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หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 
 

หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร  : 2533002 
ชื่อหลักสูตร (ไทย)  : หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Master of Science in Industrial Education Program in Mechanical  

Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย)  : ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ชื่อย่อ (ไทย)  : ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science in Industrial Education (Mechanical Engineering) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   : M.S.Ind.Ed. (Mechanical Engineering) 

 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) จ านวน 40 หน่วยกิต 
แผน ข (โครงงานวิจัย 6 หน่วยกิต) จ านวน 40 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี ได้แก่ แผน ก2 และ แผน ข 
 
 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ เข้าศึกษาในหลักสูตร โดยต้องผ่าน 
การคัดเลือกจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน หรือวิธีการอ่ืนใด 
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รวมทั้งพิจารณาจากผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือประวัติการท างานพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์
อ่ืนใดที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจและความมุ่งมั่นในการเข้าเรียน 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
ไม่มี  

 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง  ก าหนดเปิดสอนเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2564 

   เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ....2533.... (ระบุปี พ.ศ. ของหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนครั้งแรก) 
   ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ...5.../...2564... 
   เมื่อวันที่......17....... เดือน.....พฤษภาคม......... พ.ศ. ...2564.... 
   ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ....262..... 
       เมื่อวันที่....2... เดือน...มิถุนายน.... พ.ศ. ....2564.... 
ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  

อุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 

 
8. พื้นที่ปฏิบัติงาน และโอกาสอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรจะได้รับการพัฒนาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (หมวดที่ 2 ข้อ 1.4) 
และผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีโอกาสประกอบอาชีพในพ้ืนที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาศักยภาพบุคคล และ
วิศวกรรมเครื่องกลที่มุ่งเน้นด้านยานยนต์สมัยใหม่ ดังนี้ 

พื้นที่ปฏิบัติงาน โอกาสอาชีพ 
 องค์กรภาครัฐ 
 องค์กรภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวกับยานยนต์สมัยใหม่ 

 สถานศึกษาอาชีวศึกษาด้าน
อุตสาหกรรม (ช่างยนต์/เครื่องกล) 

 การให้ค าปรึกษาสถานศึกษา 
 การให้ค าปรึกษาบริษัท (ด้านพัฒนา
ศักยภาพบุคคลผสานเทคโนโลยี) 

 การวิจัยพัฒนา 

 ครู/อาจารย์ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 ผู้ฝึก(โค้ช)บุคลากรด้านการสอน 
 ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา/ที่ปรึกษาสถานศึกษา 
 นักวิจัยและพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 นักพัฒนาการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 ศึกษานิเทศก์ 
 นักจัดฝึกอบรม/นักจัดการเรียนรู้ในที่ท างาน (ด้านพัฒนา
ศักยภาพบุคคลผสานเทคโนโลยี) 

 นักวิชาการอิสระ/นักการศึกษาอุตสาหกรรม 
 



มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 – KMUTT 6 
 

อนุมัติจากสภา มจธ.ครั้งท่ี 262 (2 มิ.ย. 64) 

9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,  
ประเทศที่ส าเร็จการศึกษา  

(ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 
1. ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ D.Eng. (Mechanical Engineering) Nippon Institute of Technology, 

Japan (2007) 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 

ประเทศไทย (2545) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 

ประเทศไทย (2539) 
2. ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกลู Ph.D. (Mechanical Engineering)  Old Dominion University,  

USA., (2003) 
M.S. (Mechanical Engineering)  Old Dominion University,  

USA., (1999) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 

ประเทศไทย (2538) 
3. ดร.อภินันท์ ภูเก้าล้วน วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 

ประเทศไทย (2559) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 

ประเทศไทย (2550) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร, ประเทศ

ไทย (2547) 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล   
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
รัฐบาลได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้วยแนวคิดประเทศไทย 

4.0 ที่มีวิสัยทัศน์ที่ว่า ‘ประเทศในโลกที่หนึ่ง ภายในปี 2575’ โดยมีเป้าหมายให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน และให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้น แนวคิด
ดังกล่าวประกอบด้วยสามหลักการส าคัญ คือ การสร้างความมั่นคงผ่านการมีส่วนร่วมของบุคคลส่วนใหญ่
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การสร้างความมั่งคั่งผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ และการสร้างความ
ยั่งยืนผ่านการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ด้วยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 4.0 การขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทย 4.0 ระยะ 20 ปี ที่สองว่าด้วยการปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมเดิมที่ได้รับการพัฒนาเข้าเป็นห้า
อุตสาหกรรมใหม่ (5 New S-curve) กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบายด้าน
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การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองที่มีความสามารถทั้งในด้านการคิด การปฏิบัติ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีเจตคติที่ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึง
ได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) หรือการศึกษา 4.0 ขึ้นเพ่ือให้สอดรับกับ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 4.0 ดังกล่าว และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศไว้หลายยุทธศาสตร์ 
อาทิ ยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ที่ว่าด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และที่ว่าด้วยการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะน าไปสู่
การศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นแรงผลักส าคัญในการยกระดับประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันได้
ในระยะยาว  

การอาชีวศึกษาถือเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างและพัฒนาก าลังคนด้านการปฏิบัติพร้อมฝีมือ
ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะด้านก าลังคนที่เข้าท างานในภาคประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์สมัยใหม ่ อย่างไรก็ตามก าลังคนส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ระบบงานมีความสามารถหรือสมรรถนะในระดับ
ที่เริ่มท างานได้แต่อาจยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคประกอบการเนื่องด้วยยังขาดประสบการณ์กับ
สภาพงานซึ่งต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  จากช่องว่างอันเนื่องจาก
การขาดประสบการณ์จริงของก าลังคนที่เข้าสู่ระบบงาน การอาชีวศึกษาจึงได้เตรียมความพร้อมการท างาน
ให้กับนักศึกษาผ่านระบบการสร้างเสริมประสบการณ์ท างานตรงที่เรียกว่า ทวิภาคี (Dual Vocational 
Education-DVE) ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคประกอบการโดยตรง  การร่วมมืออย่าง
จริงจังดังกล่าวช่วยสร้างเสริมประสบการณ์การท างานจริงให้กับนักศึกษาขณะเรียนในหลักสูตรทั้งที่
สถานศึกษาและสถานที่ท างาน ช่วยให้ครูผู้สอนได้ปรับเปลี่ยนบทบาทที่หลากหลาย คือ ครูในสถานศึกษา
และครูในสถานประกอบการหรืออาจเป็นบุคลากรที่ช่วยคิดและ/หรือท างานวิจัยร่วมกับภาคประกอบการ 
และช่วยให้สถานศึกษาได้พัฒนาระบบและกระบวนเชิงสถาบันที่จะท าให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  

ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและภาคประกอบการผ่านระบบทวิภาคีอย่างใกล้ชิดนี้ต้องการ
ครูผู้สอนที่มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นและสามารถท างานได้หลากหลายบทบาทกล่าวคือ สอนเนื้อหาวิชาใน
หลักสูตร เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาขณะเรียนรู้ที่สถานที่ท างานทั้งด้านวิชาการหรือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการใช้ชีวิต เป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาสถานประกอบการด้วยกระบวนการวิจัย รวมทั้งเป็นผู้ร่วม
พัฒนาก าลังคนที่ท างานอยู่แล้วในภาคประกอบการร่วมกับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสถานประกอบการ  สภาพการณ์นี้แสดงให้เห็นความต้องการครูที่มีความสามารถในการท างาน
หลากหลายบทบาทอย่างชัดเจนที่จะเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวให้ก้าวไกลและ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นว่านักศึกษาหรือคนวัยเรียนมีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้
ชัด ปริมาณที่ลดลงดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษาในทุก ๆ ระดับต้องต้องตระหนักและวางแผนรับมืออย่าง
เร่งด่วน จริงจัง และเป็นระบบ แนวคิดส าคัญของการหาทางออกส าหรับปัญหานี้มีสองประการ ประการ
แรก คือ การเปิดโอกาสให้ก าลังคนในวัยท างานซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากในภาคประกอบการต่าง ๆ กลับเข้า
มาเรียนในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถตามความต้องการของตนหรือที่สัมพันธ์กับงาน
ที่ท าซึ่งต้องการครูหรือผู้สอนที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่หรือผู้ มากประสบการณ์
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มาจัดการเรียนการสอนบนพ้ืนฐานของการที่ไม่แยกออกจากงาน อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานศึกษาในระดับ
ต่าง ๆ จะเปิดโอกาสให้ก าลังคนในวัยท างานเข้ามาเรียนรู้เพ่ิมเติม ปริมาณที่สถานศึกษาจะรับได้อาจมี
จ านวนจ ากัดและอาจท าให้การพัฒนาก าลังคนไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพสังคม ดังนั้น
แนวคิดประการที่สอง คือ การเพ่ิมพูนหรือสร้างเสริมความสามารถของหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
สถานประกอบการนั้น ๆ ด้วยตัวสถานประกอบการเองหรือการให้หน่วยงานหรือองค์กรเอกชนที่เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาศักยภาพมาพัฒนาหรือยกระดับด้วยการอบรมในรูปแบบต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้
ในที่ท างานสมัยใหม่ (Modern Workplace Learning) 

สภาพการณ์นี้สะท้อนความต้องการอยู่สองประการ คือ ประการแรก มีความต้องการครูหรือผู้สอนที่
สามารถท างานเชื่อมโยงระหว่างภาคการศึกษากับภาคประกอบการ (Education-Industry Links) เพ่ือ
การพัฒนาการศึกษาและงานควบคู่กัน ซึ่งต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่หรือผู้มาก
ด้วยประสบการณ์ (Adult) และเนื้องานของก าลังคนในวัยท างานโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และวิศวกรรมที่จะเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับที่ท างาน
จริง (Workplace Learning) และประการที่สอง มีความต้องการนักฝึกอบรมมืออาชีพ (Professional 
Trainer) นักออกแบบการเรียนรู้ (Learning Solution Designer) ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 
(Facilitator) หรือผู้กระตุ้นการเรียนรู้ (Activator) ที่เพียบพร้อมหรือมากด้วยความรู้ ความเข้าใจ และ
ความสามารถในเนื้องานที่สามารถท าให้บุคคลอยากเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนและและงานได้
อย่างต่อเนื่อง  

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงได้พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพบนฐานของ 
การบูรณาการศาสตร์เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพด้วยบทบาทที่หลากหลายสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน 
อาทิการเป็นมืออาชีพที่ความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ/หรือการจัดกระบวนการ
เรียนรู้หรือกระตุ้นการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและงานไปพร้อมกัน ตลอดจนการปฏิบัติตนบนหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  

การพัฒนาหลักสูตรนี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คือ เป็น
ผู้น าด้านการจัดการศึกษาวิชาชีพเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่มี
คุณธรรมและคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

ด้วยสารสนเทศในข้อ 11.1 11.2 และ 12.1 หลักสูตรฉบับนี้ได้ถูกออกแบบตามแนวคิดรูปแบบ 
การจัดศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education – OBE) ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญ
ด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรนี้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยทีว่่าด้วย มุ่งธ ารง...ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดีซ่ึงมุ่งสร้างระบบการศึกษา และ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ ทักษะทาง
สังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม จรรยา และการศึกษาทางวิชาการเข้าดว้ยกัน 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชา ที่เปิดสอน
เพื่อใหบ้ริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)   
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
  หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในหมวดรายวิชาบังคับทั่วไปและหมวดวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิตในสาขาวิชาอ่ืนในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
และหลักสูตรจัดให้มีการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษโดยคณะศิลปศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย LNG 550 และ 
LNG 600 และวิชาบังคับอ่ืน ๆ เช่น FEM 621 และ FEM 622  
 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
  ไม่มี  
 
13.3 การบริหารจัดการ  
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องจัดให้มีความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ตามความเหมาะสมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาโดยด าเนินการผังการจัดและการทวนสอบ
ความส าเร็จการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องกลมุ่งจัดการศึกษา
ให้กับนักศึกษาในการเป็นมืออาชีพที่จะสร้างความแตกต่างที่มีผลกระทบสูงในแวดวงการเรียนรู้และการ
พัฒนาสมัยใหม่ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรในอาชีวศึกษา 
วิศวศึกษา วิศวกรรมเครื่องกลที่มุ่งเน้นด้านยานยนต์สมัยใหม่ โดยตั้งอยู่บนหลักปรัชญาการศึกษาการเรียนรู้
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
ผ่านประสบการณ์ที่ซับซ้อนและหลากหลาย การสะท้อนคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ และพิพัฒนาการนิยม 
(Progressivism) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องในบริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
อาชีพด้วยการให้เห็นและติดตามความก้าวหน้าของตนอย่างชัดเจนจนน าไปสู่การขยายขอบเขตความรู้
พร้อมความเข้าใจใหม่ที่กว้างขวางและลึกซ้ึง และการเพ่ิมพูนความสามารถทีจ่ะประยุกต์ใช้ให้เกิดผลกระทบ
ที่ดีต่อตนและสังคม  

 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันของเทคโนโลยีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและองค์กรต่าง ๆ 
รวมทั้งนโยบายของรัฐว่าด้วยห้าอุตสาหกรรมใหม่ (5 New S-curve) ผลของการเปลี่ยนแปลงน ามาสู่โจทย์
ใหม่และระบบนิเวศเพ่ืออุตสาหกรรมใหม่ งานใหม่ที่ไม่เคยมีในอดีตมาก่อนได้เกิดขึ้นอย่างหลากหลายควบคู่
กับความสามารถของเทคโนโลยีเกิดใหม่ แม้ว่าเทคโนโลยีเกิดใหม่จะช่วยให้บุคคลและองค์กรท างานได้
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ความสามารถของบุคคลในองค์กรก็ยังเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะเป็นเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าและ
ยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว ประเด็นดังกล่าวท าให้การพัฒนาศักยภาพบุคคลจึงยังเป็นเรื่องส าคัญและ
จ าเป็น องค์กรหลากหลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงให้ความส าคัญกับเรื่องนี้และได้ก าหนดเป็นนโยบาย 
แผนงาน โครงการที่ชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพบุคคลไปในทิศทางที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยมขององค์กร ดังนั้นเมื่อพิจารณาในภาพรวม การพัฒนาศักยภาพบุคคลทั้งวัยเรียนและบุคคลวัย
ท างานทั้งในสถานศึกษาและสถานที่ท างานจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง  

