
6
3

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
ไม่มี
5. ขอกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
วิทยานิ พนธ์ โครงงานวิจยั หรื อโครงงาน ที่นักศึ กษาสนใจ และสามารถอธิ บายทฤษฎี ที่นํามา
ประยุกต์ใช้ในการทําวิทยานิ พนธ์ โครงงานวิจยั หรื อโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําวิทยานิ พนธ์
โครงงานวิจยั หรื อโครงงาน มีขอบเขตงานที่สามารถทําเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถอธิ บายทฤษฎีที่นาํ มาประยุกต์ในการทําวิทยานิ พนธ์ มีความเชี่ยวชาญในการใช้
เครื่ องมือ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ผลด้วยเทคนิ คต่าง ๆ ในการทําวิทยานิ พนธ์ เขียน
อภิปรายผลในรู ปแบบเอกสารงานวิจยั และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปี การศึกษาที่ 2

3
6
3
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5.4 จํานวนหนวยกิต
โครงงานวิจยั 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชัว่ โมงการให้คาํ ปรึ กษา จัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับ
วิทยานิพนธ์ โครงงานวิจยั หรื อโครงงาน ทางเว็บไซต์ของภาควิชาฯ และปรับปรุ งให้ทนั สมัยเสมอ อีกทั้งมี
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ โครงงานวิจยั หรื อโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ให้เป็ นไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีคุณธรรม จริ ยธรรม และทําหน้าที่เป็ นพลเมืองดี
ส่ งเสริ มและสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม และมี
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม รวมทั้งปฏิบตั ิ จรรยาบรรณในวิชาชีพให้นกั ศึกษา ในรายวิชาต่างๆ
ตนภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีองค์ความรู ้ในด้านวิชาชีพทางการศึกษาและวิชาชีพ กําหนดให้มีรายวิชาบังคับของหลักสูตร ที่ครอบคลุม
เฉพาะสาขา ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ ทั้งวิชาชีพเฉพาะและวิชาชีพครู เชื่อมโยงทั้ง
เพื่อการประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ มีปฏิบตั ิการ แบบฝึ กหัด
โครงงาน และกรณี ศึกษาให้นกั ศึกษาเข้าใจการ
ประยุกต์องค์ความรู ้กบั การนําไปใช้งานจริ ง
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ คิดเป็ น ทําเป็ น และมี
กําหนดโจทย์ปัญหาที่ทา้ ทาย และสอดคล้องกับ
กระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
สถานการณ์จริ งให้นกั ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
มีความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี คํานึงถึงความแตกต่าง ฝึ กให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้แบบเป็ นทีม ทํางานเป็ นกลุ่ม มี
ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ สามารถใช้ชีวิต
การกําหนดให้นกั ศึกษาแต่ละคนรับผิดชอบงานที่
ชัดเจน และแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึงกันและกัน และ
ร่ วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ การสื่ อสารทั้ง จัดให้มีการนําเสนอผลงานของนักศึกษา ทั้งใน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึงการใช้
ลักษณะเป็ นกลุ่มและเป็ นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
ความสามารถในการนําเสนอผลงาน ภายใต้
คําแนะนําของอาจารย์ผสู ้ อน
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา

มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม

กําหนดให้มีรายวิชาที่นกั ศึกษาต้องเรี ยนรู ้การ
ออกแบบการสอน การจัดการเรี ยนการสอน การ
พัฒนาผูเ้ รี ยน นักศึกษาจะต้องออกแบบการเรี ยนรู ้ให้
เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติของรายวิชาและ
สถานการณ์ของสังคม

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัด การปั ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ ซับซ้อ นด้ว ยหลัก การ เหตุ ผล และ
ค่านิยมอันดีงาม และให้ขอ้ สรุ ปของปัญหาโดยคํานึงถึงความรู ้สึกของผูไ้ ด้รับผลกระทบ
(2) ริ เริ่ มในการยกปั ญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข เพื่อจัดการกับ
ข้อโต้แย้งและปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
(3) แสดงออกซึ่ ง ภาวะผูน้ ํา ในการส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต ามหลัก คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทํางานและในที่ชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กํา หนดให้มี ว ฒ
ั นธรรมองค์ก ร เพื่ อ เป็ นการปลู ก ฝั ง ให้นัก ศึ ก ษามี วิ นัย ตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยฯและสังคม ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่ม เพื่อให้รู้หน้าที่ของ
การเป็ นผูน้ าํ กลุ่มและการเป็ นสมาชิกกลุ่ม อีกทั้งแนะนํา และส่ งเสริ มให้มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์
ต่อผลงานวิจยั ทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น นอกจากนี้ อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม
ความรับผิดชอบ ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่เป็ นการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น
การยกย่องนักศึกษาที่ทาํ ดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสี ยสละ
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการส่ งรายงาน ผลการวิจยั ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) ประเมินจากการอ้างถึง อ้างอิง ข้อมูล ผลงานวิจยั ของผูอ้ ื่น
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินภาวะผูน้ าํ การทํางานเป็ นทีม
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก ตลอดจนหลักการและทฤษฎี
ที่สาํ คัญและนํามาประยุกต์ใช้ได้
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(2) มี ความเข้าใจทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบตั ิอย่างลึ กซึ้ งในระดับแนวหน้า ตลอดถึ ง
ผลกระทบของผลงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู ้
(3) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่
อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรี ยนการสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิบตั ิในสภาพแวดล้อมจริ ง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้ อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ หลักสู ตรจัดให้มีการเรี ยนรู ้ จากสถานการณ์ จริ งโดย
การศึกษาดูงานหรื อเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่ อง ตลอดจนการฝึ ก
ประสบการณ์ จ ริ ง ในการทําวิ จ ัย เพื่ อนํา ไปสู่ ก ารพัฒ นาหรื อ วิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาในสถานศึ ก ษาหรื อ สถาน
ประกอบการทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรี ยน และปลายภาคเรี ยน
(2) ประเมินจากรายงานและการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
(3) ประเมินจากการสัมภาษณ์ การอภิปรายข้อมูลที่ได้จากการวิจยั
(4) ประเมินจากการจัดทํารายงานการวิจยั หรื อวิทยานิพนธ์
2.3. ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถจัดการปั ญหาในบริ บทใหม่ และพัฒนาแนวคิดริ เริ่ มและสร้ างสรรค์ในการ
แก้ปัญหา โดยการสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั ที่มีอยูเ่ ดิม
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซบั ซ้อนและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(3) วางแผนและดําเนินโครงการวิจยั ค้นคว้าได้ดว้ ยตนเอง เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่สามารถขยาย
องค์ความรู ้เดิมได้อย่างมีนยั สําคัญ
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณี ศึกษาและการอภิปรายกลุ่ม
(2) การระดมสมอง
(3) การมอบหมายงานและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(4) การวิจยั ในหัวข้อที่มุ่งพัฒนาหรื อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน การ
ฝึ กอบรมบุคคลในหน่วยงานหรื อสถานประกอบการทางอุตสาหกรรม
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2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากผลการปฏิบตั ิงาน
(2) ประเมินจากการนําเสนอ
(3) ประเมินจากการปฏิบตั ิของนักศึกษาตามสภาพจริ ง
(4) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อการสัมภาษณ์
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปั ญหาที่มีความซับซ้อนหรื อความยุง่ ยากระดับสูงได้ดว้ ยตนเอง
(2) สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุ งตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดําเนิ นงานของตนเองและร่ วมมือกับผูอ้ ่ืนอย่างเต็มที่ในการ
จัดการปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็ นผูน้ าํ ได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิ ทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานให้คน้ คว้า เขียนรายงาน และนําเสนอผลงานหน้าห้องเรี ยน
(2) การใช้กรณี ศึกษาและการอภิปรายกลุ่ม
(3) การแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้โดยใช้การระดมสมอง
(4) ศึกษาดูงาน
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรี ยนหรื อในขณะศึกษาดูงานในสถานประกอบการทางอุตสาหกรรม
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล
(3) สัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้อง
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปั ญหา
สรุ ปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
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(2) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ โดยการ
นําเสนอรายงานผ่านสิ่ งตีพิมพ์
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานให้คน้ คว้า เขียนรายงาน และนําเสนอผลงานหน้าห้องเรี ยน
(2) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นกั ศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาํ ลอง และ
สถานการณ์ เ สมื อ นจริ ง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่ เหมาะสม โดยอิ งกับหลัก การ
ทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติที่เกี่ยวข้อง
(3) การเรี ยนรู ้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ นจากเทคนิ คการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่ องมื อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อคณิ ตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิ บาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่ องมือ
ต่างๆ การ อภิปราย กรณี ศึกษาต่าง ๆที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรี ยน
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสู ตรสู รายวิชา (Curriculum
Mapping)
3.1 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชา
ภาษาอังกฤษ
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริ ยธรรม
เสี ยสละ และ ซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทางานเป็ นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและ สิ่ งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริ บททางสังคมของวิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั
2. ด้ านความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจทางคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้
กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาํ คัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
(3) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่ องมือ
ที่เหมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู ้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปั ญหาในงานจริ งได้
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ได้อย่างมีระบบ
รวมถึงการใช้ขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการปรับใช้องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(5) สามารถสื บค้นข้อมูลและแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมได้ดว้ ยตนเอง เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ/หรื อ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถใช้ความรู ้ในวิชาที่ศึกษามาสื่ อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเอง
(4) รู ้จกั บทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าํ และผูต้ ามได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็ นอย่างดี
(2) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์หรื อการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ที่ทนั สมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิ ทธิภาพ
(4) มีทกั ษะในการสื่ อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่ อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวข้องได้
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3.1 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
z ความรั บผิดชอบหลัก
c ความรั บผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

5. ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรี ยนใน
หลักสูตรสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
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3.2 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาของ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนด้วยหลักการ เหตุผล และค่านิ ยม
อันดีงาม และให้ขอ้ สรุ ปของปัญหาโดยคํานึงถึงความรู ้สึกของผูไ้ ด้รับผลกระทบ
(2) ริ เริ่ มในการยกปั ญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข เพื่อจัดการกับข้อ
โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าํ ในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
ในสภาพแวดล้อมของการทํางานและในที่ชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2. ด้ านความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้ อหาสาระหลัก ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญและนํามาประยุกต์ใช้ได้
(2) มี ค วามเข้า ใจทฤษฎี การวิ จ ัย และการปฏิ บ ัติ อ ย่า งลึ ก ซึ้ งในระดับ แนวหน้า ตลอดถึ ง
ผลกระทบของผลงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู ้
(3) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถจัด การปั ญ หาในบริ บ ทใหม่ และพัฒ นาแนวคิ ด ริ เ ริ่ ม และสร้ า งสรรค์ใ นการ
แก้ปัญหา โดยการสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั ที่มีอยูเ่ ดิม
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซบั ซ้อนและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(3) วางแผนและดําเนิ นโครงการวิจยั ค้นคว้าได้ดว้ ยตนเอง เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่สามารถขยาย
องค์ความรู ้เดิมได้อย่างมีนยั สําคัญ
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปั ญหาที่มีความซับซ้อนหรื อความยุง่ ยากระดับสูงได้ดว้ ยตนเอง
(2) สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุ งตนเองให้มีประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานระดับสู งได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและร่ วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการ
ปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็ นผูน้ าํ ได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูน
ประสิ ทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม
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5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปั ญหา
สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่ อ สารอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้อ ย่า งเหมาะสมกับ กลุ่ ม บุ ค คลต่ า ง ๆ โดยการ
นําเสนอรายงานผ่านสิ่ งตีพิมพ์
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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3.2 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ส่ ู รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
z ความรั บผิดชอบหลัก
c ความรั บผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา 4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

5. ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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FEM 601 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการศึกษา
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FEM 602 สัมมนา
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FEM 603 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้
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FEM 604 จิตวิทยาการศึกษาและความเป็ นครู
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FEM 605 การวัดและการประเมินผลการศึกษาขั้นสู ง
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FEM 606 หลักและทฤษฎีทางครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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FEM 607 พัฒนาระบบการเรี ยนการสอนและการออกแบบ
คอมพิวเตอร์การสอน
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FEM 610 การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
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FEM 613 การประกันคุณภาพการศึกษา
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา 4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

5. ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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MTE 601 การวิเคราะห์ทกั ษะและกลุ่มงาน
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MTE 602 ทฤษฎีการสอนวิชาช่าง
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MTE 603 การสร้างและประเมินบทเรี ยนในวิชาช่าง
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MTE 604 เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่ออุตสาหกรรมชนบท
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MTE 605 สื่ อการศึกษาประยุกต์
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MTE 606 การจัดองค์กร และ การบริ หารสถาบันเทคนิค
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MTE 607 การวัดและประเมินผลทางเทคนิคศึกษา
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MTE 611 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง
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MTE 612 ทฤษฎีความยืดหยุน่
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MTE 613 ทฤษฎีแผ่นบางและเปลือกบาง
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MTE 614 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สาํ หรับการวิเคราะห์ความเค้น

c

c

c

z

z

c

c

z

c

z

c

c

c

z

c

c

MTE 615 กลศาสตร์การแตกหัก
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MTE 616 คณิ ตศาสตร์ข้นั สู งสําหรับครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
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MTE 617 การเขียนโปรแกรมเชิงคํานวณขั้นสูงทางด้านครุ ศาสตร์
เครื่ องกล
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา 4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

5. ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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MTE 618 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงทดลอง
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MTE 619 โฟโตอิลาสติกซิต้ ี
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MTE 621 การออกแบบระบบความร้อน
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MTE 622 พลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์
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MTE 623 อุปกรณ์การถ่ายเทความร้อนขั้นสู ง
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MTE 624 ระบบกักเก็บพลังงานและการประยุกต์
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MTE 625 การนําความร้อนทิ้งกลับคืน
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MTE 626 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคาร
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MTE 627 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับอุตสาหกรรม
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MTE 628 เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน
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MTE 629 การออกแบบระบบปรับอากาศ การทําความร้อนและการ
ระบายอากาศ
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MTE 631 หลักการของวิศวกรรมความร้อน
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MTE 632 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง
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MTE 633 การวิเคราะห์วฏั จักรอุณหพลศาสตร์
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา 4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

5. ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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MTE 634 เครื่ องยนต์สนั ดาปภายในขั้นสูง
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MTE 635 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
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MTE 636 การถ่ายเทมวลโดยการพา
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MTE 637 การทําความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง
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MTE 638 การเผาไหม้ข้ นั สู ง
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MTE 639 การคํานวณพลศาสตร์ของไหล
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MTE 641 ระบบการควบคุมทางเครื่ องกล
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MTE 642 แมคคาทรอนิกส์สาํ หรับครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
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MTE 643 คอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่ องจักรและกระบวนการ
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MTE 644 การประมวลสัญญาณ
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MTE 645 หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
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MTE 646 ระบบควบคุมแบบเหมาะที่สุด
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MTE 647 ระบบโครงข่ายประสาทสําหรับระบบพลวัต
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MTE 648 ระบบการควบคุมแบบปรับเปลี่ยน
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา 4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

5. ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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MTE 649 การออกแบบการทดลอง
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MTE 698 โครงงานวิจยั
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MTE 699 วิทยานิพนธ์
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MTE 701 หัวข้อพิเศษ 1
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษา เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
นักศึกษาต้องผ่านกระบวนการสอบภาคทฤษฎีสาํ หรับวิชาที่มีทฤษฎี รวมทั้งมีการประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย การจัดสัมมนา (ถ้ามี) รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั และ/หรื อวิทยานิพนธ์
โดยการประเมินดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้การกํากับและดูแลของอาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
และ/หรื อผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หลังจากนักศึกษาสําเร็ จการศึกษาสามารถทําได้โดย การสํารวจ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาและสถานประกอบการ ในเรื่ องต่อไปนี้
(1) ภาวการณ์ได้งานทําและ/หรื อความก้าวหน้าในสายงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
(2) การประเมิ นความพึงพอใจของผูส้ ําเร็ จการศึ กษาของสถาบัน หรื อสถานประกอบการผูใ้ ช้
บัณฑิตเกี่ยวกับ หลักสู ตร
(3) การประเมินความพึงพอใจจากผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและ
ความรู ้จากสาขาวิชาที่เรี ยน รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุ งหลักสู ตร
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก จ.)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารยใหม
(1) ส่ งเสริ มให้อาจารย์ใหม่เข้าร่ วมการปฐมนิเทศและ/หรื อแนะแนวการเป็ นครู รวมถึงให้มีความรู ้และ
เข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้กาํ หนดไว้
(2) กําหนดให้มีการให้ความรู ้แก่อาจารย์ใหม่เกี่ยวกับปรัชญา เป้ าหมาย รวมถึงการดําเนินงานของ
ภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ
(3) กําหนดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพื่อให้คาํ แนะนําด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผล รวมถึงการวิจยั และการพัฒนาตนเอง
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
สนับสนุ นให้คณาจารย์ของภาควิชาฯ เข้าร่ วมการฝึ กอบรม การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรี ยนการ
สอนและ การประเมินผลในรู ปแบบใหม่ ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนให้
คณาจารย์ได้นาํ ความรู ้เหล่านั้นมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล และการวิจยั
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอืน่ ๆ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนคณาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ใหม่ๆ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ ม
การสอนและการวิจยั ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งสนับสนุ นด้านการฝึ กอบรม และการสัมมนา
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ หรื อเข้าร่ วมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
คณะกรรมการวิชาการประจําภาควิชาฯ กําหนดนโยบายปฏิบตั ิให้แก่ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร เพื่อ
นําไปเป็ นข้อมู ลในการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน ติ ดตาม และรวบรวมข้อมูลสําหรั บใช้ในการ
ปรับปรุ งหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒ นาหลัก สู ต รให้ ท ัน สมัย 1. จั ด ใ ห้ ห ลั ก สู ต ร ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ - หลักสู ตรที่สามารถอ้างอิงกับ
โดยอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา มาตรฐานวิชาชี พด้านเทคโนโลยีใน ม า ต ร ฐ า น ที่ กํ า ห น ด โ ด ย
สามารถก้าวทัน หรื อเป็ นผูน้ าํ ระดับสากลหรื อระดับชาติ(ถ้ามี)
ห น่ ว ย ง า น วิ ช า ชี พ ด้ า น
ในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ 2. ปรั บปรุ ง หลัก สู ต รให้ทนั สมัย โดยมี เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความ
ทางด้านครุ ศาสตร์เครื่ องกล
การพิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตรทุกๆ 5 ทัน สมัย และมี ก ารปรั บ ปรุ ง
สมํ่าเสมอ
2. กระตุน้ ให้นักศึกษาเกิ ดความ ปี
ใฝ่ รู ้ มี แ นวทางการเรี ยนที่ 3. จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ มี ทั้ ง - จํ า นวนวิ ช าที่ มี ก ารจั ด การ
สร้ า งทั้ง องค์ค วามรู ้ ทัก ษะ ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บ ัติ โดยเน้น เรี ยนรู ้ โ ดยเน้ น ผู ้เ รี ยนเป็ น
ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ผูเ้ รี ย นเป็ นศู น ย์ก ลาง ศู น ย์ก ลาง หรื อ มี ผูเ้ รี ย นเป็ น
หรื อผูเ้ รี ยนเป็ นแกน เพื่อให้นกั ศึกษา แกน
ทันสมัย
3. ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง มี ทั ก ษะ รู ้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์ และ - จํ า น ว น ร า ย ชื่ อ ป ร ะ วั ติ
หลักสู ตรให้มีคุณภาพและได้ แก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
ประสบการณ์ การพั ฒ นา
มาตรฐานตามเกณฑ์ข องคุ รุ 4. จัดให้มีผูส้ นับสนุ นการเรี ยนรู ้ และ/ ฝึ กอบรม และผลงานทาง
สภา
หรื อ ผู ้ ช่ วยสอน เพื่ อ กระตุ ้ น ให้ วิชาการของอาจารย์
4. มี การประเมิ นมาตรฐานของ นักศึกษาเกิดความใฝ่ รู ้ตลอดเวลา
- จํา นวนบุ ค ลากรผูส้ นั บ สนุ น
5. กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ ก า ร เ รี ย น รู ้ แ ล ะ บั น ทึ ก
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ตํ่ากว่าปริ ญญาโทหรื อมีตาํ แหน่ งทาง กิจกรรมในการสนับสนุ นการ
วิชาการไม่ต่าํ กว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เรี ยนรู ้
หรื อเป็ นผู ้มี ป ระสบการณ์ มี ค วาม - ผลการประเมิ นการเรี ยนการ
เชี่ ย วชาญเฉพาะด้า น และมี จ าํ นวน สอนของอาจารย์ แ ละการ
คณาจารย์ป ระจํา ไม่ น้อ ยกว่ า เกณฑ์ สนั บ สนุ นการเรี ยนรู ้ ของ
มาตรฐาน
ผู ้ส นั บ สนุ น การเรี ยนรู ้ โดย
6. สนับสนุ นให้อาจารย์ผูส้ อนเป็ นผูน้ าํ นักศึกษา
ในทางวิ ช าการ และ/หรื อ เป็ น - ผลการประเมิ น ผลหลัก สู ต ร
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางวิชาชีพด้านครุ ศาสตร์ โดยคณะกรรมการวิ ช าการ
เครื่ องกลหรื อในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ภาควิชาฯ
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เป้าหมาย

การดําเนินการ
7. ส่ งเสริ ม ให้อาจารย์ป ระจํา หลัก สู ตร
ไปดู งานในหลัก สู ตรหรื อวิชาการที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
8. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
คณะกรรมการวิชาการภาควิชาฯ ทุก
ปี และคณะกรรมการภายนอกอย่าง
น้อยทุก 4 ปี
9. จั ด ทํ า ฐ า น ข้ อ มู ล ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
อาจารย์ อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ วิ จ ั ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่ วยงานอื่น ทั้งในและต่างประเทศ
และผลงานทางวิ ช าการทุ ก ภาค
การศึกษาเพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสู ตร
และการเรี ยนการสอน โดยบัณฑิตที่
สําเร็ จการศึกษา และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทุก
ปี

การประเมินผล
- ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ด ย
คณะกรรมการผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอก ทุก ๆ 5 ปี
- ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ด ย บั ณ ฑิ ต
ผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษา และผูใ้ ช้
บัณฑิตทุกปี

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตํารา สื่ อการ
เรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน
ในชั้นเรี ยน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยูเดิม
ครุ ภณ
ั ฑ์ทางการสอนของภาควิชาครุ ศาสตร์เครื่ องกล ประกอบด้วย ครุ ภณ
ั ฑ์ประจําห้องปฏิบตั ิ การ
สอนทางเทคโนโลยีเครื่ องกล โดยแบ่งห้องปฏิบตั ิการของภาควิชาครุ ศาสตร์ เครื่ องกล ออกเป็ นห้องต่างๆ
ดังนี้
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1. ห้องปฏิบตั ิการสอนทางกลศาสตร์ของแข็ง พื้นที่ 64 ตารางเมตร ประกอบด้วย
- ชุดทดสอบแรงดึงและแรงอัด
- ชุดทดสอบการบิด
- ชุดการสอนความเค้น-ความเครี ยดในภาชนะกระบอกผนังบาง
- ชุดทดสอบการโก่ง
- ชุดโพลาริ สโคปแบบส่ องผ่าน
- ชุดการสอนแรงเหวี่ยงหนีศูนย์
2. ห้องปฏิบตั ิการสอนทางความร้อน พื้นที่ 128 ตารางเมตร ประกอบด้วย
- ชุดสาธิตคุณสมบัติของเชื้อเพลิง
- ชุดวิเคราะห์ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
- ชุดการสอนการพาความร้อนและการแผ่รังสี
- ชุดทดลองการวัดค่าการนําความร้อน
- เครื่ องควบคุมอุณหภูมิและบันทึกผลข้อมูล
- ชุดทดสอบการทําความเย็น
- ชุดปรับเทียบอุณหภูมิ
- เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ และบันทึกข้อมูล 40 ช่อง
- เครื่ องมือวัดอุณหภูมิและบันทึกข้อมูล 20 ช่อง
- เครื่ องมือวัดอุณหภูมิและบันทึกข้อมูล 12 ช่อง
- เครื่ องมือวัดอุณหภูมิและบันทึกข้อมูล 10 ช่อง
- เครื่ องมือวัดอุณหภูมิและบันทึกข้อมูล 4 ช่อง
- เครื่ องมือวัดอุณหภูมิและบันทึกข้อมูล 1 ช่อง
- เครื่ องมือวัดพลังงานแสงอาทิตย์
- เครื่ องวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์และความเร็ วลม
- ชุดวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบดิจิทลั
- ชุดทดลองการเดือดและการควบแน่น
3. ห้องปฏิบตั ิการทางกลศาสตร์ของไหล พื้นที่ 128 ตารางเมตร ประกอบด้วย
- เครื่ องปรับเทียบความดัน
- เครื่ องวัดอัตราการไหลของของไหลแบบตัวเลข
- ชุดทดสอบพัดลมแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์
- ชุดการสอนรู ปแบบการไหล, สมการเบอร์นูลลี ของอากาศ
- ชุดฝึ กการสอนปั๊ มแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์
- ชุดการสอนและฝึ กฝี มือระบบนิวแมติกส์
- ชุดการสอนและฝึ กฝี มือระบบไฮดรอลิกส์

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่ อง
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่ อง
3 เครื่ อง
4 เครื่ อง
2 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
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4. ห้องปฏิบตั ิการสอนระบบควบคุมอัตโนมัติ พื้นที่ 64 ตารางเมตร
- ชุดการสอนระบบควบคุมอัตโนมัติ
5. ห้องปฏิบตั ิการสอนทางงานช่างยนต์ พื้นที่ 576 ตารางเมตร ประกอบด้วย
- เครื่ องทดสอบกําลังงานของเครื่ องยนต์
- ชุดทดลองจุดระเบิดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แบบ MONO-MOTONIC
- เครื่ องวิเคราะห์และตรวจสอบจังหวะจุดระเบิดเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
- เครื่ องวิเคราะห์และตรวจสอบจังหวะจุดระเบิดเครื่ องยนต์ดีเซล
- เครื่ องวิเคราะห์แก๊สไอเสี ยรถยนต์
- เครื่ องยนต์เบนซิน
- เครื่ องยนต์ดีเซล
- เครื่ องยนต์เบนซินเล็กอเนกประสงค์
- เครื่ องยนต์ดีเซลเล็ก
- จักรยานยนต์
- ชุดทดสอบโวลต์ – แอมป์ ของจานจ่าย
- เครื่ องกลึงจานห้ามล้อ
- เครื่ องคว้านกระบอกสู บ
- เครื่ องตรวจสอบควันดําของเครื่ องยนต์ดีเซล
- ชุดยกรถแบบสี่ เสา
- เครื่ องวิเคราะห์แก๊สไอเสี ยชนิดเคลื่อนที่ได้
- แท่นกดไฮดรอลิค ขนาด 6 ตัน
- เครื่ องวิเคราะห์แก๊สจากการเผาไหม้
- ชุดการสอนระบบเบรก เอ.บี.เอส
- เครื่ องอัดอากาศ
- เครื่ องชาร์จแบตเตอรี่
นอกจากนี้ยงั มีครุ ภณ
ั ฑ์ ปฏิบตั ิการทางการสอนด้านสื่ อเสริ ม ดังนี้
- กล้องวีดิโอ
- เครื่ องรับโทรทัศน์
- เครื่ องเล่นวีดิโอ
- เครื่ องเล่นดีวีดี
- กล้องถ่ายรู ป
- กล้องถ่ายรู ปแบบดิจิทลั
- กล้องถ่ายทอดสัญญาณจากภาพ

1 ชุด
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
4 เครื่ อง
4 เครื่ อง
3 เครื่ อง
3 เครื่ อง
3 คัน
1 ชุด
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 ชุด
1 เครื่ อง
1 แท่น
1 เครื่ อง
1 ชุด
2 เครื่ อง
1 เครื่ อง
3 ชุด
4 เครื่ อง
4 เครื่ อง
2 เครื่ อง
1 ตัว
2 ตัว
1 ชุด
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- กล้องถ่ายภาพ วี ดี โอ ระบบ VHS.
1 ตัว
- กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิทลั
2 ตัว
- กล้องถ่ายรู ปกึ่งอัตโนมัติ
1 ตัว
- ชุดฉายภาพวิดิโอและคอมพิวเตอร์
4 ชุด
- เครื่ องฉายภาพสไลด์
1 เครื่ อง
- เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
7 เครื่ อง
- เครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
2 เครื่ อง
- เครื่ องพิมพ์แบบเลเซอร์
5 เครื่ อง
- เครื่ องพิมพ์แบบอิงค์เจท
2 เครื่ อง
- เครื่ องสแกนเนอร์
3 เครื่ อง
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาครุ ศาสตร์เครื่ องกล มีหอ้ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ไว้บริ การนักศึกษา จํานวน 30 เครื่ อง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ภาควิ ช าฯ มี ก ารวางแผนการจัด ซื้ อ ครุ ภ ัณ ฑ์ใ หม่ เ พื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการในการฝึ ก
ภาคปฏิบตั ิและการพัฒนางานวิจยั โดยใช้งบประมาณจากทั้งภาครัฐและเงินรายได้ของภาควิชาฯรวมถึงการ
จัดงบประมาณเพื่อซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์หรื อซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ทดแทนในกรณี ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
จัดให้มีหอ้ งเรี ยน ห้อง
1. จัดให้มีหอ้ งเรี ยน ที่มีระบบ
- รวบรวมจัดทําสถิติจาํ นวน
ปฏิบตั ิการ ระบบเครื อข่าย
มัลติมีเดีย ที่ทนั สมัย สามารถใช้ เครื่ องมือ อุปกรณ์ สื่ อการเรี ยน
อุปกรณ์การเรี ยน การสอน
งานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การสอน ชัว่ โมงการใช้งาน
ทรัพยากร สื่ อและช่องทาง 2. จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการ
ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ต่อ
การเรี ยนรู ้ ที่เพียงพอ เพื่อ
ประลองที่มีเครื่ องมือทันสมัย
หัวนักศึกษา
สนับสนุนทั้งการศึกษาใน
และเป็ นเครื่ องมือวิชาชีพใน
- จํานวนนักศึกษาที่เรี ยนในวิชา
ห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยน
ระดับสากล
เรี ยนที่มีการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ย
และเพื่อการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ย
เครื่ องมือ เครื่ องจักร และอุปกรณ์
3. จัดให้มีระบบเครื อข่าย
ตนเอง อย่างเพียงพอ และมี
คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบตั ิการ ต่างๆ
ประสิ ทธิภาพ
- สถิติของจํานวนหนังสื อตํารา และ
ทดลอง ที่นกั ศึกษาสามารถ
ศึกษา ทดลอง หาความรู ้เพิ่มเติม สื่ อมัลติมิเดีย ที่มีให้บริ การ และ
สถิติการใช้งานหนังสื อตํารา มัล
ได้ดว้ ยตนเอง ด้วยจํานวนและ
ติมิเดียที่มีการใช้งาน
ประสิ ทธิภาพที่เหมาะสม
- ผลสํารวจความพึงพอใจของ
เพียงพอ
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เป้าหมาย

การดําเนินการ
4. จัดให้มีหอ้ งสื่ อการเรี ยนการ
สอน มีบริ การทั้งหนังสื อตํารา
และสื่ อมัลติมิเดีย เพื่อช่วยการ
เรี ยนรู ้ และค้นคว้าเพิ่มเติมแก้
ผูเ้ รี ยน

การประเมินผล
นักศึกษาต่อการให้บริ การ
ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู ้และการ
ปฏิบตั ิการ
- สํารวจความพอเพียงและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์และ
นักศึกษา
ทั้งนี้ภาควิชาฯ มีการประชุมร่ วมกันเพื่อจัดลําดับความสําคัญในการสรรหาเครื่ องมือ/อุปกรณ์ที่มีความ
จําเป็ นก่อนหลัง
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีคุณวุฒิที่ กพ. รับรอง
และตรงกับความต้องการในแผนพัฒนาภาควิชาฯ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
ภาควิชาฯ จัดให้มีการประชุ มคณาจารย์ดา้ นการจัดการเรี ยนการสอนก่ อนเปิ ดภาคการศึกษาใหม่
และการประเมินผลการศึกษาปลายภาคการศึ กษา พร้ อมทั้งร่ วมพิจารณาและให้ความเห็ นในการพัฒนา
หลักสู ตรให้มีความทันสมัยกับสังคมปัจจุบนั
3.3 การแตงตั้งคณาจารย์ พิเศษ
ภาควิชาฯ จะร่ วมกันพิจารณาถึงวิชาที่ตอ้ งการประสบการณ์ตรงในวิชาชีพในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ทาง
ภาควิชาฯ จะเชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะจากภายนอกโดยคํานึ งถึ งประสบการณ์ ทางวิชาชี พหรื อเป็ นผูส้ ําเร็ จ
การศึกษาไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าหรื อมีตาํ แหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่าผูช้ ่วยศาสตรจารย์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหนง
บุคลากรในสายสนับสนุ นต้องมี คุณวุฒิไม่ต่ าํ กว่าปริ ญญาตรี โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติของตําแหน่ ง
เฉพาะตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู เพือ่ การปฏิบัตงิ าน
ภาควิชาฯ สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรมที่เป็ นประโยชน์กบั การพัฒนางานที่รับผิดชอบ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงสนับสนุ นให้บุคลากรทําการศึกษา/วิจยั เบื้องต้นที่คิดว่าเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอืน่ ๆ แกนักศึกษา
ภาควิชาฯ กําหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึ กษาชั้นปี เพื่อให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการในด้านการวางแผนการ
เรี ยนแก่นกั ศึกษา และกําหนดวันเวลาที่สามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึ กษาในแต่ละสัปดาห์ รวมถึงส่ งเสริ มให้
อาจารย์ผสู ้ อนกําหนดเวลาอื่นๆ นอกเหนื อจากชัว่ โมงสอนให้นกั ศึกษาเข้ารับการปรึ กษาเรื่ องการศึกษาวิชา
นั้นๆ นอกจากนี้ ยงั มีอาจารย์ที่ปรึ กษาด้านกิ จกรรมที่คอยอํานวยความสะดวกและให้คาํ แนะนําในการทํา
กิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการเรี ยนการสอนด้วย
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ฉ.)
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ภาควิชาฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต รวมถึงความสามารถที่ตอ้ งการพัฒนาเพิ่มเติมจาก
ทั้งสถานประกอบการและสถานศึกษาที่นกั ศึกออกไปฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อนําข้อมูลมาใช้
ประกอบการปรับปรุ งพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปี การศึกษา
ตัวบ่ งชี้และเป้ าหมาย
2554 2555 2556 2557 2558
×
×
×
×
×
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
×
×
×
×
×
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
×
×
×
×
×
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
×
×
×
×
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ×
ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
×
×
×
×
×
60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่
×
×
×
×
×
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
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ปี การศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ การ
×
×
×
×
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อแนะนําด้านการ
×
×
×
×
จัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่าง ×
×
×
×
×
น้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
×
×
×
×
×
วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
×
×
×
หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
×
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ตัวบ่ งชี้และเป้ าหมาย