บุคคลผู้ซึ่งท าหน้าที่พัฒนาบุคคลเหล่านี้จึงเป็นที่ต้องการในสังคมอย่างยิ่งและต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งและ
กว้างขวางในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล และสามารถท างานได้หลากหลายบทบาทที่ผสมผสานกัน
เพ่ือให้บรรลุมุ่งจุดหมายที่กล่าวข้างต้น เช่น ครู (Teacher) ครูแกนน า (Teacher Leader) นักการศึกษาครู 
(Teacher Educator) นักจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Facilitator/Activator) ผู้ให้ค าปรึกษา 
(Mentor) นักฝึกอบรมและจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาบุคคลและองค์กร (Cooperate Trainer, 
Educator, and facilitator) นักวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ในที่ท างาน (Researcher) โดยอาศัยชุดของ
ทักษะพ้ืนฐานเดียวกัน 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีความมุ่งประสงค์ที่จะเป็น
ส่วนหนึ่งของงานการพัฒนาก าลังคนที่ส าคัญนี้ และมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะผลิตมหาบัณฑิตผู้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม
และการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และการวิจัยพัฒนาที่จะท าหน้าที่เป็นนักพัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนในอาชีวศึกษา วิศวศึกษา และวิศวกรรมเครื่องกลที่มุ่งเน้น
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ด้านยานยนต์สมัยใหม่ (Learning and Development and Continuing Professional Development 
in Modern Automotive) ซึ่งอยู่ภายใต้อุตสาหกรรมใหม่ คือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ตามบทบาทและ
โอกาสทั้งนีเ้พ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจ ความสามารถในการท างานผสานกับเทคโนโลยี และความพร้อม
พัฒนาตนเองอยู่เสมออันจะยังผลให้เกิดความก้าวหน้างอกงามโดยรวมทั้งต่อตนเอง ผู้เกี่ยวข้อง และงาน
ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนประเทศด้วยห้าอุตสาหกรรมใหม ่ 

 
1.3 วัตถุประสงค์ และวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของหลักสูตร 

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ (Programme Objective-PO) เพ่ือ 
PO-1 : ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านครุศาสตรอุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลระดับสูง และ

สามารถน าความรู้และความเข้าใจไปแก้ปัญหางาน 
PO-2 : ผลิตบุคลากรที่สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและ

สถานประกอบการ 
PO-3 : ผลิตบุคลากรที่สามารถออกแบบและด าเนินการวิจัยและน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์จริง 
PO-4 ผลิตบุคลากรที่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในบทบาททีเ่หมาะสมตามสถานการณ์ 

 
1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของหลักสูตรเป็นสิ่งที่คาดหวังให้มีหรือเกิดขึ้นและคงอยู่ในตัว
บัณฑิตหลังจากส าเร็จการศึกษาไปแล้ว และเพ่ือให้มั่นใจว่าความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง หลักสูตรจึง
ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes-PLOs) ถ้อยค าแสดงภาพ
อนาคตที่ผู้เรียนจะท าได้ (Do) ในบริบทชีวิตจริงตามบทบาทในพ้ืนที่ปฏิบัติงานและโอกาสอาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษาไปแล้วโดยอาศัยการบูรณาการความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทักษะ 
(Skills) และอุปนิสัยจิต (Habits of Mind) ที่ได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาอย่างเข้มข้นจากประสบการณ์
การเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลายตามหลักสูตร 

เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษาจะสามารถ 
PLO-1 : บูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติด้านครุศาสตรอุตสาหกรรมและ

วิศวกรรมเครื่องกลทั้งแบบที่ก าลังพัฒนาและที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาและประเด็น
ในการปฏิบัติงาน  
PLO-1A : วิเคราะห์ (Analyze) สาเหตุของปัญหาและประเด็นการปฏิบัติงานโดยอาศัย

องค์ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติด้านการศึกษา ด้านการเรียนรู้ และ
วิศวกรรมเครื่องกล 

PLO-1B : เลือกใช้ (Select) วิธีการแก้ไขปัญหาและประเด็นในการปฏิบัติงานโดยอาศัย
องค์ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติด้านการศึกษา ด้านการเรียนรู้ และ
วิศวกรรมเครื่องกล 

PLO-1C : ถ่ายทอด (Transfer) องค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านการศึกษาและวิศวกรรม 
เครื่องกลให้กับบุคคลในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
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PLO-2 : สร้างและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาหรือการอบรมและการติดตามความก้าวหน้า โดย
บูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามแนวคิดและแนวทางการเรียนรู้
สมัยใหม่เพื่อยกระดับความสามารถของบุคคลและงาน 
PLO-2A : พัฒนา (Develop) ผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะตามความต้องการเพ่ือชี้น า

การก าหนดกรอบเนื้อหา การประเมิน และประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับ
หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรม 

PLO-2B : ประยุกต์ใช้ (Apply) หลักการเรียนรู้และการพัฒนาแนวใหม่เพ่ือออกแบบและ
วางแผนหลักสูตรการศึกษาหรือการอบรมให้สอดคล้องกับความแตกต่างของ
บุคคล 

PLO-2C : พัฒนา (Develop) ระบบประเมินที่ประกอบด้วยภารกิจ กระบวนการ และ
เครื่องมือในหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมให้เกิดความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

PLO-3 : สร้างและพัฒนาทางออกที่สร้างสรรค์และปฏิบัติได้เพื่อแก้ปัญหาด้านการพัฒนาบุคคล
และวิศวกรรมเครื่องกลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือวิจัย และการให้เหตุผลตามหลัก
วิชา 
PLO-3A : สังเคราะห์ (Synthesize) ประเด็นเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติ

ในงานวิชาการเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่จะชี้น าการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  
PLO-3B : ด าเนิน (Conduct) งานวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือวิจัยตามหลัก

จรรยาบรรณบนประเด็นวิจัยวิจัยที่มีผลกระทบสูง 
PLO-4 : ท างานแบบมืออาชีพโดยใช้วิธีการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อ

สร้างผลกระทบที่ดีในงานด้านการพัฒนาบุคคลและวิศวกรรมเครื่องกลโดยค านึงถึงหลัก
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
PLO-4A : ถ่ายทอด (Transfer) แนวคิด ข้อค้นพบ หรือข้อสรุปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง

ตามหลักวิชา และรวดเร็วเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องโดยวิธีการ
เขียนและการใช้วาจาในบริบทวิชาการและวิชาชีพ 

PLO-4B : ท างานร่วมทีมกับผู้อ่ืน (Work with Others) บนความแตกต่างหลากหลายด้วย
ค่านิยมร่วม ความยืดหยุ่น และความพร้อมรับผิดชอบ 

PLO-4C : น าพา (Facilitate) กลุ่มโดยใช้กระบวนการกลุ่มและกลวิธีที่หลากหลายเพ่ือ
กระตุ้นการสนทนา การสร้างความคิดร่วม และการปฏิบัติร่วมที่จะน าไปสู่ 
การบรรลุจุดหมายร่วมทั้งในบริบทวิชาการและวิชาชีพ 

PLO-5 : พัฒนาขีดความสามารถตนด้านการพัฒนาบุคคลและวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
PLO-5A : ประเมิน (Assess) ความพร้อมเรียนรู้โดยสะท้อนคิดระดับความรู้ ความเข้าใจ 

ทักษะ และความสามารถตนจากประสบการณ์ที่ได้พบรวมทั้งค า แนะน าของ
ผู้อื่นเพ่ือการพัฒนาตนให้ก้าวหน้า 

PLO-5B : ใช้ (Use) ผลการประเมินและสะท้อนคิดตนเองเพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติ และ
แผนการพัฒนาตนให้ก้าวหน้าที่สนับสนุนโอกาสแห่งการบรรลุทั้งจุดหมายตน 
และจุดหมายร่วมของทีมและงาน 
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1.6 ระดับขั้นความก้าวหน้าการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรได้ก าหนดระดับขั้นความก้าวหน้าการบรรลุ PLOs เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบภาพรวม

การบรรลุ PLOs ของผู้เรียนและการด าเนินงานของหลักสูตรภายในระยะเวลา 2 ปีการศึกษา หรือ 4 ภาค
การศึกษา ดังนี้ 

 
ปี

การศึกษา 
ภาค

การศึกษา 
ขั้น

ความก้าวหน้า 
ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

1 

1/1 1 

ผู้เรียนจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่รับประกัน ระดับ 2 (ขั้นพัฒนา) โดยสามารถ 
 เชื่อมโยงสาระส าคัญหรือการเปลี่ยนแปลงส าคัญขององค์ความรู้ด้านพัฒนา
ศักยภาพบุคคลจากงานวิจัยและวิศวกรรมเครื่องกลท่ีมุ่งเน้นด้านยานยนต์
สมัยใหม่  

 ระบุประเด็นปัญหาและสาเหตุท่ีสามารถน ามาวิจัย  
 สื่อสารสารสนเทศ แนวคิด ข้อค้นพบหรือข้อสรุปส าคัญจากประเด็นดังกล่าวด้วย
วิธีการสื่อสารอย่างใดอย่างหน่ึง 

 ร่วมทีมท างานกับผู้อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง 

2/1 

2 

ผู้เรียนจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่รับประกันระดับ 2 (ขั้นพัฒนา) และระดับ 3 (ขั้น
ช านาญ) โดยสามารถ 

 วิเคราะห์และเชื่อมโยงสาระส าคัญขององค์ความรู้และความเข้าใจด้านพัฒนา
ศักยภาพบุคคล และวิศวกรรมเครื่องกลท่ีมุ่งเน้นด้านยานยนต์สมัยใหม่ท่ี
หลากหลายเข้าด้วยเป็นแผนท่ีความรู้และความเข้าใจ  

 แสวหาและระบุประเด็นปัญหาท่ีสามารถน ามาวิจัยได้ตรงจุด และใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อค้นหาค าตอบ 

 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมโดยประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการศึกษา 
การเรียนรู้ และผสานเน้ือหาทางวิศวกรรมเครื่องกลท่ีมุ่งเน้นด้านยานยนต์
สมัยใหม่ ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติท่ีดีและใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 ร่วมทีมท างานกับผู้อื่นหรือน าพาทีมท างานเมื่อมีโอกาสเพื่อเติมเต็ม ต่อยอด และ
ขยายแผนท่ีความรู้และความเข้าใจบนพื้นฐานของการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

2 

1/2 

2/2 3 

ผู้เรียนจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่รับประกันระดับ 3 (ขั้นช านาญ) และระดับ 4 
(ขั้นเชี่ยวชาญ) โดยสามารถ 

 ประยุกต์ใช้แผนท่ีความรู้และความเข้าใจด้านพัฒนาศักยภาพบุคคล และ
วิศวกรรมเครื่องกลท่ีมุ่งเน้นด้านยานยนต์สมัยใหม่ในสภาพแวดล้อม 
การปฏิบัตงิานเพื่อให้เกิดผลดี 

 แสวหาและระบุประเด็นปัญหาท่ีซับซ้อน ท านายได้ยาก และมีผลกระทบสูงได้
ตรงจุด และใช้กระบวนการวิจัยเพื่อค้นหาค าตอบและให้ข้อเสนอแนะท่ีสม
เหตุผลตามหลักวิชาในเวทีต่าง ๆ  

 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมโดยประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการศึกษา 
การเรียนรู้ และผสานเน้ือหาทางวิศวกรรมเครื่องกลท่ีมุ่งเน้นด้านยานยนต์
สมัยใหม่ ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติท่ีดีและใช้การประเมิน
ติดตามและกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาให้เกิดความต่อเน่ืองและความยั่งยืน 

 น าพาทีมท างานอย่างต่อเนื่องด้วยใจเปิดกว้างพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเติม
เต็ม ต่อยอด และขยายแผนท่ีความรู้และความเข้าใจ 
ในการพัฒนางานและวิชาชีพ  

    หมายเหตุ : การด าเนินงานหลักสูตรเป็นไปในสองลักษณะทีเ่สรมิซึ่งกันและกัน คอื การด าเนินงานตามโครงสร้างหลักสูตร และการด าเนินงานตามกิจกรรม 
                     ขนานหลักสูตร 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีแนวทางและแผนการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุง
หลักสตูรตามแนวทาง OBE 

 ก าหนดแนวทาง กระบวนการ
ออกแบบ และการบริหารจดัการ
หลักสตูร 

 ประชุม/สัมมนาผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
และอาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วม 

 ติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงใน 
แวดวงวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

 เอกสารประกอบ 
การปรับปรุงหลักสูตร 

 ผลสรุปจากการประชุมหรือสัมมนา
และข้อตกลงร่วมกันเพื่อน าสู ่
การปฏิบัต ิ

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแหล่ง 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสมัพันธ์ 

 ผลการประเมินการบรรลุ PLOs โดย
ภาพรวมจากรายวิชาต่าง ๆ  

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้องและให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต และบณัฑิต 

 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา
ของส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) และ 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

 ทบทวนผลการด าเนินงานของ
หลักสตูรทุกปีโดยอาศัยใช้ความเหน็
จากผู้ใช้บัณฑติและผลการประเมนิ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ
บัณฑิต 

 องค์ประกอบและโครงสร้างหลักสตูร
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูรระดบั
บัณฑิตศึกษาของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) และความต้องการของผูใ้ช้
บัณฑิต และบณัฑิต 

 รายงานผลการส ารวจ 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บัณฑิตและบณัฑิตทีส่ าเร็จ
การศึกษาโดยเทียบกับประเด็นใน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PO) 

ส่งเสริมแนวปฏิบตัิร่วมทั่วทั้ง
หลักสตูรว่าด้วย การจดัการเรียน
การสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสตูร  

 แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างอาจารย์
ผู้สอนและเพิ่มศักยภาพของอาจารย ์

 สร้างข้อปฏิบัตริ่วมเพื่อหนุนเสริม 
และตดิตามการบรรลุ PLOs 

 วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูรร่วมกัน  
 

 ผลการพัฒนาอาจารยต์ามแนวปฏบิัติ
ของ KMUTT PSF ที่ผ่านตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 การประชุมและขั้นตอนการปฏิบตัิ
ร่วมกันเพื่อการสรุปผลการบรรลุ 
PLOs และ PO 

 การเข้าร่วมสัมมนาหรือการประชุม
ทางวิชาการ และบทความวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่  

 การเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเกีย่วกับ
การจัดท าหลักสตูร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
คงไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 เชื่อมโยงระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาเข้ากับกระบวนการ
ออกแบบและการบริหารจัดการ
หลักสตูร 

 ติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสตูร 

 การก ากับมาตรฐานหลักสตูรตาม
องค์ประกอบท่ี 1 (เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร) ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(สป.อว.) 

 ผังความเชื่อมโยงระหว่างระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษา AUN-QA 
กับกระบวนการออกแบบและ 
การบริหารจัดการหลักสูตร 

 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติอันเนื่องจาก 
การปรับปรุงและพัฒนา 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

 ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน/ภาคการศึกษาพิเศษ  

 ไมมี่ 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ในวัน – เวลาราชการปกติ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)  
ทั้งนี้วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
ปฏิทินการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเปิดสอนในเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเปิดสอนในเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม และ 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ และมีคุณสมบัติดังนี้  

 กลุ่ม A : ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชาอ่ืนใดที่เทียบเท่า โดยมีผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
2.75 หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร หรือ 

 กลุ่ม B : ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนใดที่เทียบเท่าทางฟิสิกส์ศึกษา วิศวกรรม- 
ศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมพลังงาน ฯ) และ เทคโนโลยี
เครื่องกล โดยมีผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร  

 
 

2.3 ข้อจ ากัดของนักศึกษาแรกเข้า และของหลักสูตร  
 หลักสูตรโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรไม่ทราบระดับความสามารถตั้งต้น ( Initial PLOs 

Level) ของนักศึกษาแรกเข้าทั้งกลุ่ม A และ B เทียบกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
 นักศึกษาแรกเข้ากลุ่ม B ขาดพ้ืนฐานความรู้พื้นฐานด้านครุศาสตรอุตสาหกรรมหรือการศึกษา  

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อลดหรือขจัดข้อจ ากัดของนักศึกษาและของหลักสูตรในข้อ 2.3 
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หลักสูตรก าหนดแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
 กรณีข้อจ ากัดเกี่ยวกับระดับความสามารถตั้งต้น ให้นักศึกษาเข้ารับการประเมินระดับผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ PLOs ตั้งต้น  
 กรณีนักศึกษาแรกเข้ากลุ่ม B ขาดพ้ืนฐานความรู้พ้ืนฐานด้านครุศาสตรอุตสาหกรรมหรือการศึกษา 

ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมขนานหลักสูตร คือ การเรียนปรับพ้ืนฐานระยะสั้น (Pre-Sessional 
Short Course) ด้านครุศาสตรอุตสาหกรรมหรือการศึกษา  

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษา (คน) แต่ละปีการศึกษา  

จ านวนรวม 
2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีท่ี 1 15 15 15 15 15 75 

ช้ันปีท่ี 2 - 15 15 15 15 60 

รวม 15 30 30 30 30 138 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 15 15 15 15 15 75 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ 

ค่าบ ารุงการศึกษา 12,000/ภาคการศึกษา 24,000 บาท/คน/ป ี

ค่าลงทะเบียน 1,000/หน่วยกิต 14,000 บาท/คน/ป ี

ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ ์ 2,000/หน่วยกิต 12,000 บาท/คน/ป ี

รวมค่าเล่าเรียน  36,000 บาท/คน/ป ี

เงินอุดหนุนจากรัฐ  85,000 บาท/หัวนักศึกษา 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  72,000 บาท/คน 

2.6.2 ประมาณการรายรับ 

ประมาณการรายรับ หน่วยนับ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบ ารุงการศึกษา บาท/ป ี 432,000 720,000 720,000 720,000 720,000 

ค่าลงทะเบียน บาท/ป ี 468,000 780,000 780,000 780,000 780,000 

งานวิจัยและบริการวิชาการ บาท/ป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐ บาท/ป ี 1,530,000 2,499,000 2,499,020 2,400,040 2,352,039 

รวม บาท/ป ี 2,530,000 4,099,000 4,049,000 4,000,040 3,952,039 

 
2.6.3 งบประมาณรายจ่าย 

รายการ 
ปีงบประมาณ (บาท) 

2563 2564 2565 2566 2567 
1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,024,000 3,488,486 3,593,141 3,700,935 3,811,963 

เงินเดือน 3,024,000 3,114,720 3,208,162 3,304,406 3,403,539 
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สวัสดิการ 12% 362,880 373,766 384,979 396,529 408,425 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 368,768 531,710 528,211 524,783 521,423 

2.1 ค่าตอบแทน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2.2 ค่าใช้สอย 90,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

2.3 ค่าวัสด ุ 36,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค 27,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

2.5 ทุนการศึกษา 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

2.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (สนง. คณะฯ) 103,768 164,710 161,211 157,786 154,423 

3. รายจ่ายให้มหาวิทยาลยั 1,047,600 1,746,000 1,746,000 1,746,000 1,746,000 

    3.1 รายจ่ายค่าเล่าเรียน 417,600 696,000 696,000 696,000 696,000 

    3.2 รายจ่ายทางอ้อม 630,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 

4.  งบลงทุน - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 4,440,368 5,766,196 5,867,352 5,971,718 6,079,386 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 246,687 192,207 195,578 199,057 202,646 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย 207,235 
หมายเหตุ : อัตราค่าเล่าเรยีนให้ข้ึนกับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา 

 
2.7 ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และ/หรือ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก จ) 
 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 40  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 40  หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาบังคับทั่วไป 4  หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาบังคับเฉพาะ 21  หน่วยกิต 

ข.1 หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางการศึกษาและการจัดการ 6  หน่วยกิต 
ข.2 หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 15  หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือก 3  หน่วยกิต 
ง. วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 

แผน ข (โครงงานวิจัย 6 หน่วยกิต) 40  หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาบังคับทั่วไป 4  หน่วยกิต 
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ข. หมวดวิชาบังคับเฉพาะ 21  หน่วยกิต 
ข.1 หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางการศึกษาและการจัดการ 6  หน่วยกิต 
ข.2 หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 15  หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือก 9  หน่วยกิต 
ง. โครงงานวิจัย 6  หน่วยกิต 

หมายเหตุ : รายละเอียดความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม (ปี พ.ศ. 2559) กับหลักสูตรปรับปรุงนี้อยู่
ในภาคผนวก ข 
3.1.3 รหัสวิชาและรายวิชา  

 ความหมายของรหัสวิชา 
    รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก 
    รหัสตัวอักษรมีความหมายดังต่อไปนี้ 

  FEM หมายถึง วิชาในสาขาทางการศึกษาและการจัดการ 
  LNG หมายถึง วิชาในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
  MTE หมายถึง วิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 

   
  รหัสตัวเลขเฉพาะรหัส MTE มีความหมายดังต่อไปนี้ 
  ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา 

เลข 6 หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา 
  ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชา 

เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาทางการศึกษาเเละการจัดการ 
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชากลศาสตร์ประยุกต์ และยานยนต์ 
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน อุณหพลศาสตร์และของไหล 
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมควบคุม 
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ 
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์/โครงงานวิจัย 

    ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดับที่ของวิชาในกลุ่มวิชา 0 - 9 
 

 รายวิชา (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ก) 
ก. หมวดวิชาบังคับทั่วไป       4 หน่วยกิต                   

FEM 621 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
(Research Methods in Education) 

3 (3-0-9) 

FEM 622 สัมมนา 
(Seminar) 

1 (0-3-3) 

  
ข. หมวดวิชาบังคับเฉพาะ 21 หน่วยกิต 

ข.1 วิชาบังคับเฉพาะทางการศึกษาและการจัดการ 6 หน่วยกิต 
MTE 610 กระบวนทัศน์การศึกษาและการสอนเชิงบูรณาการ 

(Educational paradigm and integrative teaching) 
3 (3-0-9) 
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MTE 611 การเรียนรู้และการพัฒนาในที่ท างานและองค์กร 
(Learning and Development in Workplace and 
Organization) 

3 (3-0-9) 

ข.2 วิชาบังคับเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 15 หน่วยกิต 
MTE 620 การคิดเชิงค านวณเพ่ือการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและ

การศึกษา   
(Computational Thinking for Problem Solving in 
Engineering and Education) 

3 (3-0-9) 

MTE 630 การวิเคราะห์ความเสียหายขั้นสูงและการออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักร  
(Advanced Failure Analysis and Design of  
Machine Parts) 

3 (3-0-9) 

MTE 631 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
(Modern Automotive Engineering Technology) 

3 (3-0-9) 

MTE 640 ระบบพลังงานความร้อนและการประยุกต์ใช้งาน 
(Thermal Energy Systems and Applications) 

3 (3-0-9) 

MTE 650 การวิเคราะห์พลศาสตร์และการออกแบบหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม     
(Dynamic Analysis and Design of  
Robotics Industry) 

3 (3-0-9) 

 
ค. หมวดวิชาเลือก 3/9 หน่วยกิต 

แผน ก2 3 หน่วยกิต 
แผน ข 9 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาสามารถเลือกโดยไดร้ับค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
โครงการวิจัย 
FEM 623 หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 

(Curriculum and Quality Assurance in 
Education) 

3 (2-2-9) 

FEM 625 การวัดและการประเมินผลการศึกษาขั้นสูง 
(Advanced Measurement and  
Evaluation in Education) 
 
 

3 (2-2-9) 

FEM 627 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและออกแบบ 
การสอนด้วยเทคโนโลยี 
(Instructional Systems Development 
and  
Instructional Design with Technology) 

3 (2-2-9) 
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FEM 630 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
(Innovation and Digital Technology in 
Education) 

3 (2-2-9) 

FEM 632 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร 
(Industrial and Organizational 
Psychology) 

3 (2-2-9) 

MTE 621 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 
(Design and Analysis of Experiment) 

3 (3-0-9) 

MTE 641 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง 
(Advanced Heat Transfer) 

3 (3-0-9) 

MTE 651 คอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่องจักรและ
กระบวนการ 
(Computer Control of Machines and 
Processes) 

3 (3-0-9) 

MTE 681 หัวข้อพิเศษ 1 
(Special Topics 1) 

3 (3-0-9) 

MTE 682 หัวข้อพิเศษ 2 
(Special Topics 2) 

3 (3-0-9) 

MTE 683 หัวข้อพิเศษ 3 
(Special Topics 3) 

3 (3-0-9) 

 
ง. หมวดวิทยานิพนธ์/โครงงานวิจัย 12/6 หน่วยกิต 

แผน ก2 12 หน่วยกิต 
MTE 690 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
12 (0-24-48) 

แผน ข 6 หน่วยกิต 
MTE 691 โครงการวิจัย 

(Research Project) 
6 (0-12-24) 

หมายเหตุ :  
แผน ก2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
และได้รับการตีพิมพ์บทความในรายงานสืบเรื่องจากการประชุม (Proceeding) ที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน  

แผน ข ต้องมีการเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) และมีการสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
ทั้งสองแผนต้องเป็นไประเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก จ) 
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จ. หมวดพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ใช้ผลการเรียนแบบ S/U และไม่นับหน่วยกิต) 

LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา   
(Remedy English Course for Post 
Graduate Students) 

2 (1-2-6) 

LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา    
(In-sessional English Course for Post 
Graduate Students) 

3 (2-2-9) 

หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับ
การยกเว้น ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2562 
(ภาคผนวก ง) 

  
3.1.4 แผนการศึกษา  

แผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

FEM 621 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3 (3-0-9) 
MTE 610 กระบวนทัศน์การศึกษาและการสอนเชิงบูรณาการ 3 (3-0-9) 
MTE 620 การคิดเชิงค านวณเพ่ือการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและการศึกษา 3 (3-0-9) 

รวม 9 (9-0-27) 
ชั่วโมง/สัปดาห์   36 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

FEM 622 สัมมนา 1 (0-3-3) 
MTE 611 การพัฒนาและการเรียนรู้ในที่ท างานและองค์กร 3 (3-0-9) 
MTE 630 การวิเคราะห์ความเสียหายขั้นสูงและการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร 3 (3-0-9) 
MTE 631 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 3 (3-0-9) 
MTE 690 วิทยานิพนธ์ 1 (0-2-4) 

รวม 11(9-4-33) 
ชั่วโมง/สัปดาห์   46 

 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

FEM/MTE xxx (หมวด ค.) 3 (x-y-z) 
MTE 640 ระบบพลังงานความร้อนและการประยุกต์ใช้งาน 3 (3-0-9) 
MTE 650 การวิเคราะห์พลศาสตร์และการออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 3 (3-0-9) 
MTE 690 วิทยานิพนธ์ 4 (0-8-16) 