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ภาควิชาฯสนับสนุ นให้อาจารย์ผสู ้ อนประเมินผลการสอนด้วยตนเองเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรี ยน
การสอน อี ก ทั้ง ยัง จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการสอนโดยนัก ศึ ก ษาตามกลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลัย ฯ และ
ดําเนิ นการแจ้งผลการประเมินให้กบั อาจารย์ผสู ้ อนหลังจากการประเมินผลการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ
เสร็ จสิ้ นลงแล้ว เพื่อให้อาจารย์นาํ ผลประเมินไปพัฒนากลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ ยงั
มีการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาฯ โดยประเมินจากแผนการสอน สื่ อที่ใช้ในการสอน
ข้อสอบ ผลสอบ และผลประเมินจากนักศึกษาเพื่อให้คาํ แนะนําหรื อวางแผนพัฒนาอาจารย์
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ผสู ้ อนจะดําเนิ นการเช่นเดียวกับการประเมินกลยุทธ์การสอน โดยที่
ภาควิชาฯจะดําเนิ นการพิจารณาพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่ องของอาจารย์ผสู ้ อน รวมถึงพิจารณาผลสัมฤทธิ์
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่ศึกษาในรายวิชาที่เปิ ดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ เพื่อนําไปสู่ การวางแผนการพัฒนา
ทักษะการสอนของอาจารย์
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2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
ภาควิชาฯ ทําการประเมินหลักสู ตรเพื่อการพัฒนาหลักสู ตรให้มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการ
ขององค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตโดยอิงกับข้อมูลในด้านต่างๆ ดังนี้
- นักศึกษาปัจจุบนั และบัณฑิต
- ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก และ/หรื อคณะกรรมการผูป้ ระเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
- ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในคณะฯ อย่างน้อย 3 คน ทําการประเมินเป็ นประจําทุกปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาควิชาฯจัดให้มีการประชุ มคณาจารย์ร่วมกันและดําเนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตรทุกๆ 5 ปี เพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยกําหนดให้มีผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกร่ วม
วิพากย์หลักสู ตรด้วย นอกจากนี้ ภาควิชาฯจะมีการปรับปรุ งหลักสู ตรเป็ นรายวิชาไปในกรณี ที่พบปั ญหาที่
จําเป็ นต้องแก้ไขเป็ นการเร่ งด่วน
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก. คําอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข. ตารางเปรี ยบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุ ง
ภาคผนวก ค. ประวัติอาจารย์ประจําหลักสู ตร
ภาคผนวก ง. คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสูตร
ภาคผนวก จ. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ภาคผนวก
ก. คําอธิบายรายวิชา
LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสํ าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
Remedial English Course for Post Graduate Students
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาํ เป็ นของนักศึกษาเพื่อให้อยูใ่ นระดับ
ที่สามารถเข้าเรี ยน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเกิด
ความมัน่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้ อหาวิชา ไม่ได้กาํ หนดเนื้ อหาที่แน่ นอน แต่
มุ่งเน้นการแก้ไขปั ญหาการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นกั ศึกษามี
ปั ญหามากที่สุด นอกจากนี้ ยงั ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้การจัดการการเรี ยนด้วยตนเอง อัน
เป็ นการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ตอ้ งพึ่งครู ผสู ้ อน
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

วิชาภาษาอังกฤษระหว่ างการเรียนในหลักสู ตรสํ าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-9)
Insessional English Course for Post Graduate Students
วิชาบังคับก่ อน : LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสํ าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
or Pass grade from placement procedure
รายวิชานี้ จดั สอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
เรี ยนในระดับของตนได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นทักษะการฝึ กปฏิบตั ิ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหา
ไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้ มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียนซึ่ งนักศึกษาต้องใช้ในการทําโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึก
ปฏิ บ ัติ ข้ ัน ตอนการทํา โครงงานตั้ง แต่ ก ารหาข้อ มู ล อ้า งอิ ง จนถึ ง การเขี ย นรอบสุ ด ท้า ย
นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรี ยนรู ้กลยุทธ์การเรี ยนเพื่อฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง เพื่อนําไปใช้ในการสื่ อสารที่แท้จริ งนอกห้องเรี ยนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate
Degree Programmes 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
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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
emphasise language use not usage, real communication not classroom practice.
FEM 601

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางการศึกษา
3 (3-0-9)
Research Methods in Education
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความรู ้ เ กี่ ย วกับ ทฤษฎี รู ปแบบ และกระบวนการวิจ ัย การออกแบบงานวิ จ ัย การค้น คว้า
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษางานวิจยั ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ การวิจยั ทาง
การศึกษา การวิจยั ในชั้นเรี ยน สถิติเพื่อการวิจยั การเขียนเค้าโครงงานวิจยั การฝึ กปฏิบตั ิการ
วิจยั การนําเสนอผลงานวิจยั การใช้กระบวนการวิจยั ในการแก้ปัญหา การกําหนดตัวแปรและ
สมมติฐาน การสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลความหมาย การเสนอโครงการเพื่อทําวิจยั การประเมินโครงงานวิจยั
Research theories, research methods, research procedure, research design in education from
related documents. Study research reports on the development of learning processes. Study
educational research including classroom research and statistics for research in education.
Practice formulating research framework, conducting research studies, presenting research
results, utilizing research procedure to solve problems, identifying variables and hypothesis.
Study research instruments, data gathering and analysis, data interpretation together with
presenting research proposals and evaluating research studies.

FEM 602

สั มมนา
1 (0-2-3)
Seminar
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การศึ กษา ค้นคว้า อภิ ปราย ติดตามความก้าวหน้าในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องในสาขาวิชา และ
นํา เสนอหั ว ข้อ หรื อ ประเด็ น ปั ญ หาในการสั ม มนาเกี่ ย วกับ ครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมและ
เทคโนโลยี ในลักษณะรายงานเชิงวิชาการที่ครอบคลุมสาระการเรี ยนรู ้ในสาขาวิชา
Studying, searching, discussing and following up the progress of topics relevant to the field
of study. Presenting topics or problems concerning industrial education and technology by
formulating academic reports that cover the contents of the field of study.
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FEM 603

หลักสู ตรและการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-9)
Curriculum and Learning Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ปรั ช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารศึ ก ษา ประวัติ ความเป็ นมาและระบบการจัด การศึ ก ษาไทย
วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสู ตร ปั ญหาและแนวโน้ม
ของการพัฒนาหลักสู ตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสู ตร การพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาและการประเมินหลักสู ตร ทฤษฎีการเรี ยนรู ้และการสอน รู ปแบบการเรี ยนรู ้และ
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การ
บูรณาการเนื้ อหาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การบูรณาการเรี ยนรู ้แบบเรี ยนรวม เทคนิ ค และ
วิทยาการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้แบบยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ กระบวนทัศน์ในการวิจยั
หลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู ้ทางครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Philosophy, principles, educational theories, history of Thai education, vision of Thai
education development, theories of curriculum development, problems and trends of
curriculum development, standard and curriculum standard of each educational level,
development of school-based curriculum, curriculum evaluation, learning and instructional
theories, learning styles, teaching and learning development, learning experience design,
integration of learning contents, holistic learning, techniques and strategies of learning
management, learner-centeredness, vision of curriculum research and learning management
in industrial education and technology.

FEM 604

จิตวิทยาการศึกษาและความเป็ นครู
3 (2-2-9)
Educational Psychology and Teaching Professionalism
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องกับพัฒนาการมนุ ษย์ ทฤษฎีพฒั นาการการส่ งเสริ มพัฒนาการมนุ ษย์ตลอด
ช่วงวัย ความแตกต่างระหว่างบุคคล สมองกับการเรี ยนรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้และการประยุกต์ใช้
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาํ ปรึ กษา คุณสมบัติของครู แนะแนวและผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
ความสํา คัญ ของวิ ช าชี พ ครู บทบาท หน้า ที่ ภาระงานของครู พัฒ นาการของวิ ช าชี พ ครู
คุ ณ ลัก ษณะของครู ที่ ดี การสร้ า งทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าชี พ ครู การเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพและ
สมรรถภาพความเป็ นครู การเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้และ การเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ เกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
Theories of human being development including human development enhancement at all
ages, individual differences, brain and learning, learning theories and their applications,
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psychology and counseling, counselor characteristics, the importance of the teaching
profession, roles and responsibilities of teachers, teaching profession development, teacher
characteristics, teacher’s attitudes towards the teaching profession, the enhancement of
teacher’s potential and capability, teachers as learning agents and academic leaders, teacher
profession criteria, teacher ethics and law relevant to education.
FEM 605

การวัดและการประเมินผลการศึกษาขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Measurement and Evaluation in Education
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
แนวคิด ทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสู ตรการเรี ยน
และการวัดผลการศึกษา การสร้างเครื่ องมือวัด การหาคุณภาพ และ การใช้เครื่ องมือการวัดผล
การศึกษาประเภทต่างๆ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้และการประเมินภาคปฏิบตั ิ การ
วิเคราะห์ขอ้ สอบ ระดับความยากและอํานาจจําแนก การวัดความเชื่ อมัน่ และความเที่ยงตรง
คะแนนมาตรฐาน การประเมินผลตามสภาพจริ ง การประเมินจากแฟ้ มสะสมงาน การประเมิน
แบบย่อ ยและแบบรวม เกณฑ์ก ารประเมิ น ผล ผลการประเมิ น และการตัด เกรด การวิ จ ัย
ประเมินโครงการ
Concepts and theories of educational measurement and evaluation, relationship among
curriculum and educational measurement. Test construction, test qualifications, and use of
tests: achievement test for theories and performance, test item analysis, Difficulty,
discrimination, reliability, and validity. Standard score, authentic assessment, portfolio
assessment, discrete and holistic evaluation criterion of evaluation and evaluation results,
grading and project evaluation research.

FEM 606

หลักและทฤษฎีทางครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3 (2-2-9)
Principles and Theories of Industrial Education and Technology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาแนวคิด ปรัชญาของครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แผนพัฒนาการศึกษาไทย
และหลักการอาชี วศึกษา ทฤษฎีการเรี ยนรู ้และศาสตร์ การสอนทางช่างอุตสาหกรรม ทฤษฎี
และหลักการของระบบการเรี ยน การออกแบบและพัฒนาวิธีการสอน การบริ หารจัดการใน
ชั้นเรี ยน การประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ที่ส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพการ
เรี ยนรู ้ทางครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การวัดและการประเมินผล
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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.
FEM 607

พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการออกแบบคอมพิวเตอร์ การสอน
3 (2-2-9)
Instructional Systems Development and Computer Instructional Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทฤษฎีและหลักการของระบบการเรี ยนการสอน การออกแบบและพัฒนากลวิธีการสอน การ
วิเคราะห์และออกแบบกระบวนเนื้ อหาวิชา การวัดและประเมินความสําเร็ จในการเรี ยน การ
วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการเรี ยนการสอนบนคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนา
กรอบการสอนและมัล ติ มีเ ดี ยคอมพิว เตอร์ ก ารสอน ดํา เนิ น การสอนโดยเน้น การค้นคว้า
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทํารายงาน
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.

FEM 610

การใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้
3 (2-2-9)
Technology and Information for Learning
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ แหล่งการเรี ยนรู ้และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ การ
วิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง
การนําไปใช้ การประเมินและ การปรับปรุ งนวัตกรรม
Principles, theories, technologies and educational innovations conducive to the
enhancement and development of learning quality, information technology for learning
development, learning resources and networking, an analysis of problems resulting from
innovations and information technology applications together with the design, creation,
application, evaluation and development of innovations.
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FEM 613

การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-9)
(Educational Assurance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ดของการประกันคุ ณภาพ ระบบคุ ณภาพ การพัฒนางาน และดําเนิ นงานประกัน
คุ ณภาพภายในสถานศึ กษา การประเมิ นตนเองของสถานศึ กษา การตรวจสอบคุ ณภาพ
การศึกษา
Concept of quality assurance, quality system, job development and internal assurance, selfassessment quality audit.

MTE 601

การวิเคราะห์ ทกั ษะและกลุ่มงาน
3 (2-2-9)
Skills and Tasks Analysis
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทกั ษะและกลุ่มงานได้แก่ ระบบงาน กระบวนการของ
งาน วิธีการปฏิบตั ิงาน การตรวจสอบงาน ระบบเวลา ได้แก่ วิธีการวัดเวลาในการปฏิบตั ิงาน
(Method Time Measurement, MTM) และการวิเคราะห์เวลาในการเคลื่อนที่ (Motion Time
Analysis, MTA) การศึกษาเรื่ องการใช้เวลาในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่การวิเคราะห์กรรมวิธีและ
การวิเคราะห์เทคนิ ค การปรับเวลามาตรฐาน คณิ ตศาสตร์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ การประยุกต์
ความรู ้เกี่ยวกับทักษะการทํางาน และการวิเคราะห์ทกั ษะ และกลุ่มงานไปใช้ในการบริ หาร
และการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม
The basic concept of the skills and tasks Analysis, work systems, work processes, practical
methods, work inspection, time system by Method Time Measurement (MTM) and Motion
Time Analysis (MTA), the study of time used for work practice; the method analysis and
techniques analysis, standard time adjustment, mathematics for analysis, the application of
knowledge for work skills, the skills and tasks analysis for the industrial management and
administration.

MTE 602

ทฤษฎีการสอนวิชาช่ าง
3 (2-2-9)
Theory of Technical Instruction
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
องค์ประกอบที่ มีอิทธิ พลต่ อทฤษฎี การสอนช่ าง กลวิ ธีการสอน มโนทัศน์ หลักการ และ
กระบวนการแก้ปัญหา การออกแบบระบบการสอนในระบบใหญ่และระบบย่อย หลักการ
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สอนที่เป็ นกลุ่มและที่เป็ นการสอนรายบุคคล เทคนิ คการสร้างเหตุการณ์จาํ ลองเพื่อการสอน
การสร้างระบบและการประเมินผลระบบการสอน
Factors influencing the technical instructional theory. Teaching strategies; concepts,
principles and problem-solving. Macro and micro instructional system design. Principles of
group and individual instruction. Educational simulation techniques. Formulation and
evaluation of instructional systems.
MTE 603

การสร้ างและประเมินบทเรียนในวิชาช่ าง
3 (2-2-9)
Course Development and Course Evaluation in Technical Area
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การจํา แนกประเภทของเนื้ อ หาวิชา การพัฒ นาบทเรี ย นในรู ป แบบของทัก ษะและทฤษฎี
หลักการและวิธีการในการสร้างบทเรี ยนแบบงานเป็ นศูนย์กลาง การวิเคราะห์เนื้ อหาวิชาใน
รู ปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์มโนทัศน์ และวัตถุประสงค์ หลักการและ
กรรมวิธีในการสร้างและวางแผนบทเรี ยน หน่วย และบทเรี ยนต่าง ๆ การประเมินผลบทเรี ยน
Classification of courses contents, Development of lesson plan in term of skills and
theories. Principles and methods of job-oriented course development. Analysis of course
contents; information, concept, and objective analysis. Principles and methods of course
construction and lesson planning, units and lesson plan, course evaluation.

MTE 604

เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมเพือ่ อุตสาหกรรมชนบท
3 (3-0-9)
Appropriate technology for Rural Industry
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การศึกษาปั ญหาที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสังคมไทย แนวคิดในการนําเทคโนโลยีมาใช้พฒั นา
สังคมอย่างเหมาะสม แนวความคิดพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เหมาะสม การเลื อกและการ
ออกแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตามแผนพัฒนาฯ
แนวความคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ชนบท แนวความคิดในการพัฒนาการมีส่วนร่ วม
ของชาวชนบทที่ทาํ งานในภาคอุตสาหกรรม การเลือกอุตสาหกรรมที่เหมาะสมต่อชนบท
แนวคิดของอุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาหกรรมครัวเรื อน แนวทางในการลงทุนและ
ร่ วมทุน การจัดองค์กรในการร่ วมทุน ความตระหนักในเรื่ องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกระบวนการ
อุตสาหกรรมโดยเปรี ยบเทียบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม ขนาดครัวเรื อน
และผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล การวิเคราะห์และการออกแบบกระบวนอุตสาหกรรมที่เหมาะสมต่อ
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ชนบท ในทางเศรษฐกิจ สังคม การใช้ทรัพยากร และการควบคุมสภาวะแวดล้อม ในด้านการ
เลือกโครงการ การวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมชนบท
A study of relevant problem of social development of Thailand. Concept of appropriate
technology approach for social development. Basic concept of appropriate technology,
design and select appropriate technology. Trend of the industrial development of the
country interrelation to the national development plan, concept of the rural industrial
development. Developing concept to be co-operating with the rural inhabitants whom
working in the industries, selection of rural appropriate industrial, concept of establish small
and family size, industries, concept of individual and group investment, the consortium
organization and the concerned legislation. The industrial processes comparison of large,
medium, small, family and one tumbon-one-product size industries. The analysis and the
appropriate industrial process designs in such ways of the project selection, the analysis and
the rural industrial design, they all will be suitably done.
MTE 605

สื่ อการศึกษาประยุกต์
3 (3-0-9)
Application of Educational Media
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวคิ ด ทัว่ ไปเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ ช่วยการสอนและบทเรี ยนออนไลน์ คุ ณ ลักษณะของ
บทเรี ยนออนไลน์ การวิเคราะห์ และออกแบบเนื้ อหา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้ าง
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนและบทเรี ยนออนไลน์ การประยุกต์ใช้สื่อประกอบการเรี ยน
การสอน การประเมินประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพของสื่ อการสอน กรณี ศึกษาและนําเสนอผล
อภิปราย
General concept of computer aided instruction and e-learning. Characteristics of online
e-learning. Content analysis and design. Create computer aided instruction and e-learning
using software. Apply media for learning and teaching. Effectiveness and quality evaluation
of teaching media. Case study and discussion presentation.