รวม 13 (6+x-8+y-34+z) 
ชั่วโมง/สัปดาห์   48+x+y+z  

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
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MTE 690 วิทยานิพนธ์ 7 (0-14-28) 
รวม 7 (0-14-28) 
ชั่วโมง/สัปดาห์   42 

   

แผน ข (โครงงานวิจัย 6 หน่วยกิต) 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

FEM 621 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3 (3-0-9) 
FEM/MTE xxx (หมวด ค.) 3 (x-y-z) 
MTE 610 กระบวนทัศน์การศึกษาและการสอนเชิงบูรณาการ 3 (3-0-9) 
MTE 620 การคิดเชิงค านวณเพ่ือการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและ
การศึกษา 

3 (3-0-9) 

รวม 12 (9+x-0+y-27+z) 
ชั่วโมง/สัปดาห์   36+x+y+z 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

FEM 622 สัมมนา 1 (0-3-3) 
FEM/MTE xxx (หมวด ค.) 3 (x-y-z) 
MTE 611 การพัฒนาและการเรียนรู้ในที่ท างานและองค์กร 3 (3-0-9) 
MTE 630 การวิเคราะห์ความเสียหายขั้นสูงและการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร 3 (3-0-9) 
MTE 631 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 3 (3-0-9) 
MTE 691 โครงการวิจัย 1 (0-2-4) 

รวม 14 (9+x-5+y-34+z) 
ชั่วโมง/สัปดาห์   48+x+y+z 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

FEM/MTE xxx (หมวด ค.) 3 (x-y-z) 
MTE 640 ระบบพลังงานความร้อนและการประยุกต์ใช้งาน 3 (3-0-9) 
MTE 650 การวิเคราะห์พลศาสตร์และการออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 3 (3-0-9) 
MTE 691 โครงการวิจัย 2 (0-4-8) 

รวม 11 (6+x-4+y-26+z) 
ชั่วโมง/สัปดาห์   36+x+y+z 

 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

MTE 691 โครงการวิจัย 3 (0-6-12) 
รวม 3 (0-6-12) 
ชั่วโมง/สัปดาห์   18 

3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค)  
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ที ่
ชื่อ-สกลุ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั หลักสูตรนี ้
1 ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ 

(อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร) 
 D.Eng. (Mechanical Engineering), 
Nippon Institute of Technology, 
Japan (2007) 

 ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี,  
ประเทศไทย (2545) 

 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2539) 

3-6 3-6 

2 ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล 
(อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร) 

 Ph.D. Mechanical Engineering,  
Old Dominion University, USA. 
(2003) 

 MS. Mechanical Engineering, Old 
Dominion University, USA. (1999) 

 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2538) 

3-6 3-6 

3 ดร.อภินันท์  ภูเก้าล้วน 
(อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร) 

 วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2559) 

 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2550) 

 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร, 
ประเทศไทย (2547) 

3-6 3-6 

4 รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส 
(อาจารย์ประจ าหลักสตูร) 

 วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
(2541) 

 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2535) 

3-6 3-6 

5 ผศ.ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์ 
(อาจารย์ประจ าหลักสตูร) 

 Ph.D. (Mechanical Engineering), 
The University of Sydney, 
Australia (2009) 

 วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี,  
ประเทศไทย (2543) 

3-6 3-6 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั หลักสูตรนี ้
 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2539) 

6 ผศ.ดร.มานนท์ สุขละมยั 
(อาจารย์ประจ าหลักสตูร) 

 D.Eng. (Regional Environment 
Systems),  
Shibaura Institute of Technology, 
Japan  (2009) 

 วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี,  
ประเทศไทย (2548) 

 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
(2546) 

3 3-6 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย (ถ้ามี)  
การท าวิทยานิพนธ์/โครงงานวิจัยเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการบูรณาการด้านทฤษฎี

และปฏิบัติในสาขาที่ท าวิจัยเข้าด้วยกันเพ่ือให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ก าหนดเป้าหมายงานวิจัย วางแผน และ
ด าเนินงานวิจัยจนลุล่วงตามมาตรฐานและหลักจรรยาบรรณได้ด้วยตนเอง 

 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หัวข้อหรือประเด็นที่นักศึกษาจะท าวิทยานิพนธ์/โครงงานวิจัยเป็นสิ่งที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อแวดวง
วิชาการ ชุมชน และสังคม เป็นสิ่งที่นักศึกษามีความสนใจ และอยู่ภายใต้ศิลป์และศาสตร์การพัฒนาบุคคล 
ศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลที่มุ่งเน้นด้านยานยนต์สมัยใหม่ หรือผสมศาสตร์ หัวเรื่องหรือประเด็นดังกล่าวเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้น าองค์ความรู้  ความเข้าใจ และการปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่ภายใต้ 
การหนุนเสริม การก ากับ การให้ผลป้อนกลับ และการดูแลจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรในฐานะที่ปรึกษา
อย่างใกล้ชิด นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อตามกระบวนการที่ก าหนดโดยคณะกรรมการหลักสูตรโดยต้อง
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ คือ ประเด็น เป้าหมาย ขอบเขตงาน หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่
ท าให้งานวิจัยส าเร็จได้ และกระบวนการวิจัย 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
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วิทยานิพนธ์/โครงงานวิจัยถือเป็นงานทางวิชาการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการวิจัย และการปฏิบัติที่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่ เป็นประโยชน์และเกิดผลกระทบเชิง
บวกต่อแวดวงวิชาการ ชุมชน และสังคม เพ่ือให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการเรียนรู้ 
นักศึกษาจะต้องบรรลุ PLO-3 เป็นส าคัญ นักศึกษาจะต้องแสดงผลการบรรลุ PLOs และทักษะการเขียน
และการน าเสนอแนวคิดด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ (Body of Evidence) ในรูปแบบเอกสารผลงานทาง
วิชาการ  

 
5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
แผน ข โครงการวิจัย 6 หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ  
5.5.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนท าวิจัย 

นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมขนานหลักสูตร Pre-Thesis ซึ่งหลักสูตรได้ก าหนดไว้ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 1 สาระส าคัญของ Pre-Thesis คือ การแนะน าให้นักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจถึง
ความส าคัญของการวิจัยและแนวแก่นเรื่อง (Themes) ที่หลักสูตรมุ่งเน้นซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างการศึกษากับอุตสาหกรรม 

 
 

5.5.2 การเตรียมความพร้อมระบบสนับสนุนการท าวิจัย 

หลักสูตรก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ ทางเว็บไซต์ของภาควิชาฯ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างวิทยานิพนธ์ให้
นักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้อ้างอิง 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

นักศึกษาจะได้รับการประเมินความก้าวหน้าการด าเนินการวิทยานิพนธ์ด้วยให้ค าปรึกษาการน าเสนอ
ตามระยะเวลา และการสอบที่มีคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้า ทั้งนีเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ) โดยมีเป้าหมายส าคัญ 
คือ การบรรลุ PLOs และการท างานวิจัยให้ส าเร็จผล 
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หมวดที่ 4  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
หลักสูตรมีกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาดังนี้ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้าน 
การสร้างการเรียนรู้อย่างมีสว่นร่วม 
(Facilitator/Activator) ใช้แนวทางและวิธีการ
ที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้บุคคลมีส่วนร่วมใน 
การสร้าง ค้นพบ และประยุกต์ใช้ความรู้  
ความเข้าใจ และความสามารถเพื่อแก้ปัญหา 
และหาข้อตกลงร่วมที่เกิดประโยชน์แก่
ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสนับสนนุและขยายขอบเขต
การเรียนรูร้่วมกัน 

การให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงโดยท างานร่วมกันกับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในภาควิชาหรือคณะโดย 

 ร่วมออกแบบและวางแผนการฝกึอบรม (Teammate) 
ทั้งแบบระยะสัน้และระยะยาว  

 ร่วมวางแผนและด าเนินโครงงานหรือโครงการ (Team 
Project) ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษาหรือ
ศักยภาพบุคคลในหน่วยงานภาคประกอบการ 

 เรียนรู้ด้วยการตามติดบุคคลภาคสนาม (Work 
Shadowing) เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง 

มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative 
Problem Solving) ส าหรับปญัหาที่ซับซ้อนและ
ท านายไดย้ากเพื่อหาค าตอบหรือทางออกในงาน
ของหน่วยงานหรือองค์กรโดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของผู้เก่ียวข้อง 

การให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์กับปัญหาของทีมและองค์กรทั้งในมิติของการ
ยกระดับประสิทธิผลและประสทิธิภาพงานและ
ความสัมพันธ์ของบุคคลโดยปฏบิัติงานมอบหมาย 
(Assignment) ในระดับรายวิชาที่สอดคล้องและสัมพนัธ์กับ
สถานการณ์การเรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน
พัฒนาศักยภาพบุคคล และวิศวกรรมเครื่องกลที่มุ่งเน้นด้าน
ยานยนต์สมัยใหม ่

มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาตนอยู่เสมอ 
(Self-determined Learner) สามารถวางแผน
และปรับแผน แสวงหาความแมน่ย าโดย
วิเคราะห์แหล่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือ แสวงหาความชัดเจนโดยเมื่อได้รับ
ข้อมูลใหม่ซึ่งหากพบความสับสนก็สามารถ
หาทางแก้ไขให้ลุล่วง และด ารงความใส่ใจอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อค าตอบหรือทางออกยังไม่ชัดเจน 

การให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะอภิปัญญา (Metacogtive Skills) 
โดย 

 ปฏิบัติงานมอบหมาย (Assignment) ในระดบัรายวชิาที่
สอดคล้องและสัมพนัธ์กับสถานการณ์การเรียนรู้และ
ประสบการณ ์
การเรียนรู้ด้านพัฒนาศักยภาพบุคคล และ 
ด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มุ่งเน้นด้านยานยนต์สมัยใหม ่

 เรียนรู้ด้วยการติดตามบุคคลภาคสนาม 

 
2. การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้าน 

หลักสูตรก าหนดแนวทางการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนการสอน กลยุทธ์การประเมินและวัดผล 

PLO-1 : บูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติด้านครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิศวกรรมเคร่ืองกลทั้งแบบ
ที่ก าลังพัฒนาและที่เกิดขึน้ใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาและประเด็นในการปฏิบัติงาน 

PLO-1A : วิเคราะห์ (Analyze) สาเหตขุอง
ปัญหาและประเด็นการปฏิบัติงานโดยอาศัยองค์
ความรู้ ความเขา้ใจ และการปฏิบัติด้าน
การศึกษา ด้านการเรียนรู้ และ
วิศวกรรมเครื่องกล 

 การบรรยายแบบมปีฏิสัมพันธ ์
 การอภปิรายเชิงลึก/การถามตอบเชิงลึก 
 การสอนมโนทัศน ์
 กรณีศึกษา 
 การเรียนรู้แบบร่วมกัน 
 การแลกเปลี่ยนเพือ่เรียนรู ้
 การให้ผลป้อนกลับ/การเขียนสะท้อนคิด 

 

การประเมิน : 
 การเขียน : การสอบ/รายงาน/บทความ 
 การใช้วาจา : การสนทนา/การอภปิราย
เชิงลึก/การสัมภาษณ ์

 การแสดง/ปฏิบัติ : การประเมินที่สร้าง
โดยนักศึกษา 

---------------------------------------------------- 
ผลลัพธ์จากกระบวนการคิด : 

 การเข้าใจแจ่มแจ้ง 
 การจัดล าดับ 
 การจัดวางองค์ประกอบ 
 ข้อสรุป 
 ข้อค้นพบ 

---------------------------------------------------- 
หลักฐานการเรียนรู้ : 

 บทความ 
 บันทึกการเรียนรู ้
 ปัญหา/ประเด็น 
 ผังกราฟิก/ผังความคิด 
 รายงาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนการสอน กลยุทธ์การประเมินและวัดผล 

PLO-1 : บูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติด้านครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิศวกรรมเคร่ืองกลทั้งแบบ
ที่ก าลังพัฒนาและที่เกิดขึน้ใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาและประเด็นในการปฏิบัติงาน 

PLO-1B : เลือกใช้ (Select) วิธีการแก้ไข
ปัญหาและประเด็นในการปฏิบัติงานโดย
อาศัยองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการ
ปฏิบัติด้านการศึกษา ด้านการเรียนรู้ 
และวิศวกรรมเครื่องกล 

 การบรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ์ 
 การอภิปรายเชิงลึก/การถามตอบ
เชิงลึก 

 การสอนมโนทัศน ์
 กรณีศึกษา 
 การทดลอง/สถานีเรียนรู/้การ
จ าลอง 

 การแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู ้
 การให้ผลป้อนกลับ/การเขยีน
สะท้อนคิด 

 

การประเมิน : 
 การเขียน : การสอบ/รายงาน/
บทความ 

 การใช้วาจา : การสนทนา/การ
อภิปรายเชิงลึก/การสัมภาษณ ์

 การแสดง/ปฏิบตัิ : การประเมินท่ี
สร้างโดยนักศึกษา 

--------------------------------------------
-------- 
ผลลัพธ์จากกระบวนการคิด : 

 การเข้าใจแจ่มแจ้ง 
 การจัดล าดับ 
 การจัดวางองค์ประกอบ 
 การคาดการณ/์การท านาย 
 ข้อสรุป 
 ข้อค้นพบ 
 ความเป็นไปได ้

--------------------------------------------
-------- 
หลักฐานการเรียนรู้ : 

 บันทึกการเรียนรู ้
 แบบจ าลอง (สื่อ)/แบบทาง
วิศวกรรม 

 ปัญหา/ประเด็น 
 ผังกราฟิก/ผังความคิด 
 รายงาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนการสอน กลยุทธ์การประเมินและวัดผล 

PLO-1 : บูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติด้านครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิศวกรรมเคร่ืองกลทั้งแบบ
ที่ก าลังพัฒนาและที่เกิดขึน้ใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาและประเด็นในการปฏิบัติงาน 

PLO-1C : ถ่ายทอด (Transfer) องค์
ความรู้เชิงบูรณาการด้านการศึกษาและ
วิศวกรรม เครื่องกลให้กับบุคคลใน
สถานศึกษาและ 
สถานประกอบการ 

 การบรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ์ 
 การอภิปรายเชิงลึก/การถามตอบ
เชิงลึก 

 การสอนมโนทัศน ์
 กรณีศึกษา 
 การทดลอง/สถานีเรียนรู/้การ
จ าลอง 

 การเรยีนรู้แบบร่วมกัน 
 การแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู ้
 การให้ผลป้อนกลับ/การเขยีน
สะท้อนคิด 

 

การประเมิน : 
 การเขียน : การสอบ/รายงาน/
บทความ 

 การใช้วาจา : การสนทนา/การ
อภิปรายเชิงลึก/การสัมภาษณ ์

 การแสดง/ปฏิบตัิ : การประเมินท่ี
สร้างโดยนักศึกษา 

--------------------------------------------
-------- 
ผลลัพธ์จากกระบวนการคิด : 

 การเข้าใจแจ่มแจ้ง 
 การจัดล าดับ 
 การจัดวางองค์ประกอบ 
 การคาดการณ/์การท านาย 
 ข้อสรุป 
 ข้อค้นพบ 
 ความเป็นไปได ้

--------------------------------------------
-------- 
หลักฐานการเรียนรู้ : 

 บันทึกการเรียนรู ้
 แบบจ าลอง (สื่อ)/แบบทาง
วิศวกรรม 

 ปัญหา/ประเด็น 
 ผังกราฟิก/ผังความคิด/โปสเตอร ์
 รายงาน/แผนการสอนหรือการ
อบรม 

 เอกสารแสดงแนวคิด 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนการสอน กลยุทธ์การประเมินและวัดผล 

PLO-2 : สร้างและพัฒนาหลักสตูรการศึกษาหรือการอบรมและการติดตามความก้าวหน้าโดยบูรณาการองค์ความรู้ 
ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามแนวคิดและแนวทางการเรียนรู้สมัยใหม่เพ่ือยกระดับความสามารถของบุคคล
และงาน 



มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 – KMUTT 31 
 

อนุมัติจากสภา มจธ.ครั้งท่ี 262 (2 มิ.ย. 64) 

PLO-2A : พัฒนา (Develop) ผลลัพธ ์
การเรียนรู้และสมรรถนะตามความต้องการเพื่อ
ชี้น าการก าหนดกรอบเนื้อหา การประเมิน และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับหลักสูตร
การศึกษาและการฝึกอบรม 

 การบรรยายแบบมปีฏิสัมพันธ ์
 การอภปิรายเชิงลึก/การถามตอบเชิงลึก 
 การสอนมโนทัศน ์
 การวิเคราะห์ประเด็น 
 การแสดงแทนด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ภาษา  
 กรณีศึกษา 
 การแลกเปลี่ยนเพือ่เรียนรู ้
 การให้ผลป้อนกลับ/การเขียนสะท้อนคิด 

 

การประเมิน : 
 การเขียน : การสอบ/รายงาน 
 การใช้วาจา : การสนทนา/การอภปิราย
เชิงลึก/การสัมภาษณ ์

 การแสดง/ปฏิบัติ : การประเมินที่สร้าง
โดยนักศึกษา 

---------------------------------------------------- 
ผลลัพธ์จากกระบวนการคิด : 

 การคาดการณ์/การท านาย 
 ข้อสรุป 
 ความเป็นไปได้ 
 ประเด็น 

---------------------------------------------------- 
หลักฐานการเรียนรู้ : 

 การจัดแสดง 
 โปสเตอร์ 
 ผังกราฟิก 

PLO-2B : ประยุกต์ใช ้(Apply) หลกัการเรียนรู้
และการพัฒนาแนวใหม่เพือ่ออกแบบและ
วางแผนหลักสูตรการศึกษาหรอืการอบรมให้
สอดคล้องกับความแตกตา่งของบุคคล 

 การบรรยายแบบมปีฏิสัมพันธ ์
 การอภปิรายเชิงลึก/การถามตอบเชิงลึก 
 การเปรียบเทียบและการแสดง 
ความแตกต่าง 

 การวิเคราะห์ประเด็น 
 การสร้างและทดสอบแนวคิด/สมมติฐาน 
 กรณีศึกษา 
 การแลกเปลี่ยนเพือ่เรียนรู ้
 การให้ผลป้อนกลับ/การเขียนสะท้อนคิด 

 

การประเมิน : 
 การเขียน : การสอบ/รายงาน 
 การใช้วาจา : การสนทนา/การอภปิราย
เชิงลึก/การสัมภาษณ ์

---------------------------------------------------- 
ผลลัพธ์จากกระบวนการคิด : 

 การจัดวางองค์ประกอบ 
 การคาดการณ์/การท านาย 
 ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ/ขอ้โต้แย้ง/
ข้อสรุป 

 ความเป็นไปได ้
 ปัญหา/ประเด็น 
 ผลเฉลย/ทางออก 

---------------------------------------------------- 
หลักฐานการเรียนรู้ : 

 ผังกราฟิก 
 แผนงาน 
 ผลงาน 

 
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนการสอน กลยุทธ์การประเมินและวัดผล 

PLO-2 : สร้างและพัฒนาหลักสตูรการศึกษาหรือการอบรมและการติดตามความก้าวหน้าโดยบูรณาการองค์ความรู้ 
ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามแนวคิดและแนวทางการเรียนรู้สมัยใหม่เพ่ือยกระดับความสามารถของบุคคล
และงาน 
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PLO-2C : พัฒนา (Develop) ระบบประเมินที่
ประกอบดว้ยภารกิจ กระบวนการ และ
เครื่องมือในหลักสูตรการศึกษาและ 
การฝึกอบรมให้เกิดความกา้วหนา้อย่างต่อเนื่อง 

 การบรรยายแบบมปีฏิสัมพันธ ์
 การอภปิรายเชิงลึก/การถามตอบเชิงลึก 
 การสอนมโนทัศน ์
 กรณีศึกษา 
 การเรียนแบบรว่มกัน 
 วงกลมความรู้/การไหลเวียนความรู ้
 การแลกเปลี่ยนเพือ่เรียนรู ้
 การสัมมนา/การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 การให้ผลป้อนกลับ/การเขียนสะท้อนคิด 

 

การประเมิน : 
 การเขียน : การสอบ/รายงาน 
 การใช้วาจา : การสนทนา/การอภิปราย
เชิงลึก/การสัมภาษณ ์

 การสรรค์สร้าง : โครงงาน/บทความ 
 การแสดง/ปฏิบัติ : การทดสอบ
ความสามารถ/การสาธิต/การประเมิน 
ที่สร้างโดยนักศึกษา 

---------------------------------------------------- 
ผลลัพธ์จากกระบวนการคิด : 

 การจัดวางองค์ประกอบ 
 การคาดการณ์/การท านาย 
 การตัดสิน/การตัดสินใจ 
 ข้อเสนอแนะ/ข้อสรุป 
 ความเป็นไปได ้
 ผลเฉลย/ทางออก 

---------------------------------------------------- 
หลักฐานการเรียนรู้ : 

 คู่มือการท างาน 
 แบบจ าลอง (สื่อ)/แบบทางวิศวกรรม 
 ปัญหา/ประเด็น 
 ผังกราฟิก 
 แผน/แนวปฏิบัติ/แผ่นงาน 
 รายงาน 
 เอกสารบันทึกการเรียนรู้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนการสอน กลยุทธ์การประเมินและวัดผล 

PLO-3 : สร้างและพัฒนาทางออกที่สร้างสรรค์และปฏิบัติได้เพ่ือแก้ปัญหาด้านการพัฒนาบุคคลและวิศวกรรมเคร่ืองกล
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย เคร่ืองมือวิจัย และการให้เหตุผลตามหลักวิชา 

PLO-3A : สังเคราะห์ (Synthesize) ประเด็น
เกี่ยวกบัความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติใน
งานวิชาการเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่จะชี้น า 
การตัดสินใจอยา่งมีเหตุผล 

 การอภปิรายเชิงลึก/การถามตอบเชิงลึก 
 การสอนมโนทัศน ์
 กรณีศึกษา 
 การสืบเสาะ/การสืบสวน 
 การอ่านเพือ่ค้นหาความหมาย 
 การเขียนเพื่อการเรียนรู ้
 การโต้แย้งหรือการสัมมนาแบบโซเครติส 
 การแลกเปลี่ยนเพือ่เรียนรู ้
 การให้ผลป้อนกลับ/การเขียนสะท้อนคิด 
 การติดตามความก้าวหน้าของการเรียนรู้ 

 

การประเมิน : 
 การเขียน : การสอบ/เรียงความ 
 การใช้วาจา : การสนทนา/การอภิปราย
เชิงลึก/การสัมภาษณ์/การรายงาน
ความก้าวหนา้วิทยานิพนธ์ 

 การแสดง/ปฏิบัติ : การสะทอ้นคิด
ตนเอง/การประเมินตนเอง/การประเมนิ
ที่สร้างโดยนักศึกษา 

---------------------------------------------------- 
ผลลัพธ์จากกระบวนการคิด : 

 การเข้าใจแจ่มแจ้ง 
 การตัดสิน/การตัดสินใจ 
 ข้อค้นพบ/ข้อโตแ้ย้ง/ข้อสรุป/
ข้อเสนอแนะ 

 ความเป็นไปได ้
 ปัญหา/ประเด็น 
 ผลเฉลย/ทางออก 

---------------------------------------------------- 
หลักฐานการเรียนรู้ : 

 การสาธิต 
 รายงาน 
 แผน/แนวปฏิบัต ิ
 ผังกราฟิก 

PLO-3B : ด าเนิน (Conduct) งานวิจยัโดยใช้
ระเบียบวธิีวิจยัและเครื่องมือวจิัยตามหลัก
จรรยาบรรณบนประเด็นวิจยัวิจยัที่ม ี
ผลกระทบสูง 

 การระดมสมอง 
 การระบุ/วิเคราะห์ประเด็น  
 การอภปิรายเชิงลึก/การถามตอบเชิงลึก 
 การสร้างและทดสอบแนวคิด/สมมติฐาน 
 กรณีศึกษา 
 การสืบเสาะ/การสืบสวน 
 การทดลอง 
 การแลกเปลีย่นเพือ่เรียนรู ้
 การให้ผลป้อนกลับ/การเขียนสะท้อนคิด 
 สัญญาการเรียนรู ้
 การติดตามความก้าวหน้าของการเรียนรู้ 

 

การประเมิน : 
 การเขียน : เรียงความ/บทความ 
 การใช้วาจา : การสนทนา/การอภิปราย
เชิงลึก/การสัมภาษณ์/การรายงาน
ความก้าวหนา้วิทยานิพนธ์ 

 การสร้างสรรค์ : โครงงาน/การวิจัย 
 การแสดง/ปฏิบัติ : การสะทอ้นคิด
ตนเอง/การประเมินตนเอง/การประเมนิ
ที่สร้างโดยนักศึกษา 

---------------------------------------------------- 
ผลลัพธ์จากกระบวนการคิด : 

 การตัดสิน/การตัดสินใจ 
 ข้อค้นพบ/ข้อโตแ้ย้ง/ข้อสรุป/
ข้อเสนอแนะ 

 ความเป็นไปได ้
 ปัญหา/ประเด็น 
 ผลเฉลย/ทางออก 
 สมมติฐาน 

---------------------------------------------------- 
หลักฐานการเรียนรู้ : 

 ผังกราฟิก 
 ผลงาน/รายงานการวิจยั/บทความ 
 เอกสารข้อเสนอ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนการสอน กลยุทธ์การประเมินและวัดผล 

PLO-4 : ท างานแบบมืออาชีพโดยใช้วิธีการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏบิัติที่ดีเพ่ือสร้างผลกระทบที่ดีใน
งานด้านการพัฒนาบุคคลและวิศวกรรมเคร่ืองกลโดยค านึงถึงหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

PLO-4A : ถา่ยทอด (Transfer) แนวคิด ข้อ
ค้นพบ หรือข้อสรุปดว้ยความโปร่งใส ถกูต้อง
ตามหลักวิชา และรวดเร็วเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องโดยวิธกีารเขียนและการ
ใช้วาจาในบริบทวิชาการและวิชาชพี 

 การสร้างบันทึกและการสรุปความ 
 การระดมสมอง 
 การระบุ/วิเคราะห์ประเด็น  
 การอภปิรายเชิงลึก/การถามตอบเชิงลึก 
 การแลกเปลี่ยนเพือ่เรียนรู ้
 การให้ผลป้อนกลับ/การเขียนสะท้อนคิด 
 สัญญาการเรียนรู ้
 การติดตามความก้าวหน้าของการเรียนรู้ 

 

การประเมิน : 
 การเขียน : เรียงความ/บทความ 
 การใช้วาจา : การสนทนา/การอภิปราย
เชิงลึก/การสัมภาษณ์/การน าเสนอ 

 การสร้างสรรค์ : ผลงาน 
 การแสดง/ปฏิบัติ : การประเมินที่สร้าง
โดยนักศึกษา 

---------------------------------------------------- 
ผลลัพธ์จากกระบวนการคิด : 

 การเข้าใจแจ่มแจ้ง 
 การตัดสิน/การตัดสินใจ 
 ข้อค้นพบ/ข้อโตแ้ย้ง/ข้อสรุป/
ข้อเสนอแนะ 