MTE 606

การจัดองค์ กร และ การบริหารสถาบันเทคนิค
3 (2-2-9)
Organizing and Administration of the Technical Institute
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การศึกษาเกี่ ยวกับระบบการศึ กษาทางช่ าง การพิจารณาตัดสิ นเกี่ ยวกับระบบ รู ปแบบการ
วางแผน และการอนุ รั ก ษ์ส ภาพ เป็ นต้น ศึ ก ษาครอบคลุ ม ถึ ง ปั จ จัย เบื้ อ งต้น การสํา รวจ
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ประชากร การพยากรณ์สถิตที่ต้ งั และขนาด รวมทั้งการศึกษาโปรแกรมการสอนที่สัมพันธ์กบั
การสร้างอาคาร และการศึกษาความเป็ นไปได้ นอกจากนี้ ยังต้องศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน
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. The study will include the
planning organization management of budget.
MTE 607

การวัดและประเมินผลทางเทคนิคศึกษา
3 (3-0-9)
Measurement and Evaluation in Technical Education
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา การวัดความสัมฤทธิ ผลทางการศึกษา ได้แก่
การวางแผน การสร้าง การวิเคราะห์ และเทคนิ คการสังเกต การวัดผลการปฏิบตั ิงาน ได้แก่
การวางแผน การสร้ า งการวิ เ คราะห์ รวมทั้ง การวัด ผลกิ จ กรรมทางการศึ ก ษาอื่ น ได้แ ก่
โครงงานศึกษา และผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการฝึ กปฏิบตั ิงานช่าง การวัดความสามารถของมนุษย์
บางประการ การวัดความถนัดตามธรรมชาติ เจตนคติ สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์
General concepts of the educational evaluation, and the measurement of the educational
achievement; planning, building, analysis, and observation techniques. The practical
measurement; planning, building, analysis including educational activities such as the
project study, trade and industrial products performed by the student. Measurement of
human abilities such as aptitude test, attitude test, intellectual test, and creative thinking test.

MTE 611

กลศาสตร์ ของแข็งขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Mechanics of Solids
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พื้นฐานของคาร์ ทีเซี ยนเทนเซอร์ ทฤษฎีว่าด้วยความเค้นและความเครี ยดในสองและสามมิติ
กฎทัว่ ไปของฮุ ค หลักการพลังงานในของแข็งที่ มีความต่อเนื่ อง ทฤษฎี ของการวิบตั ิ การ
ประยุกต์ใช้ในวัสดุที่มีคุณสมบัติอิลาสติก และพลาสติก
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Fundamentals of Cartesian tensors. Two and three dimensional theories of stress and strain.
Generalized Hook’s law. Energy principle in solid continuum. Theories of failure.
Applications of elasticity and plasticity.
MTE 612

ทฤษฎีความยืดหยุ่น
3 (3-0-9)
Theory of Elasticity
วิชาบังคับก่อน : MTE 511 กลศาสตร์ ของของแข็งชั้นสู ง
สมการพื้นฐานของทฤษฎีเชิงเส้นสําหรับตัวกลางยืดหยุ่น ฟั งก์ชนั่ ของความเค้น ปั ญหาของ
ระนาบในพิกดั คาร์ทีเชียนและระบบพิกดั เชิงขั้ว ความเค้นสัมผัส ปั ญหาที่มีสมมาตรรอบแกน
การบิดของแท่งหน้าตัดสมํ่าเสมอ วิธีการประมาณโดยวิธีเชิงเลขและโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Basic equation of the linear theory of elastic media. Stress functions. Plane problems in
Cartesian coordinates and polar coordinates, contact stresses, axisymmetric problems.
Torsion of prismatic bars. Methods approximations: numerical methods and method of
finite elements.

MTE 613

ทฤษฎีแผ่ นบางและเปลือกบาง
3 (3-0-9)
Theory of Thin Plate and Shells
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ทฤษฎีระยะโก่งเล็กน้อยของแผ่นบาง การดัดของแผ่นบางสี่ เหลี่ยมซึ่ งมีสภาพยึดที่ขอบต่างๆ
กัน การดัดของแผ่นบางกลม วิธีพลังงานความเครี ยดของแผ่นบาง การดัดของแผ่นบางภายใต้
แรงในแนวตั้งและแรงในระนาบ การดัดของแผ่นบางที่มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันทุกทิศทาง
การเปลี่ยนรู ปของเปลือกบางที่ไม่มีการดัดเบื้องต้น
Small deflection theory of plates, bending of rectangular plates with various edge
conditions, bending of circular plates, strain energy method of plates, bending of plates
under lateral loads and in-plane forces, bending of anisotropic plates, introduction to
deformation of shells without bending.
วิธีการไฟไนต์ เอลิเมนต์ สําหรับการวิเคราะห์ ความเค้ น
3 (3-0-9)
Finite Element Method for Stress Analysis
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น ชนิดของไฟไนต์เอลิเมนต์ แบบจําลองของเอลิเมนต์ การพัฒนาและ
ประเมินสมการสําหรับเอลิเมนต์มิติเดียว สองมิติ และสามมิติ การประยุกต์ไฟไนต์เอลิเมนต์
ในสาขากลศาสตร์ของแข็ง การถ่ายเทความร้อนด้วยการนําและการพา กลศาสตร์ของไหล

MTE 614
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Introduction to finite element method. Types of elements. Element models. Development
and evaluation of formulation for one, two and three dimensional elements. Application in
problems of solid mechanics, heat transfer by conduction and convection, fluid mechanics.
MTE 615

กลศาสตร์ การแตกหัก
3 (3-0-9)
Fracture Mechanics
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
สมการการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างการโก่งตัวและการคอด ความเค้นในคอคอดและกลศาสตร์
การแตกหัก ผลเฉลยของปั ญหาเกี่ ยวกับการเปลี่ยนรู ปร่ าง ผลเฉลยสําหรั บสลิปไลน์ ความ
เสี ย ดทาน การตี ข้ ึ น รู ป การอัด ขั้น รู ป การปั๊ ม จม การรี ด การลากขึ้ น รู ป และการตัด กลึ ง
ทฤษฎีการขยายตัวของรอยแตก
Deformation equations. Buckling and necking. Necking stresses and fracture mechanics.
Solutions of forming problem. Slip-line solutions. Friction. Forging, extruding, coining,
rolling, drawing and machining. Theory of crack propagation.

MTE 616

คณิตศาสตร์ ข้นั สู งสํ าหรับครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
Advanced Mathematics for Industrial Education
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
พีชคณิ ตเชิงเส้นเเละทฤษฎีเมทริ กซ์ ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพนั ธ์ เทคนิ คการหาผลลัพธ์ที่มี
คุณค่าเหมาะสมสุ ด การโปรแกรมเเบบเชิงเส้น การโปรแกรมเบบไร้เชิงเส้น
Linear algebra and matrix theory, solution of differential equations, optimization
techniques, linear programming, and nonlinear programming.

MTE 617

การเขียนโปรแกรมเชิงคํานวณขั้นสู งทางด้ านครุศาสตร์ เครื่องกล
3 (3-0-9)
Advanced Computational Programming for Mechanical Technology Education
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
หลัก การทั่ว ไปเพื่ อ การเขี ย นโปรแกรม การพัฒ นาโปรแกรม พื้ น ฐานโครงสร้ า งของ
คอมพิ ว เตอร์ การออกแบบโปรแกรม โครงสร้ า งของข้อ มู ล การทดสอบ การปรั บ ปรุ ง
โปรแกรมเพื่อความเหมาะสมทางด้านเวลาและการใช้ทรัพยากรของเครื่ องคอมพิวเตอร์ กล
ยุทธ์ในการเขียนโปรแกรมเช่น การสร้างอะเรย์หลายมิติ การจัดลําดับของตัวแปรในอะเรย์
การเปลี่ยนรู ปแบบของผลลัพธ์เพื่อการแสดงผลและการแปลความหมายที่ถูกต้อง; การเขียน
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โปรแกรมเพื่อการคํานวณและการประยุกต์ทางด้านการเรี ยนการสอน กลศาสตร์ พลังงานและ
ความร้อน การควบคุมระบบ และเทคโนโลยียานยนต์
General principles for writing program; Development of program: computer organization,
program design, data structures, testing, and optimization of program for efficiency in time
and computer resources; Writing techniques such as construction of multi-dimensional
arrays, sorting of parameters in arrays, mapping of results for final visualization and correct
interpretation; Writing program for computation and application to mechanical technology
education: mechanics, heat and energy, system control, and automotive technology.
MTE 618

การวิเคราะห์ ความเค้ นเชิงทดลอง
3 (3-0-9)
Experimental Stress Analysis
วิชาบังคับก่อน : MTE 617 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
ความเค้นและความเครี ยดเบื้องต้น เกจวัดความเครี ยดและการวัดความเครี ยดด้วยเกจวัด
ความเครี ย ด วิ ธี ม อเร่ ย ์ ทฤษฎี ริ้ ว ของมอเร่ ย ์แ ละการวิ เ คราะห์ ค วามเครี ย ดด้ว ยวิ ธี ม อเร่ ย ์
โฟโตอิลาสติกซิ ต้ ี หลักการของโฟโตอิลาสติกซิ ต้ ี การวิเคราะห์ความเค้นใน 2 มิติ การ
วิเคราะห์ ความเค้น 3 มิติ การแยกความเค้นและการหาค่าตัวประกอบความเค้นเข้มข้น
Introduction to stress and strain; Strain gauge and measurement of strain using strain gauge;
Moiré method: Moiré pattern theory and application of Moiré method for strain analysis;
Photoelasticity: principles of photoelasticity, stress analysis in two- and three-dimensional
problems, stress separation and determination of stress concentration factor.

MTE 619

โฟโตอิลาสติกซิตี้
3 (3-0-9)
Photoelasticity
วิชาบังคับก่อน : MTE 618 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
ความเค้นและความเครี ยดเบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีทางทฤษฎี และวิธีการทดลอง
ทฤษฎีโฟโตอิลาสติกซิต้ ี แสงที่มองเห็นได้ ปรากฏการณ์การหักเหซ้อน กฎสัมพันธ์ของ
แสงและความเค้น อุปกรณ์ทางแสง การเกิดขึ้นของริ้ วโฟโตอิลาสติก ริ้ วไอโซคลินิกและริ้ ว
ไอโซโครมาติก การแปลความหมายจากข้อมูลโฟโตอิลาสติก คุณสมบัติของกลุ่มของเส้นโค้ง
อื่นๆ ที่มีความเกี่ ยวเนื่ องกับความเค้นและความเครี ยด กระบวนการทางด้านภาพดิจิตอล
สําหรับโฟโตอิลาสติกซิต้ ี วิธีการและการคํานวณหาค่าตัวแปรไอโซคลินิกและตัวแปรไอโซ
โครมาติก วิธีการหาพิสัยกายภาพของตัวแปรไอโซคลินิกและตัวแปรไอโซโครมาติก วิธีการ
แยกความเค้น การประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์ความเค้นและการออกแบบทางด้านวิศวกรรม
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Introduction to stress and strain; Relation between theory and experiment; Theory of
photoelasticity: visible light, phenomenon of double refraction, stress-optic law; Optical
instruments; Formation of photoelastic fringe, isoclinic fringe and isochromatic fringe;
Interpretation of photoelastic data; Properties of special families of curves; Digital image
processing techniques for photoelasticity; Methods and determination of isoclinic and
isochromatic parameters; Phase unwrapping for isoclinic and isochromatic parameters;
Stress separation techniques; Application for stress analysis and engineering design.
MTE 621

การออกแบบระบบความร้ อน
3 (3-0-9)
Thermal System Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การออกแบบวิศวกรรม ระบบที่ทาํ งานได้และเหมาะที่สุด การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ การ
กระชับสมการแบบจําลองของอุปกรณ์ความร้อน ระเบียบวิธีการระบบ กําหนดการเชิงเส้น
กําหนดการเชิงเรขาคณิ ต กําหนดการเชิงพลวัต การประยุกต์ใช้ในการและออกแบบระบบ
ความร้อน
Engineering design, workable and optimum systems, economic analysis, equation fitting,
modeling of thermal equipment, system methodology, linear programming, geometric
programming, dynamic programming and applications to thermal system design.

MTE 622

พลังงานแสงอาทิตย์ และการประยุกต์
3 (3-0-9)
Solar Energy and Applications
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ลักษณะทัว่ ไปของรังสี ดวงอาทิตย์ การวัดและการวิเคราะห์ขอ้ มูลรังสี ดวงอาทิตย์ของท้องถิ่น
การส่ งผ่านและการดูดกลืนรังสี ของตัวกลางกึ่งโปร่ งใส ผิวเลือกรังสี ทฤษฎีของตัวเก็บรังสี
อาทิตย์แบบแผ่นราบและแบบโฟกัส สมการฮอทเท็ลวิลเลียร์ การเก็บรักษาพลังงาน ตัวเก็บ
รังสี อาทิตย์ข้ นั สู ง การเก็บสะสมความร้อน การผลิตนํ้าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ การ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ การกลัน่ จากพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Nature of solar radiation, Measurement and analysis of local solar radiation data.
Transmission through and absorption by partially transparent media. Selective surface.
Theories of flat plate collectors and focusing collectors. Hottel-Whillier’s equation.
Advanced solar collectors, heat storage, solar water heaters, solar drying, solar distillation,
solar pond.
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MTE 623

อุปกรณ์ การถ่ ายเทความร้ อนขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Heat Transfer Equipment
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การวิเคราะห์กระบวนการและการออกแบบเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิ ดต่าง ๆ เครื่ อง
ควบแน่ น เครื่ องทําระเหย และถังกักเก็บพลังงานความร้อน รายละเอียดและการทํางานของ
หัวเผาแก๊ส และหัวเผานํ้ามัน
Analysis of processes and design heat exchangers, including condensers, evaporators and
thermal energy storage tanks. Description and operation of gas-burners and fuel-oil
burners.

MTE 624

ระบบกักเก็บพลังงานความร้ อนและการประยุกต์
3 (3-0-9)
Thermal Energy Storage System and Applications
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
วิศวกรรมความร้อนเบื้องต้น ระบบกักเก็บพลังงาน วิธีการกักเก็บพลังงานความร้อน การกัก
เก็บพลังงานความร้ อนและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การกักเก็บ
พลังงานในรู ปความร้อนสัมผัส การกักเก็บพลังงานในรู ปความร้อนแฝง การถ่ายเทความร้อน
สารเปลี่ยนสถานะ ความคุม้ ค่าทางอุณหพลศาสตร์ ของระบบกักเก็บพลังงานความร้อน การ
วิเคราะห์พลังงานและเอ็กเซอร์ ยีระบบกักเก็บพลังงานความร้อน กรณี ศึกษาระบบกักเก็บ
พลังงานความร้อน
Introduction to thermal engineering, Energy storage system. Thermal energy storage
methods. Thermal energy storage and environmental impact. Energy savings. Heat transfer
and stratification in sensible heat storage systems, latent heat storage systems. Heat transfer
with phase change material. Thermodynamics Optimization of thermal energy storage
systems, Energy and exergy analyses of thermal energy storage systems. Case studies of
thermal energy storage system.