 ความเป็นไปได ้
 ปัญหา/ประเด็น 
 ผลเฉลย/ทางออก 

---------------------------------------------------- 
หลักฐานการเรียนรู้ : 

 โครงงาน 
 ผังกราฟิก 
 ผลงาน/แฟ้มสะสมผลงาน 
 รายงาน 
 เอกสารบันทึกการเรียนรู้ 

PLO-4B : ท างานร่วมทีมกบัผู้อื่น (Work with 
Others) บนความแตกต่างหลากหลายด้วย
ค่านิยมร่วม ความยืดหยุ่น และความพรอ้ม
รับผิดชอบ 

 การระดมสมอง 
 การระบุ/วิเคราะห์ประเด็น  
 การโต้แย้งหรือการสัมมนาแบบโซเครติส 
 กรณีศึกษา 
 การแก้ไขความขัดแย้ง 
 การเรียนแบบรว่มมือ 
 การเรียนแบบรว่มกัน 
 การแลกเปลี่ยนเพือ่เรียนรู ้
 การให้ผลป้อนกลับ/การเขียนสะท้อนคิด 
 การติดตามความก้าวหน้าของการเรียนรู้ 

 

การประเมิน : 
 การเขียน : เรียงความ/บทความ 
 การใช้วาจา : การสนทนา/การอภิปราย
เชิงลึก/การสัมภาษณ ์

 การสร้างสรรค์ : ผลงาน 
 การแสดง/ปฏิบัติ : การสะทอ้นคิด
ตนเอง/การประเมินตนเอง/การประเมนิ
ที่สร้างโดยนักศึกษา 

---------------------------------------------------- 
ผลลัพธ์จากกระบวนการคิด : 

 การคาดการณ์/การท านาย 
 การตัดสิน/การตัดสินใจ 
 ข้อค้นพบ/ข้อสรุป/ขอ้เสนอแนะ 
 ปัญหา/ประเด็น 
 ผลเฉลย/ทางออก 

---------------------------------------------------- 
หลักฐานการเรียนรู้ : 

 แผนงาน/ผลงาน 
 รายงาน 
 เอกสารบันทึกการเรียนรู้ 
(ก่อน-ระหว่าง-หลังการปฏบิัติงาน) 

 เอกสารสะท้อนคิดตนเอง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนการสอน กลยุทธ์การประเมินและวัดผล 

PLO-4 : ท างานแบบมืออาชีพโดยใช้วิธีการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏบิัติที่ดีเพ่ือสร้างผลกระทบที่ดีใน
งานด้านการพัฒนาบุคคลและวิศวกรรมเคร่ืองกลโดยค านึงถึงหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

PLO-4C : น าพา (Facilitate) กลุ่มโดยใช้
กระบวนการกลุ่มและกลวธิีที่หลากหลายเพื่อ
กระตุ้นการสนทนา การสร้างความคิดร่วม และ
การปฏิบัติรว่มที่จะน าไปสู่การบรรลุจุดหมาย
ร่วมทั้งในบริบทวิชาการและวิชาชีพ 

 การสร้างบันทึกและการสรุปความ 
 การระดมสมอง 
 การระบุ/วิเคราะห์ประเด็น  
 การอภปิรายเชิงลึก/การถามตอบเชิงลึก 
 การแลกเปลี่ยนเพือ่เรียนรู ้

การประเมิน : 
 การใช้วาจา : การสนทนา/การอภิปราย
เชิงลึก/การสัมภาษณ์/การน าเสนอ 

 การสร้างสรรค์ : ผลงาน 
 การแสดง/ปฏิบัติ : การประเมินที่สร้าง
โดยนักศึกษา 

---------------------------------------------------- 
ผลลัพธ์จากกระบวนการคิด : 

 ข้อค้นพบ/ข้อโตแ้ย้ง/ข้อสรุป/
ข้อเสนอแนะ 

 ความเป็นไปได ้
 ปัญหา/ประเด็น 
 ผลเฉลย/ทางออก 

---------------------------------------------------- 
หลักฐานการเรียนรู้ : 

 ผังกราฟิก 
 ผลงาน/แฟ้มสะสมผลงาน 
 รายงาน 
 เอกสารบันทึกการเรียนรู้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนการสอน กลยุทธ์การประเมินและวัดผล 

PLO-5 : พัฒนาขีดความสามารถตนด้านการพัฒนาบุคคลและวศิวกรรมเคร่ืองกลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

PLO-5A : ประเมิน (Assess) ความพร้อมเรียนรู้
โดยสะท้อนคิดระดับความรู้ ความเขา้ใจ ทักษะ 
และความสามารถตนจากประสบการณ์ที่ได้พบ
รวมทั้งค า แนะน าของผู้อื่นเพื่อการพัฒนาตนให้
ก้าวหน้า 

 การสร้างบันทึกและการสรุปความ 
 การระบุ/วิเคราะห์ประเด็น  
 การอภปิรายเชิงลึก/การถามตอบเชิงลึก 
 การสืบเสาะ/การสืบสวน 
 การแลกเปลี่ยนเพือ่เรียนรู ้
 การให้ผลป้อนกลับ/การเขียนสะท้อนคิด 
 สัญญาการเรียนรู ้
 การติดตามความก้าวหน้าของการเรียนรู้ 

 

การประเมิน : 
 การเขียน : เรียงความ/เอกสารแสดง
แนวคิด 

 การใช้วาจา : การสนทนา/การอภิปราย
เชิงลึก/การสัมภาษณ ์

 การสร้างสรรค์ : ผลงาน 
 การแสดง/ปฏิบัติ : การสะทอ้นคิด
ตนเอง/การประเมินตนเอง/การประเมนิ
ที่สร้างโดยนักศึกษา 

---------------------------------------------------- 
ผลลัพธ์จากกระบวนการคิด : 

 การเข้าใจแจ่มแจ้ง 
 ข้อค้นพบ/ข้อสรุป/ขอ้เสนอแนะ 
 ปัญหา/ประเด็น 
 ผลเฉลย/ทางออก 

---------------------------------------------------- 
หลักฐานการเรียนรู้ : 

 แผนงาน/ผลงาน 
 แฟ้มสะสมผลงาน 
 รายงาน 
 เอกสารบันทึกการเรียนรู้/เอกสาร
ประเมินตนเอง 

 เอกสารสะท้อนคิดตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนการสอน กลยุทธ์การประเมินและวัดผล 

PLO-5 : พัฒนาขีดความสามารถตนด้านการพัฒนาบุคคลและวศิวกรรมเคร่ืองกลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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PLO-5B : ใช้ (Use) ผลการประเมินและ
สะท้อนคิดตนเองเพื่อก าหนดแนวปฏบิตัิและ
แผนการพัฒนาตนใหก้้าวหน้าที่สนับสนนุโอกาส
แห่งการบรรลุทั้งจุดหมายตน และจุดหมายร่วม
ของทีมและงาน 

 การสร้างบันทึกและการสรุปความ 
 การระบุ/วิเคราะห์ประเด็น  
 การอภปิรายเชิงลึก/การถามตอบเชิงลึก 
 การสืบเสาะ/การสืบสวน 
 การแลกเปลี่ยนเพือ่เรียนรู ้
 การให้ผลป้อนกลับ/การเขียนสะท้อนคิด 
 สัญญาการเรียนรู ้
 การติดตามความก้าวหน้าของการเรียนรู้ 

การประเมิน : 
 การเขียน : เรียงความ/เอกสารแสดง
แนวคิด 

 การใช้วาจา : การสนทนา 
 การสร้างสรรค์ : ผลงาน 
 การแสดง/ปฏิบัติ : การสะทอ้นคิด
ตนเอง/การประเมินตนเอง/การประเมนิ
ที่สร้างโดยนักศึกษา 

---------------------------------------------------- 
ผลลัพธ์จากกระบวนการคิด : 

 การคาดการณ์/การท านาย 
 การจัดล าดับ 
 การตัดสิน/การตัดสินใจ 
 ปัญหา/ประเด็น 
 ผลเฉลย/ทางออก 

---------------------------------------------------- 
หลักฐานการเรียนรู้ : 

 แผนงาน/ผลงาน 
 แฟ้มสะสมผลงาน 
 รายงาน 
 เอกสารบันทึกการเรียนรู้ 
(ก่อน-ระหว่าง-หลังการปฏบิัติงาน) 

 เอกสารสะท้อนคิดตนเอง/เอกสารดึงดูด
ความสนใจ 
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3. ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับรายวิชา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในระดับต่าง ๆ  
3.1 ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับรายวิชา 

ปี
การศึกษา

ท่ี 

ภาค
การศึกษา

ท่ี 

ขั้น 
ก้าวหน้า 

แผน รายวิชา PLO-1 PLO-2 PLO-3 PLO-4 PLO-5 

ก2 ข  1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 

1 

1 1 

  (ก.) FEM 621 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศกึษา       2 2 3     

  (ข.1) MTE 610 กระบวนทัศนก์ารศกึษาและการสอนเชิงบูรณาการ 2  2 2  2 2   2 2 2 2 

  (ข.2) MTE 620 การคิดเชิงค านวณเพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและการศกึษา  2   2         

  (ค.) FEM/MTE xxx              

2 

2 

  (ก.) FEM 622 สัมมนา  2  3   3  3 3 2 2 2 

  (ข.1) MTE 611 การเรียนรู้และการพัฒนาในทีท่ างานและองค์กร 3  3 3  3    3 3   

  
(ข.2) MTE 630 การวิเคราะห์ความเสียหายขั้นสูงและการออกแบบชิ้นส่วน                                 
                    เครื่องจักร 

 3   3         

  (ข.2) MTE 631 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม ่  3   3 3   3     

  (ค.) FEM/MTE xxx              

  (ง.) MTE 690 วิทยานิพนธ ์ 3  3    3 3    2 3 

  (ง.) MTE 691 โครงการวจิัย 3  3    3 3    2 3 

2 

1 

  (ข.2) MTE 640 ระบบพลังงานความรอ้นและการประยุกต์ใช้งาน  3   3         

  (ข.2) MTE 650 การวิเคราะห์พลศาสตร์และการออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  3   3         

  (ค.) FEM/MTE xxx  

  (ง.) MTE 690 วิทยานิพนธ ์ 3 3 3    3 3 3   3  

  (ง.) MTE 691 โครงการวจิัย 3 3 3    3 3 3   3  

2 3   (ง.) MTE 690 วิทยานิพนธ ์ 4 4 4    4 4 4   3 4 

  (ง.) MTE 691 โครงการวจิัย 4 4 4    4 4 4   3 4 
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ส าหรับ ค. หมวดวิชาเลือก แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

หมวดวิชาเลือก 
แผน รายวิชา PLO-1 PLO-2 PLO-3 PLO-4 PLO-5 

ก2 ข  1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 
ค. หมวดวิชาเลือกทาง 
การศึกษาและการจัดการ/
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

เล
ือก

ได
้ 1

 รา
ยว

ิชา
 

เล
ือก

เพ
ิ่มไ

ดอ้
ีก 

2 
รา

ยว
ิชา

 

FEM 623 หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 3     3   3  3 3  

FEM 625 การวัดและการประเมินผลการศึกษาขั้นสูง 3     3   3  3 3  

FEM 627 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและออกแบบการสอน 
             ดว้ยเทคโนโลย ี

3     3   3   3  

FEM 630 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศึกษา 3     3   3   3  

FEM 632 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร 3     3   3  3 3  

MTE 621 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง  3   3  3       

MTE 641 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง  3   3         

MTE 651 คอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการ  3   3         

MTE 681 – 683 หัวข้อพิเศษ 1 - 3              

จ. หมวดพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

 
  

LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 2  2       2 2 2  

LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2  2       2 2 2 2 

หมายเหตุ : 1) MTE 681 - 683 หวัข้อพิเศษจะได้รับการก าหนดโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรโดยพิจารณาจากผลการบรรลุ PLOs และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้ง 
2) ตัวเลขในตารางหมายถึง ระดับการปฏิบัติที่ส าเร็จผลที่รายวิชานั้น ๆ รับประกัน (guarantee) ว่าจะบรรลุ ทั้งนี้ผู้สอนอาจด าเนินการประเมินในระดับที่สูงกว่าก็ได้โดยเฉพาะระดับ 3 ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระดับการปฏิบัติที่ส าเร็จผล 

ระดับ ตัวเลข ความหมาย 
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เช่ียวชาญ (Advanced) 4 ผู้เรียนแสดงความรอบรู้ (Mastery) อย่างลึกซึ้งและกว้างเหนือกว่าระดับมาตรฐานที่ต้องบรรลุ (Proficient) ในความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในผลลัพธ์ การเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนทั้งในระดับง่าย
และซับซ้อน สามารถเช่ือมโยงความรู้ ความเข้าใจ หรือความเชี่ยวชาญของตนเข้ากับศาสตร์ข้างเคียงอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหา
ภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลาย ซับซ้อน และท านายได้ยากนอกเหนือจากที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถสอน ช้ีแนะ แนะน า หรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้ 

ช านาญ (Proficient)* 3 ผู้เรียนแสดงให้เห็นถึงความรอบรู้ในความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนทั้งในระดับง่ายและซับซ้อนตามมาตรฐานที่ก าหนด และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้  
ความเข้าใจและทักษะดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลาย ซับซ้อน และท านายได้ตามที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือด้วยค าแนะน าเฉพาะเท่าที่จ าเป็นจากผู้มีประสบการณ์ และ
สามารถแลกเปลี่ยนหรือต่อยอดความรู้หรือประสบการณ์ของตนกับผู้อื่นได้ 

พัฒนา (Developing) 2 ผู้เรียนแสดงความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนในระดับง่ายหรือในระดับซับซ้อนบางส่วนในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะดังกล่าวได้ในบางสถานการณ์ที่คุ้นชินด้วยตนเอง หรือด้วยการก ากับจากผู้มีประสบการณ์ 

เร่ิมต้น (Beginning) 1 ผู้เรียนแสดงความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับง่ายได้เพียงบางส่วน และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะได้บ้างในบางสถานการณ์ที่คุ้นชินภายใต้
ค าแนะน าการก ากับ ควบคุม และดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้มีประสบการณ์ 

ไม่มีประสบการณ์ (No experience/Novice) 0 ผู้เรียนไม่แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใด ๆ ในผลลัพธ์การเรียนรู้ 
3.2 ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย (KMUTT Student QF)  
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KMUTT Student QF

1 2 3 4 5 6 7 8

Knowledge
Professional

Skill

Thinking

skills

Learning

skills
Communication

Management 

Skills
Leadership

KMUTT's 

citizenship

PLO-1 : บูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิศวกรรมเคร่ืองกลทั้งแบบที่ก าลังพัฒนาและที่เกิดขึ้นใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาและประเด็นในการปฏิบัติงาน

1A : วิเคราะห์ (Analyze) สาเหตุของปัญหาและประเด็นการปฏิบัติงานโดยอาศัยองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติด้านการศึกษา ด้านการเรียนรู้ และ
วิศวกรรมเคร่ืองกล  

1B : เลือกใช้ (Select) วิธีการแก้ไขปัญหาและประเด็นในการปฏิบัติงานโดยอาศัยองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติด้านการศึกษา ด้านการเรียนรู้ และ
วิศวกรรมเคร่ืองกล  

1C : ถ่ายทอด (Transfer) องค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านการศึกษาและวิศวกรรมเคร่ืองกลให้กับบุคคลในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
    

PLO-2 : สร้างและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาหรือการอบรมและการติดตามความก้าวหน้าโดยบูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามแนวคิดและแนวทางการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อยกระดับความสามารถของบุคคลและงาน

2A : พัฒนา (Develop) ผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะตามความต้องการเพ่ือชีน้ าการก าหนดกรอบเน้ือหา การประเมิน และประสบการณ์การเรียนรู้
ส าหรับหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรม    

2B : ประยุกต์ใช้ (Apply) หลักการเรียนรู้และการพัฒนาแนวใหม่เพื่อออกแบบและวางแผนหลักสูตรการศึกษาหรือการอบรมให้สอดคล้องกับความแตกต่าง
ของบุคคล     

2C : พัฒนา (Develop) ระบบประเมินท่ีประกอบด้วยภารกิจ กระบวนการ และเคร่ืองมือในหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมให้เกิดความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง       

PLO-3 : สร้างและพัฒนาทางออกที่สร้างสรรค์และปฏิบัติได้เพ่ือแก้ปัญหาด้านการพัฒนาบุคคลและวิศวกรรมเคร่ืองกลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย เคร่ืองมือวิจัย และการให้เหตุผลตามหลักวิชา

3A : สังเคราะห์ (Synthesize) ประเด็นเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติในงานวิชาการเพ่ือให้ได้ข้อสรุปท่ีจะชี้น าการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
    

3B : ด าเนิน (Conduct) งานวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและเคร่ืองมือวิจัยตามหลักจรรยาบรรณบนประเด็นวิจัยวิจัยท่ีมีผลกระทบสูง
      

PLO-4 : ท างานแบบมืออาชีพโดยใช้วิธีการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างผลกระทบที่ดีในงานด้านการพัฒนาบุคคลและวิศวกรรมเครื่องกลโดยค านึงถึงหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

4A : ถ่ายทอด (Transfer) แนวคิด ข้อค้นพบ หรือข้อสรุปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักวิชา และรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องโดย
วิธีการเขียนและการใช้วาจาในบริบทวิชาการและวิชาชีพ   

4B : ท างานร่วมทีมกับผู้อื่น (Work with Others) บนความแตกต่างหลากหลายด้วยค่านิยมร่วม ความยืดหยุ่น และความพร้อมรับผิดชอบ
    

4C : น าพา (Facilitate) กลุ่มโดยใช้กระบวนการกลุ่มและกลวิธีท่ีหลากหลายเพื่อกระตุ้นการสนทนา การสร้างความคิดร่วม และการปฏิบัติร่วมท่ีจะน าไปสู่
การบรรลุจุดหมายร่วมท้ังในบริบทวิชาการและวิชาชีพ    

PLO-5 : พัฒนาขีดความสามารถตนด้านการพัฒนาบุคคลและวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5A : ประเมิน (Assess) ความพร้อมเรียนรู้โดยสะท้อนคิดระดับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถตนจากประสบการณ์ท่ีได้พบรวมท้ังค าแนะน า
ของผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนให้ก้าวหน้า    

5B : ใช้ (Use) ผลการประเมินและสะท้อนคิดตนเองเพื่อก าหนดแนวปฏิบัติและแผนการพัฒนาตนให้ก้าวหน้าท่ีสนับสนุนโอกาสแห่งการบรรลุท้ังจุดหมายตน 
และจุดหมายร่วมของทีมและงาน    
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ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย (KMUTT Student QF) 
1) ความรู้ (Knowledge) : มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นอย่างดี และมีความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ น และสามารถน าความรู้มาใช้ใน 

การประกอบวิชาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญ และในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม 
2) ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill) : มีความสามารถในการน าความรู้ ไปสู่การปฏิบัติ มีความช านาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิชาชีพ มีความสามารถใน 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน มีความสามารถช่วยช้ีแนะฝึกฝนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ 
3) ทักษะการคิด (Thinking Skill) : มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดที่มีเหตุผล รู้จักประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดรอบด้านจากมุมมองที่แตกต่าง สามารถเลือกใช้แบบแผนความคิดที่

หลากหลาย น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผล 
4) ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) : รู้จักแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลาย

รูปแบบ มีระบบและระเบียบวิธีคิดที่ดี สามารถแยกแยะ กลั่นกรองข้อมูลที่ได้มาจากการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
5) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) : มีทักษะในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดีทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความสามารถ

ในการถ่ายทอด การน าเสนอมีวิจารณญาณที่ดีในการรับฟัง 
6) ทักษะการจัดการ (Management Skills) : สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน และด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรและอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายส่วนตน ทีมงาน องค์กร และสังคม สามารถคาดการณ์ถึงปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและมีความสามารถในการเตรียมพร้อม ป้องกัน และ
แก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก 

7) ภาวะผู้น า (Leadership) : มีความเช่ือมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความเข้าใจพ้ืนฐานและความต้องการของทีม สามารถสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีม สร้างแรงบันดาลใจ และ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ โอกาส และความท้าทาย และสามารถแสวงหา/สร้างสรรค์วิธีการในการบรรลุเป้าหมายที่หลากหลาย มีความสามารถในการรับฟัง
อย่างลึกซึ้ง สามารถสื่อสาร และประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการคิดและลงมือท าของทีม รวมทั้งเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี 

8) ความเป็นพลเมือง มจธ. (KMUTT’s citizenship) : ใช้ Core Value ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม (Professional 
and Integrity) รวมถึงการยึดมั่นตามหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct) 

 

 

 

 

3.3 ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
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ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF 5 ด้าน  

ผลการเรียนรู้ 5 ด้านตามกรอบ TQF

1 2 3 4 5

               2.1 2.2 2.3 2.4                4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3

PLO-1 : บูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิศวกรรมเคร่ืองกลทั้งแบบที่ก าลังพัฒนาและที่เกิดขึ้นใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาและประเดน็ในการปฏิบัติงาน

1A : วิเคราะห์ (Analyze) สาเหตุของปัญหาและประเด็นการปฏิบัติงานโดยอาศัยองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติด้านการศึกษา ด้านการเรียนรู้ และ
วิศวกรรมเคร่ืองกล      

1B : เลือกใช้ (Select) วิธีการแก้ไขปัญหาและประเด็นในการปฏิบัติงานโดยอาศัยองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติด้านการศึกษา ด้านการเรียนรู้ และ
วิศวกรรมเคร่ืองกล     

1C : ถ่ายทอด (Transfer) องค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านการศึกษาและวิศวกรรมเคร่ืองกลให้กับบุคคลในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
    

PLO-2 : สร้างและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาหรือการอบรมและการติดตามความก้าวหน้าโดยบูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามแนวคิดและแนวทางการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อยกระดับความสามารถของบุคคลและงาน

2A : พัฒนา (Develop) ผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะตามความต้องการเพ่ือชีน้ าการก าหนดกรอบเน้ือหา การประเมิน และประสบการณ์การเรียนรู้
ส าหรับหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรม       

2B : ประยุกต์ใช้ (Apply) หลักการเรียนรู้และการพัฒนาแนวใหม่เพื่อออกแบบและวางแผนหลักสูตรการศึกษาหรือการอบรมให้สอดคล้องกับความแตกต่าง
ของบุคคล     

2C : พัฒนา (Develop) ระบบประเมินท่ีประกอบด้วยภารกิจ กระบวนการ และเคร่ืองมือในหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมให้เกิดความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง     

PLO-3 : สร้างและพัฒนาทางออกท่ีสร้างสรรค์และปฏิบัติไดเ้พื่อแก้ปัญหาด้านการพัฒนาบุคคลและวิศวกรรมเครือ่งกลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือวิจัย และการให้เหตุผลตามหลักวิชา

3A : สังเคราะห์ (Synthesize) ประเด็นเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติในงานวิชาการเพ่ือให้ได้ข้อสรุปท่ีจะชี้น าการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
       

3B : ด าเนิน (Conduct) งานวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและเคร่ืองมือวิจัยตามหลักจรรยาบรรณบนประเด็นวิจัยวิจัยท่ีมีผลกระทบสูง
       

PLO-4 : ท างานแบบมืออาชีพโดยใช้วิธีการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างผลกระทบที่ดีในงานด้านการพัฒนาบุคคลและวิศวกรรมเครื่องกลโดยค านึงถึงหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

4A : ถ่ายทอด (Transfer) แนวคิด ข้อค้นพบ หรือข้อสรุปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักวิชา และรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องโดย
วิธีการเขียนและการใช้วาจาในบริบทวิชาการและวิชาชีพ    

4B : ท างานร่วมทีมกับผู้อื่น (Work with Others) บนความแตกต่างหลากหลายด้วยค่านิยมร่วม ความยืดหยุ่น และความพร้อมรับผิดชอบ
 

 C : น าพา (Facilitate) กลุ่มโดยใช้กระบวนการกลุ่มและกลวิธีท่ีหลากหลายเพื่อกระตุ้นการสนทนา การสร้างความคิดร่วม และการปฏิบัติร่วมท่ีจะน าไปสู่
การบรรลุจุดหมายร่วมท้ังในบริบทวิชาการและวิชาชีพ     

PLO-5 : พัฒนาขีดความสามารถตนด้านการพัฒนาบุคคลและวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5A : ประเมิน (Assess) ความพร้อมเรียนรู้โดยสะท้อนคิดระดับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถตนจากประสบการณ์ท่ีได้พบรวมท้ังค าแนะน า
ของผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนให้ก้าวหน้า   

5B : ใช้ (Use) ผลการประเมินและสะท้อนคิดตนเองเพื่อก าหนดแนวปฏิบัติและแผนการพัฒนาตนให้ก้าวหน้าท่ีสนับสนุนโอกาสแห่งการบรรลุท้ังจุดหมายตน 
และจุดหมายร่วมของทีมและงาน    
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1) คุณธรรม จริยธรรม  
1.1) สามารถจัดการปัญหาคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลเพียงพอก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น ด้วยความยุติธรรม 

หลักฐาน หลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
1.2) สามารถจัดการปัญหาคุณธรรมจริยธรรม วินิจฉัยอย่างผู้รู้ โดยให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
1.3) คิดริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
1.4) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินจิฉัยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
1.5) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

2) ความรู้  
2.1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
2.2) มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพน้ันอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า  
2.3) มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของงานวิจัยในปัจจุบันท่ีมีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติวิชาชีพ  
2.4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับท่ีใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพรวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  

3) ทักษะทางปัญญา  
3.1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจดัการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคดิทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริม่และสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
3.2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไมเ่พียงพอ  
3.3) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยบรูณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย  
3.4) สามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
3.5) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญัหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเองโดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เทคนิคการวิจัยและให้ขอ้สรุปท่ีสมบูรณ์ซึ่ง

ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคญั 
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

4.1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
4.2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเอง  
4.3) สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้  
4.4) รับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
4.5) แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม 

 
 

5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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5.1) สามารถคัดกรองข้อมลูทางคณิตศาสตรแ์ละสถิตเิพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปญัหาและเสนอแนะแก้ไขปญัหาในด้านตา่ง ๆ 
5.2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุม่บุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป 
5.3) สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าท่ีส าคัญ  
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หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2562 ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรมุ่งพัฒนานักศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ และเพ่ือให้มั่นใจว่านักศึกษาทุกคนบรรลุผลลัพธ์

การเรียนรู้ในระดับที่คาดหวัง หลักสูตรก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่าง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนเพ่ือพิจารณากลยุทธ์การสอน การประเมิน และการให้ผลป้อนกลับ และ
สรุปผลการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

หลักสูตรทวนสอบและยืนยันการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาทันทีที่ส าเร็จการศึกษาโดยอาศัย
การส ารวจความคิดเห็นหรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมกับนักศึกษาเทียบกับผลการบรรลุ PLOs และทวนสอบ
และยืนยันการบรรลุวัตถุประสงค์หลักสูตร (หมวดที่ 2 ข้อ 1.3) โดยอาศัยการส ารวจความคิดเห็นหรือวิธีการ
อ่ืนใดที่เหมาะสมกับผู้ใช้บัณฑิตและผู้เกี่ยวข้อง 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2562 ข้อ 32 การสอบวิทยานิพนธ์ 