MTE 625

การนําความร้ อนทิง้ กลับคืน
3 (3-0-9)
Waste Heat Recovery
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การวิ เ คราะห์ ก ารสู ญเสี ย พลัง งานความร้ อ นในอุ ป กรณ์ ต่า ง ๆ แนวทางในการวิเ คราะห์
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การนําความร้อนทิ้งกลับคืนระหว่างแก๊ส แก๊ส-ของเหลว และ
ของเหลว-ของเหลว การผลิตพลังงานความร้อนร่ วม วัฏจักรบนและวัฏจักรล่าง การนําความ
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ร้อนทิ้งกลับคืนจากอุปกรณ์ต่าง ๆ การนําความร้อนทิ้งกลับคืน จากระบบแสงสว่าง ปั๊มความ
ร้อน ระบบฉนวนความร้อน
Analysis of waste heat from various equipment. Analysis of heat exchangers. Waste heat
recovery between gas and gas, gas and liquid, liquid and liquid. Cogeneration of heat and
power; topping cycles and bottoming cycles. Waste heat recovery from lighting systems.
Heat pumps. Thermal insulation system.
MTE 626

การอนุรักษ์ พลังงานสํ าหรับอาคาร
3 (3-0-9)
Energy Conservation for Buildings
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
เทคโนโลยีการถ่ายเทอากาศ และการปรับอากาศ วัสดุท่ีเป็ นฉนวน ระบบพลังงานสําหรั บ
อาคาร สิ่ ง อํา นวยความสะดวกและความต้อ งการใช้พ ลัง งาน ภาระพลัง งานและการ
เปลี่ยนแปลงทางอุณหภาพของอากาศ รังสี อาทิตย์ ความร้อนที่ได้รับ การบังแดด และผลของ
การส่ องสว่าง การวัดและการควบคุมการใช้พลังงานในอาคาร ระบบอาคารอัตโนมัติ การทํา
ความเย็นในชุมชน วิธีการประหยัดพลังงานในระบบแสงสว่างและการทําความเย็นในอาคาร
การใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ และการทําความเย็นแบบใช้ผนังเย็น กรณี ศึกษาโรงแรม และ
โรงพยาบาล ประสิ ทธิ ภาพพลังงานและวิธีการปรับปรุ งในอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าทัว่ ไป เช่น
หม้อแปลงไฟฟ้ า ปั๊ม พัดลม ลิฟท์ และบันไดเลื่อน เป็ นต้น
Ventilation and air-conditioning technologies. Insulation materials. Building utility, facility
and energy requirement. Building energy load and thermal dynamics. Solar radiation, heat
gain, shading, and luminous effect. Measurements and control of energy in building,
building automation system. District cooling. Energy conservation methods as applied to
lighting and cooling of building, day lighting, and cold panels. Case studies on hotels and
hospitals. Energy efficiency and improvement measures in some common electrical
equipment and appliances, such as transformers, pumps, blowers, lifts and elevators, etc.

MTE 627

การอนุรักษ์ พลังงานสํ าหรับอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
Energy Conservation for Industries
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
หลักการพื้นฐานเกี่ ยวกับพลังงาน หลักการจัดการพลังงาน การบริ หารกิ จกรรมด้านการจัด
การพลัง งาน นโยบายและการวางแผน โปรแกรม และการส่ ง เสริ มทางด้ า นการจัด
การพลังงาน วิธีการสํารวจตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน แผนภูมิแซงกีและสมดุลพลังงาน
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การประมาณศัก ยภาพพลัง งานที่ ป ระหยัด ได้ และการประเมิ นทางเศรษฐศาสตร์ วิ ธีก าร
ประเมินและตรวจสอบผลของการอนุรักษ์พลังงาน การผลิต และใช้พลังงานในอุตสาหกรรม
ที่ มีการใช้พ ลังงานมาก เช่ น ซี เมนต์ กระดาษ เหล็ก สิ่ งทอ เป็ นต้น เทคนิ คการปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพ วิธีการอนุ รักษ์พลังงานในอุปกรณ์ และกระบวนการผลิตที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เช่ น ระบบไอนํ้าและไอนํ้าควบแน่ น กระบวนการเผาไหม้ ระบบให้ความร้ อนโดยใช้สาร
ตัวกลางที่เป็ นของเหลว เตาเผา เตาอบ เครื่ องอบแห้ง ระบบทําความเย็น ระบบอากาศอัด ปั๊ ม
พัดลม และมอเตอร์ หลักการเบื้องต้นของการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ประสิ ทธิภาพการใช้
ไฟฟ้ า เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ าและความร้อนร่ วม และการใช้ของเหลือทิ้งเป็ นพลังงาน
Energy fundamentals. Energy management principles, organization of activities, policies
and planning, program and promotion. Surveys and audits, metering techniques and
analysis methodologies. Sankey diagram and energy balances. Estimation of energy
conservation potentials and economic evaluation. Monitoring and verification methods.
Energy production and consumption in some energy intensive industries, eg, cement, paper,
steel, textile etc. Efficiency improvement techniques. Energy conservation in common
industrial processes and equipment : steam and condensate systems, combustion processes,
liquid heating systems, furnaces, kilns, dryers, refrigerating systems, compressed air
systems, pumps, fans and motors. Waste heat recovery principles. Efficient use of
electricity. Cogeneration, and waste-to-energy technologies.
MTE 628

เซลล์ แสงอาทิตย์ และการประยุกต์ ใช้ งาน
3 (3-0-9)
Solar Cells and Applications
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวคิดเกี่ ยวกับการอนนุ รักษ์พลังงาน ทฤษฎี พ้ืนฐานด้านสารกึ่ งตัวนําและขั้วพีเอ็น เซลล์
แสงอาทิตย์ เช่น ผลโฟโตโวลตาอิค ลักษณะของเซลล์ วัสดุและเทคโนโลยีการประยุกต์เซลล์
แสงอาทิตย์ เช่น การพิจารณาขนาดและเศรษฐกิจตัวอย่างการประยุกต์
Concepts of energy conservation. Basic semiconductor theory and PN junctions. Solar cells:
photovoltaic effect, solar cell characteristics, materials and technology. Terrestrial
application of solar cells; dimensioning and economics consideration, examples of
applications.
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MTE 629

การออกแบบระบบปรับอากาศ การทําความร้ อนและการระบายอากาศ
3 (3-0-9)
Heating, Ventilation and Air Conditioning System Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การออกแบบอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ การทําความร้อน การระบายอากาศ ระบบรวม
และการออกแบบระบบควบคุมสําหรับอาคาร การประยุกต์ใช้ระบบปรับอากาศ การทําความ
ร้อน การระบายอากาศ; อาคาร อาคารขนาดใหญ่และ การประมาณภาระพลังงาน อากาศและ
การออกแบบการปลูกต้นไม้ ระบบทําความเย็น ระบบกักเก็บนํ้าแข็ง ชุดปรับอากาศ การทํา
ความเย็น และความร้ อ นในโรงจัก ร แนวคิ ด การควบคุ ม เซนเซอร์ ลานไก นิ ว แมติ ก ส์
อิเลคทรอนิกส์ และการควบคุมด้วยดิจิทลั
Design of Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) equipment, integration of
systems, and design of controls for buildings. Application of HVAC; building, block and
zone load estimates; air/hydraulic systems design; refrigeration; ice storage; air handling
units; cooling and heating plants. Control concepts; sensors and actuators, pneumatic,
electronic, and digital controls.

MTE 631

หลักการของวิศวกรรมความร้ อน
3 (3-0-9)
Principles of Thermal Engineering
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทฤษฎีและหลักการทางอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ ของไหล การถ่ายเทความร้อน คุณสมบัติ
ของสารบริ สุทธิ์ กฎข้อที่หนึ่งสําหรับอุณหพลศาสตร์ การวิเคราะห์ระบบปริ มาตรควบคุม กฎ
ข้อที่สองสําหรับอุณหพลศาสตร์ การอนุ รักษ์พลังงาน อิทธิ พลของความหนื ดและความร้อน
สําหรับการไหลภายนอกและภายใน ความต้านทานการเคลื่อนที่ แรงต้าน การพาความร้อน
แบบบังคับ การพาความร้อนแบบอิสระ สัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความร้อนสําหรับการไหล
แบบราบเรี ย บและการไหลแบบปั่ น ป่ วน การแลกเปลี่ ย นความร้ อ น การเดื อ ดและการ
ควบแน่ น การนําความร้อนหนึ่ งมิติและสองมิติสภาวะสมํ่าเสมอ การนําความร้อนชัว่ ขณะ
การแผ่รังสี ความร้อน
Theory and principle of thermodynamics, fluid mechanics, and heat transfer. Properties of
pure substances, First law of thermodynamics, control volume and control mass analysis.
Second law of thermodynamics, conservation of energy and energy conversion. External
and internal flows fluid viscous and thermal effect, resistance to motion and drag on
surface, force convection , natural convection, laminar and turbulent flows heat transfer,
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heat exchanger, condensation and boiling. One and two dimensional steady-state heat
conduction, transient heat conduction. Thermal radiation heat transfer.
MTE 632

การถ่ ายเทความร้ อนขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Heat Transfer
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การพาความร้ อนแบบบังคับสําหรั บการไหลแบบราบเรี ยบในท่อกลม ท่อไม่ กลม พื้นผิว
ภายนอกวัตถุ การพาความร้อนแบบบังคับสําหรับการไหลแบบปั่ นป่ วนภายนอกท่อ และพื้น
ราบ การเดือดและการควบแน่น ระบบถ่ายเทความร้อนและมวลพร้อมกัน การนําความร้อน
และการแผ่รังสี ความร้อน ผลลัพธ์เทคนิ คการวิเคราะห์สภาวะสมํ่าเสมอและสภาวะชัว่ ขณะ
และวิธีเชิ งตัวเลขอื่น ๆ ปั ญหาการนําความร้ อนสําหรั บแหล่งความร้ อน แหล่งการแผ่รังสี
ความร้อน องค์ประกอบรู ปร่ าง การแผ่รังสี ความร้อนของเมฆและก๊าซ
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.

MTE 633

การวิเคราะห์ วฏั จักรอุณหพลศาสตร์
3 (3-0-9)
Analysis of Thermodynamic Cycles
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทบทวนอุณหพลศาสตร์ (พลังงาน การวิเคราะห์เอ็กเซอร์ ยี) วัฏจักรการผลิตกําลัง วัฏจักร
กังหันแก๊ส อุปกรณ์หลักของกังหันแก๊สและการติดตั้ง การออกแบบสมรรถนะกังหันแก๊ส
มลภาวะการเผาไหม้ของกังหันแก๊ส ความร้อนกลับคืนจากกังหันแก๊ส หลักการของวัฏจักร
รวม การทํางานของวัฏจักรแรงคิน อุปกรณ์ที่ใช้ในวัฏจักรรวม กังหันแก๊สที่ใช้การฉี ดไอนํ้า
และการนําความร้อนทิ้งกลับคืนจากโรงจักรไอนํ้า
Review of thermodynamic (energy and exergy analysis), power generation cycles, gas
turbine cycles, main and peripheral components of gas turbine, off-design performance of
gas turbine, emissions due to gas turbine combustion, heat recovery from gas turbine,
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principle of the combined cycle, operation of ranking cycle, combined cycle cogeneration
facility, steam injected gas turbine, and waste heat recovery from steam power plant.
MTE 634

เครื่องยนต์ สันดาปภายในขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Internal Combustion Engines
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พื้ น ฐานการเผาไหม้แ ละเปลวไฟ การเผาไหม้ใ นเครื่ อ งยนต์แ ก๊ ส โซลี น การเผาไหม้ใ น
เครื่ องยนต์ดีเซล การกําเนิ ดมลภาวะและการควบคุม เชื้อเพลิงทางเลือกสําหรับการขนส่ ง
เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค การวิ จ ัย ด้า นเครื่ อ งยนต์ การพัฒ นาการวิ จ ัย และการประยุก ต์ก าร
ออกแบบเครื่ องยนต์
Fundamentals of combustion and flame; Combustion in SI engines; Combustion in CI
engines; Pollutant formation and control; Alternative fuels for transport applications;
Instruments and techniques for engine research; Recent research developments and their
application to engine design.

MTE 635

กลศาสตร์ ของไหลขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Fluid Mechanics
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
กฎการอนุรักษ์ จลนศาสตร์ของของไหล รู ปพิเศษของสมการที่เกี่ยวข้องกับการไหล การไหล
ศักยะในสองมิติ การไหลศักยะในสามมิติ คลื่นพื้นผิวเบื้องต้น การหาคําตอบแบบแน่ นอน
การคําตอบของการไหลที่มีเรย์โนลด์ต่าํ 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.

MTE 636

การถ่ ายเทมวลโดยการพา
3 (3-0-9)
Convective Mass Transfer
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
กระบวนและทฤษฎีการถ่ายเทมวลเบื้องต้น การไหลและ ฟลักช์ของเรย์โนลด์ การประเมินค่า
ความนําการถ่ายมวลจากข้อมูลการถ่ายเทความร้อน ศักดาการถ่ายเทมวล และวิธีประเมิน
สําหรับสารเฉื่ อย และสารที่ทาํ ปฏิกิริยาเคมี การไหลของเรย์โนลด์ ที่ปรับปรุ งเลขชมิดท์และ
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เลขลิวอิส วิธีคาํ นวณการถ่ายเทมวล เพื่อประยุกต์กบั การระเหย การกลัน่ การดูดซึ ม การเผา
ไหม้ การพิจารณาสองสถานะพร้อมกัน เพื่อประเมินอัตราถ่ายเทมวล
Introduction to mass transfer processes and mass transfer theory. The Reynolds flow and
flux. Determinations of mass transfer conductance from heat transfer data. Driving force for
mass transfer and its determination for inert and chemically active substances. Modified
Reynolds flow, Schmidt number and Lewis number. Procedures for calculation heat and
mass transfer with applications to evaporation, absorption, combustion. Simultaneous
consideration two phases.
MTE 637

การทําความเย็นและการปรับอากาศขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Refrigeration and Air Conditioning
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
กระบวนการ วัฏจักร และการออกแบบระบบการทําความเย็นอุณหภูมิต่าํ กระบวนการทํา
แก๊สเหลว และระบบการผลิตแก๊สอุตสาหกรรม ระบบการทําแก๊สเหลวและระบบการผลิต
แก๊สอุตสาหกรรม ระบบการทําความเย็นแบบดูดซึม การศึกษาและการออกแบบชั้นสู ง โดย
พิจารณาทั้งด้านภาวะสิ่ งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์ ของระบบปรับอากาศ สําหรับ
อาคารพักอาศัย อาคารธุรกิจการค้า และสําหรับงานอุตสาหกรรม ทฤษฎีและวิธีการแช่แข็ง
และการเก็บรักษาอาหาร
Processes, cycles and design problems for low temperature systems, liquefaction and
production of industrial gases and absorption systems Advanced studies and design of
residential, commercial and industrial air-conditioning systems with environmental and
economic considerations. Theories and methods of food freezing and preservation.

MTE 638

การเผาไหม้ ข้นั สู ง
3 (3-0-9)
Advanced Combustion
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทฤษฎีและการวิเคราะห์การทดลองการเผาไหม้และกระบวนการระเบิด การเผาไหม้ถ่านหิ น
การระเหยของไอ การเผาไหม้เชื้ อเพลิงเหลวในจรวด การควบคุมมลภาวะจากการเผาไหม้
การผสมขั้น ต้น และการจุ ด ระเบิ ด เปลวไฟแบบลาร์ มิ น า และสภาวะเสถี ย รของเปลวไฟ
กระบวนการเผาไหม้ในเตาเผา เครื่ องกังหันแก๊ส และเครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน
Theoretical and experimental analyses of combustion and explosion processes. Coal particle
combustion. Droplet vaporization. Liquid propellant rocket combustion. Control of
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pollution from combustion. Pre-mixed and laminar flamed Ignition propagation and flame
stability. Combustion processes in furnaces, gas turbines and internal combustion engines.
MTE 639

การคํานวณพลศาสตร์ ของไหล
3 (3-0-9)
Computational Fluid Dynamics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สมการอนุพนั ธ์ยอ่ ยของปั ญหาด้านพลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความ วิธีไฟไนต์ดิฟเฟอ
เรนซ์ และไฟไนต์วอลลุมสําหรับปั ญหาด้านพลศาสตร์ ของไหลและการถ่ายเทความร้อน
ประสิ ทธิ ภาพในการคํานวณ ความเสถียร ความถูกต้องผลลัพธ์ การประยุกต์ใช้อลั กอริ ทึม
และการใช้ซอฟต์แวร์ทางพานิชย์แก้ปัญหาทางพลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อน
Partial Differential Equations (PDE) for fluid dynamics and heat transfer problems. Finite
differential and finite volume methods for fluid dynamics and heat transfer problems.
Computational efficiency, stability and solution accuracy. Application of numerical
algorithm and commercial software for fluid dynamics and heat transfer problems solving.

MTE 641

ระบบการควบคุมทางเครื่องกล
3 (3-0-9)
Control of Mechanical System
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สมการอนุ พ ัน ธ์ เ บื้ อ งต้น พี ช คณิ ต เมทริ กซ์ พ้ื น ฐาน เทคนิ ค การสร้ า งแบบจํา ลองทาง
คณิ ตศาสตร์ วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ การตอบสนองของระบบพลวัต ระบบควบคุมแบบพาส
ซี ฟ เสมื อ น แบบจํา ลองในระบบปริ ภู มิ ส ถานะ ระบบควบคุ ม ป้ อนกลับ พลวัต การชี้ บ่ ง
เอกลักษณ์ของระบบ การควบคุมแบบทํานาย
Introduction to differential equation, elementary matrices algebra. Modeling techniques.
Finite element method. Response of dynamic systems. Virtual passive controllers. Statespace model. Dynamic feedback controller. System identification. Predictive control.

MTE 642

แมคคาทรอนิกส์ สําหรับครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
Mechatronics for Industrial Education
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
วิศวกรรมเครื่ องกลเบื้องต้นเกี่ยวกับ อิเล็กทรอนิกส์ และ การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบ
นิ วเมติก และ ระบบไฮดรอลิก การสร้างแบบจําลองโดยสร้างเป็ นบล็อกไดอะแกรมและวิธี
ทางปริ ภูมิสถานะ การโปรแกรม พี-แอล-ซี
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Introduction to mechanical engineering with electronics and computer control, Pneumatic
and hydraulic system, modeling using building block and state space methods,
Programming of PLC.
MTE 643

คอมพิวเตอร์ ในการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการ
3 (3-0-9)
Computer Control of Machines and Processes
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การตอบสนองของระบบ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กบั
อุปกรณ์ภายนอก ตัวตรวจจับสําหรับการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมลําดับขั้นโดย
ใช้ พี-แอล-ซี กรณี ศึกษา
Introduction to computer control. System response. Computer interfacing with hardware.
Sensors for computer control. Sequential control using programmable logic controllers
(PLC). Case studies.

MTE 644

การประมวลสั ญญาณ
3 (3-0-9)
Signal Processing
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวคิดพื้นฐานสัญญาณแอนะล๊อกกับสัญญาณดิจิทลั การแปลงสัญญาณแอนะล๊อกเป็ นดิจิทลั
และ สัญญาณดิ จิ ทลั เป็ นสัญญาณแอนะล๊อก สัญญาณแบบไม่ ต่อเนื่ องในเวลา ระบบการ
ประมวลสัญญาณแบบดิ จิทลั การวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรกรองเวลาไม่ต่อเนื่ องแบบ
ความถี่ต่าํ ผ่าน ความถี่สูงผ่านและแบบแถบความถี่ผ่าน ค่าสหสัมพันธ์ร่วมและข้ามระหว่าง
สัญญาณกับการวิเคราะห์สเปกตรัม โดยใช้การแปลงแบบฟูเรี ยร์
Introduced to the fundamental concepts of analog signals, analog-to-digital conversion,
digital-to-analog conversion, discrete time signals, digital signal processing systems,
analysis and synthesis of discrete time low/high/bypass filters, auto and cross correlation
between signals, spectral analysis by Fourier transform.

MTE 645

หุ่นยนต์ ในอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
Robotics in Industry
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ภาพรวมเกี่ยวกับหุ่ นยนต์ในอุตสาหกรรม การระบุตาํ แหน่งและการเปลี่ยนตําแหน่งของแขน
กล การหาการเคลื่ อนที่ ของแขนกล(ระบบตรง) การหาการเคลื่ อนที่ของแขนกล(ระบบ
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ผกผัน) ทฤษฏีของจาโคเบียนที่เกี่ยวข้องกับความเร็ วและแรงสถิต พลศาสตร์ ของแขนกล
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.
MTE 646

ระบบควบคุมแบบเหมาะทีส่ ุ ด
3 (3-0-9)
Optimal Control System
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
บทนําทัว่ ไปเกี่ ยวกับระบบควบคุมแบบเหมาะที่สุด วิธีการโปรแกรมพลวัต ระบบควบคุม
แบบเหมาะสมที่สุดของระบบไม่ต่อเนื่อง กับ ระบบเวลาต่อเนื่อง ปั ญหาของการควบคุมแบบ
ติ ดตามและระบบ แอล-คิว-อาร์ ระบบควบคุ มแบบกําหนดตายตัว สถานะสุ ดท้าย ระบบ
ติดตามแบบไม่ต่อเนื่ องในเวลา ระบบควบคุมแบบป้ อนกลับสัญญาณป้ อนออก ระบบ
ติดตามแบบใช้สญ
ั ญาณป้ อนเข้าอ้างอิง ระบบติดตามในแบบเรคกิวเรเตอร์รีดีไซน์
Overview of optimal control. Dynamic programming. Optimal control of discrete-time
system. Optimal control of continuous-time system. The tracking problem and other LQR
extensions. Regulator with function of final state fixed. The discrete-time tracking problem.
Output feedback and structured control. Tracking a reference input. Tracking by regulator
redesign.

MTE 647

ระบบโครงข่ ายประสาทสํ าหรับระบบพลวัต
3 (3-0-9)
Neural Networks for Dynamic Systems
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ระบบโครงข่ายประสาทเบื้องต้น การหาเอกลักษณ์ของระบบโดยใช้โครงข่ายประสาท การ
เลือกลักษณะโครงสร้ างของแบบจําลอง การหาค่านํ้าหนักของตัวประกอบ การตรวจสอบ
ความใช้ได้ การควบคุมโดยใช้โครงข่ายประสาท การควบคุมแบบจําลองภายใน การควบคุม
แบบทํานาย กรณี ศึกษา
Introduction to neural network. System identification with neural networks; model structure
selection, determination of the weights, validation. Control with neural networks: internal
model control, predictive control. Case studies.
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MTE 648

ระบบการควบคุมแบบปรับเปลีย่ น
3 (3-0-9)
Adaptive Controls
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
บทนําเกี่ ยวกับการควบคุมแบบปรั บเปลี่ยน สําหรั บระบบพลวัต. มิติแบบพิกดั เชิ งกําหนด.
การศึกษาเสถียรภาพของระบบพลวัตแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น. ทฤษฏีเสถียรภาพ ของ
ลาปั วนอฟต์. ความมีเสถียรภาพขาเข้า-ขาออกของระบบ. เทคนิคการควบคุมแบบปรับเปลี่ยน
ตรงสําหรับระบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น
Introduction to adaptive control methods for dynamic systems. Deterministic finitedimensional. Stability of linear and nonlinear dynamic systems. Lyapunov stability. Inputoutput stability. Direct adaptive control techniques for linear and nonlinear plants.

MTE 649

การออกแบบการทดลอง
3 (3-0-9)
Design of Experiment
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การทดสอบสมมุติฐานของทดสอบสองกลุ่ม การทดลองแบบตัวแปรเดียว การทดลองแบบ
บล็อกกลุ่มตัวแปร การออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรี ยล การทดลองแบบแฟกทอเรี ยล
ยกกําลัง รู ปแบบจําลองของทากุชิ การออกแบบตามวิธีพ้ืนผิวผลตอบสนอง การออกแบบที่
ไม่ใช่รูปแบบมาตรฐาน การออกแบบแบบสปลิทพลอท และการวิเคราะห์การถดถอย
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-plot design, regression analysis.

MTE 698

โครงงานวิจัย
6 หน่ วยกิต
Research Project
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้ องผ่ านการเรียนในหลักสู ตรไม่ ตํ่ากว่ า 9 หน่ วยกิต หรือได้ รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ ทปี่ รึกษา
โครงงานวิจยั อิสระตามความรู ้เเละความสนใจของนักศึกษาภายใต้การควบคุมเเนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา งานโครงงานศึกษานี้ จะเน้นถึงการวิจยั เพื่อค้นคว้า หรื อพัฒนาด้าน
การศึกษาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่ องกลและ/หรื อด้านการอาชีวศึกษา
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.
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MTE 699

วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
Thesis
วิชาบังคับก่ อน : นักศึ กษาต้ องผ่ านการเรี ยนในหลักสู ตรไม่ ตํ่ากว่ า 9 หน่ วยกิต หรื อได้ รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ ทปี่ รึกษา
โครงงานวิจยั อิสระที่คาดว่าจะได้องค์ความรู ้ใหม่ นักศึกษาทําวิทยานิ พนธ์ตามความรู ้และ
ความสนใจของนักศึ กษาภายใต้การควบคุมแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษา งานในโครงงาน
ศึ กษานี้ จะเน้นถึ งการวิจยั เต็ม รู ปแบบทางด้านการศึ กษาเกี่ ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน
วิศวกรรมเครื่ องกลและ/หรื อทางด้านการอาชีวศึกษา
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 and/or technical education.

MTE 701

หัวข้ อพิเศษ 1
3 (3-0-9)
Special Topics I
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็ นเรื่ องน่ าสนใจในปั จจุบนั ที่เกี่ยวกับ ครุ ศาสตร์ เครื่ องกล หรื อ หัวข้อ
อิสระ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/ โครงงานวิจยั / โครงงาน
Study of special 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.
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ข. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไประหว่ างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุง
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2548
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
ก. หมวดวิชาบังคับ
7 หน่ วยกิต
FEM 603 คณิ ตศาสตร์ข้ นั สูงสําหรับครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม:
3 (3-0-9)
FEM 651 ระเบียบวิธีการวิจยั 1: 3 (3-0-9)
MTE 664 การสัมมนาเชิงวิจยั และพัฒนาเทคนิคศึกษา:
1 (0-3-3)
ข. หมวดวิชาเลือก
18 หน่ วยกิต

ง. หมวดวิชาบังคับ

หมายเหตุ
4 หน่ วยกิต

-

- ลด 3 หน่วยกิต
- ย้ายไปอยูใ่ นสาขาวิชากลศาสตร์ ประยุกต์

FEM 601 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการศึกษา: 3 (3-0-9)
FEM 602 สัมมนา: 1 (0-2-3)

- เปลี่ยนวิชาบังคับ
- เปลี่ยนวิชาบังคับ

จ. หมวดวิชาเลือก
24 หน่ วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา
- รายวิชาทางการศึกษาและการบริ หาร
FEM 603 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู้: 3 (2-2-9)
FEM 604 จิตวิทยาการศึกษาและความเป็ นครู : 3 (2-2-9)
FEM 605 การวัดและการประเมินผลการศึกษาขั้นสูง:
3 (3-0-9)
FEM 606 หลักและทฤษฎีทางครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี: 3 (2-2-9)
FEM 607 พัฒนาระบบการเรี ยนการสอนและการออกแบบ
คอมพิวเตอร์ การสอน: 3 (2-2-9)
FEM 610 การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้:
3 (2-2-9)
FEM 613 การประกันคุณภาพการศึกษา: 3 (3-0-9)

- รวมหมวดวิชาเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรี
- จัดหมวดวิชาเลือกเป็ น 3 กลุ่ม
ข.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา
- รายวิชาทางการศึกษาและการบริ หาร
- รายวิชาทางการศึกษาประยุกต์
ข.2 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมเครื่ องกล
-สาขาวิชากลศาสตร์ประยุกต์
-สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
-สาขาวิชาอุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล
-สาขาวิชาวิศวกรรมควบคุม
ข.3 หมวดวิชาเลือก
- เพิ่มรายวิชาทางการศึกษาและการบริ หาร โดยการ
ปรับปรุ งเนื้อหาจากหมวดวิชาเลือกทางการศึกษาเดิม
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2548

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554

- รายวิชาทางการศึกษาประยุกต์
MTE 601 การวิเคราะห์ทกั ษะและกลุ่มงาน: 3 (2-2-9)
MTE 502 การวิเคราะห์ทกั ษะและกลุ่มงาน: 3 (2-2-9)
MTE 602 ทฤษฎีการสอนวิชาช่าง: 3 (2-2-9)
FEM 621 ทฤษฎีการสอนวิชาช่าง: 3 (2-2-9)
FEM 623 การสร้างและประเมินบทเรี ยนในวิชาช่าง: 3 (2-2-9) MTE 603 การสร้างและประเมินบทเรี ยนในวิชาช่าง: 3 (2-2-9)
MTE 501 เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่ออุตสาหกรรมชนบท:
MTE 604 เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่ออุตสาหกรรมชนบท:
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
MTE 602 สื่ อการศึกษาประยุกต์: 3 (3-0-9)
MTE 605 สื่ อการศึกษาประยุกต์: 3 (3-0-9)
MTE 601 การจัดองค์กร และ การบริ หารสถาบันเทคนิค:
MTE 606 การจัดองค์กร และ การบริ หารสถาบันเทคนิค:
3 (2-2-9)
3 (2-2-9)
MTE 503 การวัดและประเมินผลทางเทคนิคศึกษา: 3 (3-0-9) MTE 607 การวัดและประเมินผลทางเทคนิคศึกษา: 3 (3-0-9)
MTE 605 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับครุ ศาสตร์เครื่ องกล: 3 (3-0-9) MTE 701 หัวข้อพิเศษ 1: 3 (3-0-9)
MTE 604 การออกแบบการทดลอง: 3 (3-0-9)
ข.2 กลุ่มวิชาเลือกสาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
-สาขาวิชากลศาสตร์ประยุกต์
MTE 511 กลศาสตร์ ของของแข็งขั้นสูง: 3 (3-0-9)
MTE 512 ทฤษฎีความยืดหยุน่ : 3 (3-0-9)
MTE 513 ทฤษฎีแผ่นบางและเปลือกบาง: 3 (3-0-9)
MTE 515 กลศาสตร์การแตกหัก: 3 (3-0-9)
MTE 514 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์: 3 (3-0-9)

ข.2 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมเครื่ องกล
-สาขาวิชากลศาสตร์ประยุกต์
MTE 611 กลศาสตร์ ของแข็งขั้นสูง: 3 (3-0-9)
MTE 612 ทฤษฎีความยืดหยุน่ : 3 (3-0-9)
MTE 613 ทฤษฎีแผ่นบางและเปลือกบาง: 3 (3-0-9)
MTE 615 กลศาสตร์การแตกหัก: 3 (3-0-9)
MTE 614 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์สาํ หรับการวิเคราะห์ความ
เค้น: 3 (3-0-9)

หมายเหตุ

-เปลี่ยนรหัสวิชา

-เปลี่ยนชื่อวิชาและรหัสวิชา
-ย้ายไปอยูใ่ นสาขาวิชาวิศวกรรมควบคุม

-เปลี่ยนรหัสวิชา

-เปลี่ยนชื่อวิชาและรหัสวิชา
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MTE 641 การเขียนโปรแกรมเชิงคํานวณขั้นสูงทางด้าน
ครุ ศาสตร์เครื่ องกล: 3 (3-0-9)
MTE 642 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงทดลอง: 3 (3-0-9)
MTE 643 โฟโตอิลาสติกซิ ต้ ี: 3 (3-0-9)

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
MTE 616 คณิ ตศาสตร์ข้ นั สู งสําหรับครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม:
3 (3-0-9)
MTE 617 การเขียนโปรแกรมเชิงคํานวณขั้นสูงทางด้าน
ครุ ศาสตร์เครื่ องกล: 3 (3-0-9)
MTE 618 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงทดลอง: 3 (3-0-9)
MTE 619 โฟโตอิลาสติกซิ ต้ ี: 3 (3-0-9)

-สาขาวิศวกรรมพลังงาน
-สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
MTE 521 การออกแบบระบบความร้อน: 3 (3-0-9)
MTE 621 การออกแบบระบบความร้อน: 3 (3-0-9)
MTE 522 พลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์: 3 (3-0-9)
MTE 622 พลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์: 3 (3-0-9)
MTE 523 อุปกรณ์การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง: 3 (3-0-9)
MTE 623 อุปกรณ์การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง: 3 (3-0-9)
MTE 525 การนําความร้อนทิ้งกลับคืน: 3 (3-0-9)
MTE 625 การนําความร้อนทิ้งกลับคืน: 3 (3-0-9)
MTE 622 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคาร: 3 (3-0-9)
MTE 626 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคาร: 3 (3-0-9)
MTE 623 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับอุตสาหกรรม: 3 (3-0-9) MTE 627 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับอุตสาหกรรม: 3 (3-0-9)
MTE 624 เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน: 3 (3-0-9) MTE 628 เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน: 3 (3-0-9)
MTE 524 ระบบกักเก็บพลังงานและการประยุกต์: 3 (3-0-9)
MTE 624 ระบบกักเก็บพลังงานความร้อนและการประยุกต์:
3 (3-0-9)
MTE 625 การออกแบบระบบ HVAC และการควบคุม:
MTE 629 การออกแบบระบบปรับอากาศ การทําความร้อน
3 (3-0-9)
และการระบายอากาศ: 3 (3-0-9)

หมายเหตุ
-เปลี่ยนจากรหัสวิชา FEM 603 คณิ ตศาสตร์ข้ นั สูงสําหรับ
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม

-เปลี่ยนรหัสวิชา

-เปลี่ยนรหัสวิชา

-เปลี่ยนชื่อวิชาและรหัสวิชา
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-สาขาวิชาอุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล
-สาขาวิชาอุณหพลศาสตร์ และกลศาสตร์ของไหล
MTE 631 หลักการของวิศวกรรมความร้อน: 3 (3-0-9)
MTE 531 หลักการทางวิศวกรรมความร้อน: 3 (3-0-9)
MTE 532 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง: 3 (3-0-9)
MTE 632 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง: 3 (3-0-9)
MTE 534 การวิเคราะห์วฏั จักรอุณหพลศาสตร์: 3 (3-0-9)
MTE 633 การวิเคราะห์วฏั จักรอุณหพลศาสตร์: 3 (3-0-9)
MTE 535 เครื่ องยนต์สันดาปภายในขั้นสูง: 3 (3-0-9)
MTE 634 เครื่ องยนต์สันดาปภายในขั้นสูง: 3 (3-0-9)
MTE 536 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง: 3 (3-0-9)
MTE 635 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง: 3 (3-0-9)
MTE 631 การถ่ายเทมวลโดยการพา: 3 (3-0-9)
MTE 636 การถ่ายเทมวลโดยการพา: 3 (3-0-9)
MTE 632 การทําความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง: 3(3-0-9) MTE 637 การทําความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง: 3(3-0-9)
MTE 633 การเผาไหม้ข้ นั สูง: 3 (3-0-9)
MTE 638 การเผาไหม้ข้ นั สูง: 3 (3-0-9)
MTE 634 การคํานวณพลศาสตร์ ของไหล: 3 (3-0-9)
MTE 639 การคํานวณพลศาสตร์ ของไหล: 3 (3-0-9)
-สาขาวิชาวิศวกรรมควบคุม
MTE 551 ระบบการควบคุมทางเครื่ องกล: 3 (3-0-9)
MTE 552 แมคคาทรอนิกส์สาํ หรับครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม:
3 (3-0-9)
MTE 553 คอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่ องจักรและ
กระบวนการ: 3 (3-0-9)
MTE 651 การประมวลสัญญาณ: 3 (3-0-9)
MTE 652 หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม: 3 (3-0-9)
MTE 653 ระบบควบคุมแบบเหมาะที่สุด: 3 (3-0-9)
MTE 654 ระบบโครงข่ายประสาทสําหรับระบบทางพลวัต:
3 (3-0-9)

-สาขาวิชาวิศวกรรมควบคุม
MTE 641 ระบบการควบคุมทางเครื่ องกล: 3 (3-0-9)
MTE 642 แมคคาทรอนิกส์สาํ หรับครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม:
3 (3-0-9)
MTE 643 คอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่ องจักรและ
กระบวนการ: 3 (3-0-9)
MTE 644 การประมวลสัญญาณ: 3 (3-0-9)
MTE 645 หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม: 3 (3-0-9)
MTE 646 ระบบควบคุมแบบเหมาะที่สุด: 3 (3-0-9)
MTE 647 ระบบโครงข่ายประสาทสําหรับระบบทางพลวัต:
3 (3-0-9)

หมายเหตุ

-เปลี่ยนรหัสวิชา

-เปลี่ยนรหัสวิชา
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MTE 655 ระบบการควบคุมแบบปรับเปลี่ยน: 3 (3-0-9)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

MTE 648 ระบบการควบคุมแบบปรับเปลี่ยน: 3 (3-0-9)
MTE 649 การออกแบบการทดลอง: 3 (3-0-9)

ฉ. วิทยานิพนธ์
MTE 698 โครงงานวิจยั
MTE 699 วิทยานิพนธ์

-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนจากรหัสวิชา MTE 604 การออกแบบการทดลอง
-ย้ายหมวดวิชาเลือกเสรี มาอยูใ่ นหมวดวิชาเลือก

3 หน่ วยกิต ข.3 หมวดวิชาเลือก

ง. วิทยานิพนธ์
MTE 698 โครงงานวิจยั : 6 (0-12-24)
MTE 699 วิทยานิพนธ์: 12 (0-24-48)

หมายเหตุ

6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา

รายวิชาที่ปิด/ตัดออก
-กลุ่มวิชาเลือกกลุ่มวิชาทางการศึกษา
FEM 601 สถิติวิจยั 1: 3 (3-0-9)
FEM 602 สถิติวิจยั 2: 3 (3-0-9)
FEM 611 การบริ หารและการวางแผนโครงการ:
3 (3-0-9)
FEM 613 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน: 3 (2-2-9)
FEM 614 การพัฒนาหลักสูตรช่างเพื่อชุมชน: 3 (2-2-9)
FEM 624 การพัฒนาระบบการสอนภาคปฏิบตั ิ: 3 (2-2-9)
FEM 625 การพัฒนาและประยุกต์ระบบการสอน: 3 (2-2-9)
FEM 626 การพัฒนาวัสดุและอุปกรณ์ช่วยสอนวิชาช่าง:
3 (2-2-9)
FEM 631 การจัดการทรัพยากรมนุษย์: 3 (3-0-9)
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FEM 632 จิตวิทยาการศึกษาประยุกต์: 3 (3-0-9)
FEM 633 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร: 3 (3-0-9)
FEM 634 ปรัชญาศึกษาทางครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม: 3 (3-0-9)
FEM 635 ปรัชญาอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา: 3 (3-0-9)
FEM 641 การประกันคุณภาพการศึกษา: 3 (2-2-9)
FEM 652 ระเบียบวิธีการวิจยั 2: 3 (3-0-9)
FEM 661 คอมพิวเตอร์ ช่วยในการเรี ยนการสอน: 3 (3-0-9)
FEM 740, 741 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาและการบริ หาร:
3 (3-0-9)
MTE 504 เทคนิคศึกษาร่ วมสมัย: 3 (2-2-9)
MTE 603 การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบระบบเทคนิคศึกษา:
3 ( 2-2-9)
-กลุ่มวิชาเลือกสาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
MTE 533 กลศาสตร์ของไหลของการไหลไม่สมํ่าเสมอ:
3 (3-0-9)
MTE 611 ทฤษฎีพลาสติกซิ ต้ ี: 3 (3-0-9)
MTE 612 กลศาสตร์ความต่อเนื่ องเบื้องต้น: 3 (3-0-9)
MTE 613 กลศาสตร์ของวัสดุประกอบ: 3 (3-0-9)
MTE 614 โครงสร้างแบบแซนวิซ: 3 (3-0-9)
MTE 615 พลศาสตร์ของเครื่ องจักรกลและการสังเคราะห์:
3 (3-0-9)
MTE 616 พลศาสตร์โครงสร้าง: 3 (3-0-9)
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MTE 617 พลศาสตร์ข้ นั สูง: 3 (3-0-9)
MTE 621 ทฤษฎีกงั หันแก๊สขั้นสูง: 3 (3-0-9)
MTE 644 วิธีวสั ดุเคลือบเปราะ: 3 (3-0-9)
-วิทยานิพนธ์
MTE 697 โครงงาน: 3 (0-6-12)
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ค. ประวัติอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
รศ.บรรจบ อรชร
Assoc.Prof. Banchob Orachon
1. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2535 M.A. (Industrial Education), Technological University of Philippines
ปี พ.ศ. 2527 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่ องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี พ.ศ. 2526 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่ องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. ภาระงานสอน
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบนั
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
หน่ วยกิต
MTE 502 การวิเคราะห์ทกั ษะและกลุ่มงาน
3 (2-2-9)
MTE 601 การจัดองค์กร และ การบริ หารสถาบันเทคนิค
3 (2-2-9)
FEM 641 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-9)
ระดับปริญญาตรี
รายวิชา
หน่ วยกิต
MTE 223 กลศาสตร์ของแข็ง
3 (3-0-6)
MTE 361 การประลองทางเทคโนโลยีเครื่ องกล 1
1 (0-2-2)
3 (1-4-6)
MTE 381 การจัดการเรี ยนรู ้และทักษะการสอนทางเทคโนโลยีเครื่ องกล
MTE 382 วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยีเครื่ องกล
3 (1-4-6)
MTE 464 การประลองทางเทคโนโลยีเครื่ องกล 2
1 (0-2-2)
MTE 591 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6 (0-18-12)
MTE 592 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6 (0-18-12)
2.2 ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
หน่ วยกิต
MTE 601 การวิเคราะห์ทกั ษะและกลุ่มงาน
3 (2-2-9)
MTE 606 การจัดองค์กร และ การบริ หารสถาบันเทคนิค
3 (2-2-9)
FEM 613 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-9)
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ระดับปริญญาตรี
รายวิชา
MTE 223 กลศาสตร์ของแข็ง
MTE 361 การประลองทางเทคโนโลยีเครื่ องกล 1
MTE 381 การจัดการเรี ยนรู ้และทักษะการสอนทางเทคโนโลยีเครื่ องกล
MTE 382 วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยีเครื่ องกล
MTE 464 การประลองทางเทคโนโลยีเครื่ องกล 2
MTE 591 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
MTE 592 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
1 (0-2-2)
3 (1-4-6)
3 (1-4-6)
1 (0-2-2)
6 (0-18-12)
6 (0-18-12)

3. ผลงานวิชาการย้ อนหลัง 5 ปี
บทความ วารสารวิชาการ นานาชาติ
- Wongwises, S., Kamboon, A., and Orachon, B., 2006, "Experimental Investigation of Hydrocarbon
Mixtures to Replace HFC-134a in an Automotive Air Conditioning System", Energy Conversion
and Management, Vol. 47, No. 11-12, July, pp. 1644-1659.
บทความ วารสารวิชาการระดับประเทศ
- บรรจบ อรชร, นงนุช ภัทราคร และณัฐพล ไตรรัตนศิลป์ , 2550, "การศึกษาปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์
ควบคุมเครื่ องจักร ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กขนาดใหญ่ (กรณี ศึกษา การใช้
คอมพิวเตอร์ควบคุม Proportional Valves และ Servo Valves ในระบบไฮดรอลิกส์)", วารสารวิจยั และ
พัฒนา มจธ., ปี ที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 89-100.
รายงานทางเทคนิค
- บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, ทนงศักดิ์ ภักดีบุญ และทวีวฒั น์ สังข์มนั , 2550, "เครื่ องรี ด
ยางพาราแบบต่อเนื่อง", วารสารวิจยั และพัฒนา มจธ., ปี ที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 167182.
บทความ การประชุ มวิชาการนานาชาติ
- Anmanatarkul, A., Orachon, B., and Deawvanich, T., 2010, “Instructional Package for Student’s
Competency Training in Automotive Electricity”, The 8th International Conference on Developing
Real-Life Learning Experience: Innovation and Technology Education (DRLE 2010), August 27,
King Mongkut ‘s Institute of Technology Ladkrabang(KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 71-78.
- Orachon, B., Anmanatarkul, A., and Phataratanakulchai, P., 2010, “Learning Management of
Automotive Technology II Subject Upon Competency Based Curriculum”, The 8th International
Conference on Developing Real-Life Learning Experience: Innovation and Technology Education
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-

-

-

-

-

-

(DRLE 2010), August 27, King Mongkut ‘s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL),
Bangkok, Thailand, pp. 105-111.
Orachon, B., Anmanatarkul, A., and Petchsombutr, K., 2010, “Comparison of Learning
Achievement on The Subject of Automotive Suspension by Using Project and CIPPA Learning in
The Second Year of Vocational Certification Level”, The 8th International Conference on
Developing Real-Life Learning Experience: Innovation and Technology Education (DRLE 2010),
August 27, King Mongkut ‘s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp.
85-95.
Anmanatarkul, A., Orachon, B., and Lopit, J., 2010, “Learning Management of Electronic Engine
System Control Subject upon Competency-Based Curriculum”, International Conference on
Learning Innovation in Science and Technology 2010 (ICLIST 2010), February 24-26, Siam
Bayshore Resort & Spa, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 33-36.
Orachon, B., Anmanatarkul, A., and Wichenperd I., 2009, “The Comparison of Learning
Achievement in Diesel Engine Subject between Normal Learning Approach and Dual Vocational
Training Learning Approach for the Vocational Certification Level in Auto-Mechanics”, The 1st
International Conference on Technical Education: Overcoming the Economic Crisis by Competency
Based Education (ICTE 2009), January 21-22, 2010, King Mongkut’s University of Technology
North Bangkok (KMUTNB), Bangkok, Thailand, pp. 62-66.
Orachon, B., Anmanatarkul, A., and Boongerd, U., 2009, “A Study of Correlation for Competency
Based Curriculum in Engine Repairing Subject of the Higher Vocational Certification Level
Respect to the Requirement of Automobile Service Center”, The 1st International Conference on
Technical Education: Overcoming the Economic Crisis by Competency Based Education
(ICTE2009), January 21-22, 2010, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
(KMUTNB), Bangkok, Thailand, pp. 25-28.
Orachon, B., Anmanatrakul, A., and Jamjamrus, D., 2009 “The Study of Correlation between
Knowledge and Skills for Students of Vocational Certification Program in Auto-Mechanics of
Technical Colleges at the Eastern Region”, The 7th International Conference on Developing Real –
Life Learning Experiences: Education Reform through Teaching Strategies (ERTS 2009), August 67, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand, pp. 76-83.
Anmanatrakul, A., Orachon, B., and Panyam, S., 2008, "A Comparative Study of Learning
Achievements of Bench Work between Classical Learning and Integration Learning System for
Vocational Students in Vocational Institutes at Central Region 5th", The 6th International
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Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Technologies for Education (ERTE
2008), August 7-8, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok,
Thailand, pp. 179-186.
- Orachon, B., Anmanatrakul, A., and Ketpratoom, S., 2008, "Aptitudes Testing for Automotive
Mechanics", The 6th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences:
Technologies for Education (ERTE 2008), August 7-8, King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 169-178.
- Orachon, B., Anmanatrakul, A., and Noomprom, A., 2008, "A Study of Vocational Competency of
Automechanics Students, Vocational Certificate Level", The 6th International Conference on
Developing Real-Life Learning Experiences: Technologies for Education (ERTE 2008), August 7-8,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 187-195.
บทความการประชุ มระดับชาติ
- บรรจบ อรชร, พิเชษฐ์ พินิจ และเด่น ตันยุชน, 2553, “การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยน รายวิชา
เครื่ องยนต์แก๊สโซลีน ในระบบทวิภาคี 1 และ ระบบทวิภาคี 3 แผนกวิชาช่างยนต์ สังกัดวิทยาลัยการ
อาชีพ เขตภาคใต้ 3”, การประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นการเรี ยนรู ้และการสอน (EDUCA 2010) ครั้งที่
2, 13 ตุลาคม, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, จ.กรุ งเทพ, หน้า 13–26.
- บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และชูแมน เผือกเดช, 2553, “การศึกษาระบบเทียบโอน
ความรู ้ ประสบการณ์ และจิตพิสยั ของผูเ้ รี ยนสาขางานเทคนิคยานยนต์ ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”, การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่
3, 25-26 สิ งหาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุ งเทพ, หน้า 638-643.
- บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และมีชยั พลัดพริ่ ง, 2553, “ชุดฝึ กอบรมการติดตั้งอุปกรณ์
ก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) สําหรับเครื่ องยนต์เบนซิน”, การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 3, 25-26 สิ งหาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุ งเทพ,
หน้า 339-346.
- บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, และชาญณรงค์ มนทารักษ์, 2553, “การสร้างชุดฝึ กอบรมช่าง
ซ่อมเบรกรถยนต์ ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ”, การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ
ครั้งที่ 3, 25-26 สิ งหาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุ งเทพ, หน้า 331338.
- บรรจบ อรชร และสมโภชน์ นันทโย, 2553, “การประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพทางช่างยนต์ ระดับ
ทักษะพื้นฐาน”, การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3, 25-26 สิ งหาคม,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุ งเทพ, หน้า 315-323.
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- บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และดุษฎี แจ่มจํารัส, 2552, “การศึกษาความสัมพันธ์ของ
ความรู ้ ทักษะ และจิตพิสยั สําหรับนักเรี ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ ของ
วิทยาลัยเทคนิคในเขตภาคตะวันออก”, การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2,
9-11 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุ งเทพฯ, หน้า 15–25.
- บรรจบ อรชร, ณัฐวุฒิ สนิทกลาง และระวีวรรณ เขียวมีส่วน, 2552, “การศึกษาเปรี ยบเทียบสมบัติทาง
กลของโพลิโพรพิลีนผสมเส้นใยธรรมชาติ”, การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ
ครั้งที่ 2, 9–11 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุ งเทพฯ, หน้า 527536.
- บรรจบ อรชร และศราวุธ ดีลว้ น, 2552, “การศึกษาสมรรถนะของเครื่ องยนต์ที่ใช้อากาศอัด ระยะที่ 1”,
การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2, 9-11 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุ งเทพฯ, หน้า 537-544.
- บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และกวีศกั ดิ์ แป้ นขาว, 2551, "การสร้างชุดฝึ กอบรมช่างซ่อม
เครื่ องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก", การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมแห่ งชาติ ครั้งที่ 3, 18-19
ธันวาคม, โรงแรม เอส ดี อเวนิว, กรุ งเทพฯ, หน้า 21-33.
- บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และชัชวาล อินยา, 2551, "การประเมินหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2546 (ฉบับปรับปรุ ง) สาขางานเทคนิคยานยนต์ ในสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 7", การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 3, 18-19 ธันวาคม, โรงแรม เอส ดี อเวนิว, กรุ งเทพฯ, หน้า 34-46.
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รศ.ทวีวฒ
ั น์ สุ ภารส
Assoc.Prof. Taveewat Suparos
1. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2540 วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี พ.ศ. 2534 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่ องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. ภาระงานสอน
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบนั
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
MTE 531 หลักการทางวิศวกรรมความร้อน
MTE 521 การออกแบบระบบความร้อน
MTE 622 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคาร
MTE 623 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
รายวิชา
MTE 342 การถ่ายเทความร้อน
MTE 241 อุณหพลศาสตร์
MTE 449 การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม
MTE 446 การออกแบบระบบอุณหภาพ
MTE 361 การประลองทางเทคโนโลยีเครื่ องกล 1
MTE 464 การประลองทางเทคโนโลยีเครื่ องกล 2
MTE 591 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
MTE 592 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2.2 ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
MTE 621 การออกแบบระบบความร้อน
MTE 626 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคาร
MTE 627 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับอุตสาหกรรม
MTE 631 หลักการของวิศวกรรมความร้อน

หน่ วยกิต
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-2)
1 (0-2-2)
6 (0-18-12)
6 (0-18-12)

หน่ วยกิต
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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ระดับปริญญาตรี
รายวิชา
MTE 342 การถ่ายเทความร้อน
MTE 241 อุณหพลศาสตร์
MTE 449 การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม
MTE 446 การออกแบบระบบอุณหภาพ
MTE 361 การประลองทางเทคโนโลยีเครื่ องกล 1
MTE 464 การประลองทางเทคโนโลยีเครื่ องกล 2
MTE 591 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
MTE 592 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-2)
1 (0-2-2)
6 (0-18-12)
6 (0-18-12)

3. ผลงานวิชาการย้ อนหลัง 5 ปี
บทความ การประชุ มวิชาการระดับชาติ
- วรพนธ์ เครื อพันธ์ศกั ดิ์, ทวีวฒั น์ สุ ภารส และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2551, "การวิเคราะห์สมรรถนะ
เครื่ องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน", การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 2, 24-25 มกราคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ, จ.กรุ งเทพ.
- ไพทูรย์ สร้อยสน, ทวีวฒั น์ สุ ภารส และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2551, "การอนุรักษ์พลังงานของหม้อไอ
นํ้าแบบท่อนํ้าสําเร็ จรู ป", การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 24-25
มกราคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ, จ.กรุ งเทพ.
- อดิศกั ดิ์ ภู่ระย้า, ทวีวฒั น์ สุ ภารส และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2551, "การศึกษาสมรรถนะจักรยานยนต์ที่
ใช้เอทานอลเป็ นเชื้อเพลิง", การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมแห่ งชาติ ครั้งที่ 2, 24-25
มกราคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ, จ.กรุ งเทพ.
- ทรงธรรม เหล่าสุ วรรณ, ทวีวฒั น์ สุ ภารส และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2551, "แบบจําลองทาง
คณิ ตศาสตร์สาํ หรับหม้อประหยัดพลังงาน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 6, 8-9 พฤษภาคม, คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์, จ.สงขลา, หน้า 416-421.
- สุ รพล รู ปงาม, ทวีวฒั น์ สุ ภารส และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2551, "การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่ องอุ่นนํ้า
ป้ อนแบบกลุ่มท่อ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 6, 89 พฤษภาคม, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์, จ.สงขลา, หน้า 410-415.
- สุ รชาติ ปัญญา และทวีวฒั น์ สุ ภารส, 2551, "การประยุกต์ใช้ฮีทไปป์ แบบเทอร์โมไซฟอนเพื่อควบคุม
อุณหภูมิกองถ่านหิ น", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่
6, 8-9 พฤษภาคม, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์, จ.สงขลา, หน้า 393-398.
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- อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, ทวีวฒั น์ สุ ภารส, อุดม จันทา และณัฐพล รุ่ นประแสง, 2551, "การอบแห้ง
ผลไม้โดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ร่ วมกับระบบเก็บสะสมพลังงานความร้อน", การ
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 6, 8-9 พฤษภาคม, คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์, จ.สงขลา, หน้า 116-121.
- ชุมพล ราชสี ห์, ทวีวฒั น์ สุ ภารส และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2551, "แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์สาํ หรับ
การนําความร้อนทิ้งกลับคืนจากแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีวิจยั ครั้งที่ 2, 28-29 กรกฎาคม, อาคารประสานงานวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, จ.อุบลราชธานี.
- วิชิต ธรรมฤทธิ์, ทวีวฒั น์ สุภารส และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2551, "การควบคุมความชื้นของผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรโดยความร้อนทิ้งจากเตาเผาถ่านขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีวิจยั ครั้งที่ 2, 28-29 กรกฎาคม, อาคารประสานงานวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, จ.อุบลราชธานี.
- สราวุธ ฤชุพนั ธุ์, ทวีวฒั น์ สุ ภารส และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2551, "การวิเคราะห์สมรรถนะหม้อไอนํ้า
ขนาดเล็กความดันตํ่าสําหรับอุตสาหกรรม SMEs", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิจยั
ครั้งที่ 2, 28-29 กรกฎาคม, อาคารประสานงานวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี.
- คําสอน ภูกองพลอย, ทวีวฒั น์ สุ ภารส และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2551, "แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
หม้อไอนํ้าขนาดเล็กความดันตํ่าสําหรับอุตสาหกรรม SMEs", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีวิจยั ครั้งที่ 2, 28-29 กรกฎาคม, อาคารประสานงานวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, จ.อุบลราชธานี.

85
ผศ.ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์
Asst. Prof. Dr.Nat Kasayapanand
1. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
ปี พ.ศ. 2543
ปี พ.ศ. 2540

ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่ องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่ องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ภาระงานสอน
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบนั
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
MTE 521 การออกแบบระบบความร้อน
MTE 605 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับครุ ศาสตร์เครื่ องกล
MTE 623 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับอุตสาหกรรม
MTE 664 การสัมมนาเชิงวิจยั และพัฒนาเทคนิคศึกษา
2.2 ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
FEM 602 สัมมนา
MTE 621 การออกแบบระบบความร้อน
MTE 627 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับอุตสาหกรรม
MTE 701 หัวข้อพิเศษ 1

หน่ วยกิต
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
1 (0-3-3)

หน่ วยกิต
1 (0-2-3)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3. ผลงานวิชาการย้ อนหลัง 5 ปี
บทความ วารสารวิชาการ นานาชาติ
- Kasayapanand, N. and Kiatsiriroat, T., "Enhanced Heat Transfer in Partially Open Square Cavities
with Thin Fin by using Electric Field", Energy Conversion and Management (accepted).
- Kasayapanand, N., "Electrohydrodynamic Induced Flow and Heat Transfer in Vertical Channel with
Fin Array Attached", Heat Transfer Engineering (accepted).
- Kasayapanand, N., 2009, "A Computational Fluid Dynamics Modeling of Natural Convection in
Finned Enclosure under Electric Field", Applied Thermal Engineering, Vol. 29, No. 1, pp. 131-141.
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- Kasayapanand, N., 2008, “Exact Solution of Concentric Rotating Disk System”, Science and
Engineering of Composite Materials, Vol. 15, No. 3, pp. 175-188.
- Kasayapanand, N., 2008, "Exact Solution of Double Filled Hole of an Infinite Plate", Journal of
Mechanics of Materials and Structures, Vol. 3, No. 2, February, pp. 365-373.
- Kasayapanand, N., 2008, "Electrohydrodynamic Enhancement of Heat Transfer in Vertical Fin
Array using Computational Fluid Dynamics Technique", International Communications in Heat and
Mass Transfer, Vol. 35, No. 6, July, pp. 762-770.
- Kasayapanand, N., 2008, "Enhanced Heat Transfer in Inclined Solar Chimneys by
Electrohydrodynamic Technique", Renewable Energy, Vol. 33, No. 3, March, pp. 444-453.
- Kasayapanand, N., 2007, "Numerical Modeling of Natural Convection in Partially Open Square
Cavities under Electric Field", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 34,
No. 5, May, pp. 630-643.
- Kasayapanand, N. and Kiatsiriroat, T., 2007, "Numerical Modeling of the Electrohydrodynamic
Effect to Natural Convection in Vertical Channels", International Communications in Heat and
Mass Transfer, Vol. 34, No. 2, February, pp. 162-175.
- Kasayapanand, N., 2007, "Numerical Modeling of the Effect of Number of Electrodes on Natural
Convection in an EHD Fluid", Journal of Electrostatics, Vol. 65, No. 7, June, pp. 465-474.
- Kasayapanand, N., 2007, "Electrode Arrangement Effect on Natural Convection", Energy
Conversion and Management, Vol. 48, No. 4, April, pp. 1323-1330.
- Kasayapanand, N. and Kiatsiriroat, T., 2007, "Optimized Mass Flux Ratio of Double-Flow Solar Air
Heater with EHD", Energy, Vol. 32, No. 8, August, pp. 1343-1351.
บทความ วารสารวิชาการ นานาชาติ
- ทัศนัย บุญเกิดรัตนสกุล, นริ ส ประทินทอง, และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2550, "Measurement of the
Thermal Conductivity of Construction Materials using a Thin Film Probe", วารสารสงขลานคริ นทร์
ฉบับ วทท., ปี ที่ 29, ฉบับพิเศษ2, หน้า 391-400.
บทความ การประชุ มวิชาการนานาชาติ
- Ubolsook, P., Thepa, S., Kasayapanand, N., and Sudaprasert, K., 2008, “Investigation of the Trends
of Temperature and Heat Transfer through a Closed Greenhouse”, Commemorative International
Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9,
2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 88-93.
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บทความ การประชุ มวิชาการระดับชาติ
- วรพนธ์ เครื อพันธ์ศกั ดิ์, ทวีวฒั น์ สุ ภารส และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2551, "การวิเคราะห์สมรรถนะ
เครื่ องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน", การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
แห่ งชาติ ครั้งที่ 2, 24-25 มกราคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ, จ.กรุ งเทพ.
- ไพทูรย์ สร้อยสน, ทวีวฒั น์ สุ ภารส และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2551, "การอนุรักษ์พลังงานของหม้อไอ
นํ้าแบบท่อนํ้าสําเร็ จรู ป", การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 24-25 มกราคม
, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ, จ.กรุ งเทพ.
- อดิศกั ดิ์ ภู่ระย้า, ทวีวฒั น์ สุ ภารส และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2551, "การศึกษาสมรรถนะจักรยานยนต์ที่
ใช้เอทานอลเป็ นเชื้อเพลิง", การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 24-25
มกราคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ, จ.กรุ งเทพ.
- ทรงธรรม เหล่าสุ วรรณ, ทวีวฒั น์ สุ ภารส และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2551, "แบบจําลองทาง
คณิ ตศาสตร์สาํ หรับหม้อประหยัดพลังงาน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 6, 8-9 พฤษภาคม, คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์, จ.สงขลา, หน้า 416-421.
- สุ รพล รู ปงาม, ทวีวฒั น์ สุ ภารส และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2551, "การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่ องอุ่นนํ้า
ป้ อนแบบกลุ่มท่อ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ครั้งที่ 6, 89 พฤษภาคม, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์, จ.สงขลา, หน้า 410-415.
- ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ และเก้ากันยา สุ ดประเสริ ฐ, 2551, "การศึกษาการไหลของ
อากาศผ่านปล่องระบายอากาศแสงอาทิตย์ดว้ ยเทคนิคการคํานวณพลศาสตร์ของไหล", การประชุม
วิชาการเครื อข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 14-16 พฤษภาคม, โรงแรมโรสการ์เด้น ริ เวอร์
ไซด์, สวนสามพราน, จ.นครปฐม, หน้า 96-101.
- จตุรงค์ สมตระกูล, ทวีวฒั น์ สุ ภารส และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2551, "การศึกษาสมรรถนะทางความ
ร้อนของระบบทําความร้อนทิ้งกลับคืน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิจยั ครั้งที่ 2,
28-29 กรกฎาคม, อาคารประสานงานวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, จ.
อุบลราชธานี.
- ชุมพล ราชสี ห์, ทวีวฒั น์ สุ ภารส และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2551, "แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์สาํ หรับ
การนําความร้อนทิ้งกลับคืนจากแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีวิจยั ครั้งที่ 2, 28-29 กรกฎาคม, อาคารประสานงานวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, จ.อุบลราชธานี.
- วิชิต ธรรมฤทธิ์, ทวีวฒั น์ สุ ภารส และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2551, "การควบคุมความชื้นของผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรโดยความร้อนทิ้งจากเตาเผาถ่านขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
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อุบลราชธานีวิจยั ครั้งที่ 2, 28-29 กรกฎาคม, อาคารประสานงานวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, จ.อุบลราชธานี.
- สราวุธ ฤชุพนั ธุ์, ทวีวฒั น์ สุ ภารส และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2551, "การวิเคราะห์สมรรถนะหม้อไอนํ้า
ขนาดเล็กความดันตํ่าสําหรับอุตสาหกรรม SMEs", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิจยั
ครั้งที่ 2, 28-29 กรกฎาคม, อาคารประสานงานวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี.
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ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล
Asst. Prof.Dr.Anusit Anmanatarkul
1. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
Ph.D. (Mechanical Engineering), Old Dominion University
ปี พ.ศ. 2542
MS. (Mechanical Engineering), Old Dominion University
ปี พ.ศ. 2538
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่ องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. ภาระงานสอน
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบนั
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
FEM 603 คณิ ตศาสตร์ข้นั สู งสําหรับครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
MTE 652 หุ่ นยนต์ในอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
รายวิชา
MTE 322 พลศาสตร์วิศวกรรม
MTE 351 พื้นฐานระบบพลวัตต์และการควบคุม
MTE 361 การประลองทางเทคโนโลยีเครื่ องกล 1
MTE 464 การประลองทางเทคโนโลยีเครื่ องกล 2
MTE 591 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
MTE 592 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2.2 ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
MTE 616 คณิ ตศาสตร์ข้นั สูงสําหรับครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
MTE 645 หุ่ นยนต์ในอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
รายวิชา
MTE 322 พลศาสตร์วิศวกรรม
MTE 351 พื้นฐานระบบพลวัตต์และการควบคุม

หน่ วยกิต
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-2)
1 (0-2-2)
6 (0-18-12)
6 (0-18-12)

หน่ วยกิต
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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MTE 361 การประลองทางเทคโนโลยีเครื่ องกล 1
MTE 464 การประลองทางเทคโนโลยีเครื่ องกล 2
MTE 591 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
MTE 592 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2

1 (0-2-2)
1 (0-2-2)
6 (0-18-12)
6 (0-18-12)

3. ผลงานวิชาการย้ อนหลัง 5 ปี
บทความ วารสารวิชาการระดับประเทศ
- วีระยุทธ สุ ดสมบูรณ์ และอนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, “Innovative of an Instructional Design for Thai
Industrial Education through Case-Based Reasoning”, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(accepted).
รายงานทางเทคนิค
- บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, ทนงศักดิ์ ภักดีบุญ และทวีวฒั น์ สังข์มนั , 2550, "เครื่ องรี ด
ยางพาราแบบต่อเนื่อง", วารสารวิจยั และพัฒนา มจธ., ปี ที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 167182.
บทความการประชุ มวิชาการนานาชาติ
- Anmanatarkul, A., Orachon, B., and Deawvanich, T., 2010, “Instructional Package for Student’s
Competency Training in Automotive Electricity”, The 8th International Conference on Developing
Real-Life Learning Experience: Innovation and Technology Education (DRLE 2010), August 27,
King Mongkut ‘s Institute of Technology Ladkrabang(KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 71-78.
- Orachon, B., Anmanatarkul, A., and Phataratanakulchai, P., 2010, “Learning Management of
Automotive Technology II Subject Upon Competency Based Curriculum”, The 8th International
Conference on Developing Real-Life Learning Experience: Innovation and Technology Education
(DRLE 2010), August 27, King Mongkut ‘s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL),
Bangkok, Thailand, pp. 105-111.
- Orachon, B., Anmanatarkul, A., and Petchsombutr, K., 2010, “Comparison of Learning
Achievement on The Subject of Automotive Suspension by Using Project and CIPPA Learning in
The Second Year of Vocational Certification Level”, The 8th International Conference on
Developing Real-Life Learning Experience: Innovation and Technology Education (DRLE 2010),
August 27, King Mongkut ‘s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp.
85-95.
- Anmanatarkul, A., Orachon, B., and Lopit, J., 2010, “Learning Management of Electronic Engine
System Control Subject upon Competency-Based Curriculum”, International Conference on
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Learning Innovation in Science and Technology 2010 (ICLIST 2010), February 24-26, Siam
Bayshore Resort & Spa, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 33-36.
- Orachon, B., Anmanatarkul, A., and Wichenperd I., 2009, “The Comparison of Learning
Achievement in Diesel Engine Subject between Normal Learning Approach and Dual Vocational
Training Learning Approach for the Vocational Certification Level in Auto-Mechanics”, The 1st
International Conference on Technical Education: Overcoming the Economic Crisis by Competency
Based Education (ICTE 2009), January 21-22, 2010, King Mongkut’s University of Technology
North Bangkok (KMUTNB), Bangkok, Thailand, pp. 62-66.
- Orachon, B., Anmanatarkul, A., and Boongerd, U., 2009, “A Study of Correlation for Competency
Based Curriculum in Engine Repairing Subject of the Higher Vocational Certification Level
Respect to the Requirement of Automobile Service Center”, The 1st International Conference on
Technical Education: Overcoming the Economic Crisis by Competency Based Education
(ICTE2009), January 21-22, 2010, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
(KMUTNB), Bangkok, Thailand, pp. 25-28.
- Orachon, B., Anmanatrakul, A., and Jamjamrus, D., 2009 “The Study of Correlation between
Knowledge and Skills for Students of Vocational Certification Program in Auto-Mechanics of
Technical Colleges at the Eastern Region”, The 7th International Conference on Developing Real –
Life Learning Experiences: Education Reform through Teaching Strategies (ERTS 2009), August 67, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand, pp. 76-83.
- Sudsomboon, W. and Anmanatarkul A., 2009, "The Use of Concept Mapping to Organize Problem
Solving Skills of Thai Automotive Service Technicians", The 1st International Conference on
Learning & Teaching and EDUCA 2009, October 15-17, Bangkok International Trade and
Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand, p. 25.
- Sudsomboon, W and Anmanatarkul A., 2009, "A Study of Contextual Conditions on Problem
Solving Skills Training Program for Automotive Service Technicians", The 2nd International
Conference on Educational Reform 2009 (ICER 2009), March 25-27, Charoensri Grand Royal
Hotel, Udonthani, Thailand, p. 131.
- Anmanatrakul, A., Orachon, B., and Panyam, S., 2008, "A Comparative Study of Learning
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ระดับปริญญาตรี
รายวิชา
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MTE 591 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
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หน่ วยกิต
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
1 (0-3-3)
หน่ วยกิต
3 (1-4-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-2)
1 (0-2-2)
6 (0-18-12)
6 (0-18-12)

หน่ วยกิต
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
1 (0-2-3)
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ระดับปริญญาตรี
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MTE 361 การประลองทางเทคโนโลยีเครื่ องกล 1
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1 (0-2-2)
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6 (0-18-12)
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