32.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์เห็นชอบให้นักศึกษาสอบ
วิทยานิพนธ์ โดยเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมก าหนดวันสอบไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ือให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ 

32.2 นักศึกษาจะต้องส่งร่างวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 
2 สัปดาห์ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ มิฉะนั้น คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจจะเลื่อนวันสอบออกไปโดยให้
นับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างวิทยานิพนธ์ไม่ต่ ากว่าสองสัปดาห์แต่ไม่เกินหนึ่งเดือน 

32.3 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบ กรณีที่ผลสอบเป็นที่พอใจให้ผล
การศึกษาผ่าน (S) และกรณีที่ผลสอบไม่เป็นที่พอใจ ให้ท าการสอบแก้ตัวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ก าหนด 

32.4 นักศึกษาที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และจัดส่งไปยังคณะภายใน 30 วันนับถัดจากวันสอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่มีการแก้ไขวิทยานิพนธ์
ซึ่งไม่เกี่ยวกับเนื้อหาหลักแต่ต้องใช้เวลามาก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจก าหนดให้ส่งวิทยานิพนธ์เกิน 
30 วันได้ แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน มิฉะนั้น ผลสอบวิทยานิพนธ์จะปรับเป็น U จากนั้นให้คณะตรวจสอบรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ซึ่งมีรูปแบบตามคู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน พร้อม
วิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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32.5 นักศึกษาระดับปริญญาโท ควรใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญา
เอก ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์  

32.6 การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย ซึ่งผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ 
ยกเว้นหัวข้อวิจัยที่ท าร่วมกับองค์กรที่ประสงค์จะปกปิดให้ขออนุญาตคณบดีหรือผู้อ านวยการเป็นกรณีไป 

32.7 ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัย ยกเว้นมีข้อตกลงอ่ืนกับเจ้าของทุนวิจัย 
 ข้อ 33 การท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ให้คณะกรรมการประจ าคณะก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท แผน ข ที่ไม่ขัดกับระเบียบนี้ ทั้งนี้ 

33.1 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ตามข้อ 34.3.3 (ก) ให้เป็นไปตามข้อ 10.3.6 
33.2 คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระตามข้อ 34.3.3 (ข) ให้เป็นไปตามข้อ 10.3.5 
33.3 การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย ซึ่งผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับ

ฟังได้ ยกเว้น หัวข้อวิจัยที่ท าร่วมกับองค์กรที่ประสงค์จะปกปิดการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้ขออนุญาตคณบดีหรือ
ผู้อ านวยการเป็นกรณีไป 
 ข้อ 34 นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาจากมหาวิทยาลัยเม่ือมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ดังนี้ 

34.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรและมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

34.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรและมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 

34.3 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
34.3.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1  
 (ก) ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และ 
 (ข) มีบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่มาจากผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ

วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 
1 ชิ้น หรือผลงานอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
   34.3.2 แผน ก แบบ ก 2  

 (ก) ต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและสอบผ่านรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรและจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ 

 (ข) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอต้องมีการตีพิม พ์บทความฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ผลงาน 

34.3.3 นักศึกษาแผน ข  
(ก) ต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและสอบผ่านรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมีแต้มระดับ

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 และ 
  (ข) เสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) โดยการสอบแบบปากเปล่าหรือสอบข้อเขียน และ 
  (ค) เสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
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34.3.4 ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร หรือหากหลักสูตรไม่ระบุให้
ใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 35 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตรก าหนด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะอย่างครบถ้วน 
ข้อ 36 ในการพิจารณาให้นักศึกษาได้รับปริญญา นอกจากคณะกรรมการประจ าคณะจะพิจารณาจากผล
การศึกษาของนักศึกษาแล้วให้น าพฤติการณ์ของนักศึกษาในด้านความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรม อัน
เป็นเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยจนถึงวันที่จะ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มาเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาด้วย 
 

ทั้งนี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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หมวดที่ 6 
การพัฒนาอาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารย์ใหม่  
เพ่ือให้การด าเนินงานหลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร (หมวดที่ 2) หลักสูตรจึงได้ก าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมส าหรับอาจารย์ใหม่ ดังนี้ 
 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ หลักปรัชญา เป้าหมาย รวมถึงการด าเนินงานต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการปฏิบัติ
ร่วมอย่างมีพลังและคุณภาพ  

 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการแนะแนวการเป็นผู้สอนมืออาชีพ (Professional Teacher) กลยุทธ์
การเรียนการสอนที่ยังผล การประเมิน การวัดผล และการประเมินผล รวมถึงให้มีความรู้และเข้าใจ
นโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ได้ก าหนดไว้ 

 ก าหนดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ค าแนะน าด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล รวมถึงการวิจัยและการพัฒนาตนเอง 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  

เพ่ือให้การด าเนินงานหลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (หมวดที่ 2 ข้อ 2) หลักสูตรจึงได้ก าหนดแนวทางการเพิ่มพูนความสามารถของอาจารย์ ดังนี้ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 สนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัย ด้านการเรียนการสอน

และสนับสนุนการเรียนรู้ KMUTT PSF (KMUTT-Professional Standard Framework)  
 ส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัยโดยให้เป็นไปตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยว่าด้วย OBE 
 สร้างเสริมประสบการณ์การวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งวิจัยชั้นเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน 

วิจัยเฉพาะสาขาความเชี่ยวชาญ และวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ทั้งสอง 
 สนับสนุนการฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมวิชาการทั้งใน

ประเทศและ/หรือต่างประเทศ  
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติการเรียนการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน  

 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในที่ท างานทั้งด้านการศึกษาและ
วิศวกรรมเครื่องกล 

 สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาวิชาการเพ่ือด ารงต าแหน่งวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 สนับสนุนให้อาจารย์เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบหนังสือหรือต าราทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน  

หลักสูตรได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ์ 2 แบบ ได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน : ด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) 

ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)  
 องค์ประกอบที่  2 เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร : ใช้ เกณฑ์ของ ASEAN 

University Network - Quality Assurance (AUN-QA)  
 
ด้วยเกณฑ์ทั้งสอง หลักสูตรจึงได้ก าหนดกรอบการประเมินหลักสูตรทั้ง 2 ส่วน ดังนี้ 

 หลักสูตรด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรตามที่ระบุไว้ในองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐานเป็นประจ าทุกปี  

 หลักสูตรด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือพัฒนาตามเกณฑ์ AUN-QA ตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีการทวนสอบผลการด าเนินการในแต่ละรอบปี จัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) และน าผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

 หลักสูตรอาจด าเนินการขอรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ AUN-QA ตามกระบวนการและแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยฯ ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 
2. บัณฑิต  

หลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิบัติของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2558 โดยมีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งเน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน หลักสูตรได้ก าหนด PLO และ CLO ที่แสดงภาพพฤติกรรมอนาคตที่ผู้เรียนจะท า
หรือปฏิบัติได้ในบริบทชีวิตจริงตามบทบาทในพ้ืนที่ปฏิบัติงานและโอกาสอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาไปแล้วโดย
อาศัยการบูรณาการความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และอุปนิสัยจิตที่ได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาอย่างเข้มข้นจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งก าหนดวิธีการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินและ
การวัดผลให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ การก าหนดดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ 
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษา การจัดการ และด้านวิศวกรรมเครื่องกลระดับสูง สร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการบริการวิชาการผ่านการจัดการศึกษาและงานวิจัย
พัฒนา โดยอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา คือ ครูช่างอุตสาหกรรม นักวิชาการ นักวิจัย นัก
จัดการศึกษา นักฝึกอบรม และนักจัดกระบวนการ 
 
 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรพัฒนานักศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรและกิจกรรมขนานหลักสูตรเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
ทั้งระดับรายวิชาและหลักสูตร โดยอาศัยเกณฑ์ AUN-QA เป็นแนวทาง ดังนี้ 

 การรับนักศึกษามีความชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย และการพิจารณา
โดยคณะกรรมการหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
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 การส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ (Student-Faculty Relationships) ที่ดี
และเป็นไปเพื่อการบรรลุ PLOs ตามมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ และการสร้างผลงานร่วมกัน 

 การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการเรียนรู้และความคิดใหม่ รวมทั้งการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ 

 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-Centered Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ที่ให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลาก 
หลายด้วยตนเองโดยอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

 การประเมินการบรรลุ CLOs และ PLOs ตามรูปแบบการประเมินฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcomes-
Based Assessment) บนพื้นฐานของเกณฑ์การวัดผลที่ชัดเจน (Clear Scoring Criteria) 

 การสร้างเสริมอุปนิสัยจิตแห่งการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาด้วย การสะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเอง (Self-
Reflection on Learning) รวมทั้งการรับและให้ผลป้อนกลับ (Giving and Taking Feedback) ในมิติ
ที่จะท าให้นักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียนรู้  

 
4. อาจารย์และผู้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรโดยภาควิชาวางแผนวิเคราะห์อัตราก าลังให้สอดคล้องกับกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดย
พิจารณาเทียบกับเกณฑ์ AUN-QA กรณีที่หลักสูตรประสงค์รับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ การด าเนินการ
จะเป็นไปตามระเบียบการรับพนักงานของมหาวิทยาลัย ในด้านการพัฒนาอาจารย์รวมถึงผู้สนับสนุนการเรียน
การสอน (Staff) หลักสูตรโดยภาควิชาได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือกระตุ้นหรือส่งเสริมให้อาจารย์และผู้สนับสนุน 
การเรียนการสอนได้เข้ารับการฝึกอบรม หรือแนวทางการพัฒนาตนเองอ่ืนใดให้เกิดความเชี่ยวชาญในด้านต่าง 
ๆ เช่น การท างานวิจัย การพัฒนางานประจ าด้วยการวิจัย การเข้าร่วมงานวงวิชาการทั้งการน าเสนอผลงาน
วิชาการ และการฝึกอบรม และการบริการวิชาการ  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรถูกออกแบบตามแนวคิด OBE ที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาเทียบกับเกณฑ์ AUN-QA ผลลัพธ์การเรียนรู้ (ในหมวดที่ 2) ถูกก าหนดขึ้นจาก
องค์ประกอบหลากหลายส่วน คือ บทบาทท่ีคาดหวัง ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง กรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของของมหาวิทยาลัย (KMUTT 
student QF) ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent) คุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ (FIET student QF) ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดได้ 
และพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ได้ (หมวดที่ 3) และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตนักพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรด้านอุตสาหกรรม และวิศวกรรมเครื่องกลที่มุ่งเน้นด้านยานยนต์
สมัยใหม่  

หลักสูตรยึดหลักการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-Centered 
Learning) ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง การประเมินมุ่งเน้นการพัฒนา (Formative Assessment) 
เพ่ือให้บรรลุ PLOs โดยอาศัยทรัพยากรสนับสนุนทั้งจากภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยตามหลักปรัชญา
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) และพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) (หมวดที่ 1 ข้อ 1.1) นอก 
จากนี้หลักสูตรยังก าหนดกิจกรรมขนานหลักสูตรซึ่งจะถูกออกแบบโดยค านึงถึงการบรรลุ PLOs ของบัณฑิตทุก
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คนในหลักสูตรเป็นส าคัญบนหลักแห่งความยืดหยุ่นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของพ้ืนที่ที่คาดว่า
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะเข้าท างาน (Working Place)  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรได้จัดสรรให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาและทันสมัยต่อการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย เช่น ห้องเรียน 
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประลองหรือห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน อีกทั้งยังได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีใช้ใน
ปัจจุบันเข้ามาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ใช้อย่างเต็มที่เพ่ือให้เกิดทักษะในการใช้งานและเพ่ือให้บรรลุ PLOs และวัตถุประสงค์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
จัดให้มีคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางที่ทันสมัย ระบบการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ในทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยตาม
นโยบายการเรียนรู้ Anyone can Learn Anywhere Anytime 

หลักสูตรจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อความต้องการของผู้เรียนทั้งในด้านการเรียน และการท ากิจกรรมขนาน
หลักสูตรในภาควิชาและคณะ นักศึกษายังสามารถใช้พ้ืนที่การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้ อาทิ 
อุทยานการเรียนรู้ (Learning Garden) พ้ืนที่การเรียนรู้ชั้น 1-4 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (Learning 
Exchange) ฯ มหาวิทยาลัยยังได้ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และใน
ทุกพ้ืนทีย่ังได้มีการประเมินด้านความปลอดภัยในจุดเสี่ยงต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ได้
อย่างเต็มศักยภาพและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  

มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) อย่างน้อยก่อน 
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร  
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดอย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานในปีทีผ่่านมา 

 

    

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
แนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  
จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

    

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนร่วมกันพิจารณาและประเมินประเด็นต่อไปนี้ 
 ความสอดคล้องของการเลือกใช้กลยุทธ์กับหลักฐานการเรียนรู้ และ CLOs 
 ความสอดคล้องของหลักฐานการเรียนรู้กับเครื่องมือวัด  
 ผลการบรรลุ CLOs และ PLOs  

 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

หลักสูตรประเมินการสอนของผู้สอนโดยยึดหลักส าคัญ คือ ประเมินเพ่ือความก้าวหน้า (Formative 
Assessment) และมีวิธีการดังนี้ 

 ประเมินโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วยการสังเกตการสอน และการสัมภาษณ์ผู้เรียน 
 ประเมินโดยผู้เรียนผ่านระบบของมหาวิทยาลัย 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

ผู้รับผิดชอบประเมินความก้าวหน้าและความส าเร็จของหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย
และตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตโดยอิงกับข้อมูลในด้านต่าง  ๆ ตามประเด็นต่อไปนี้ รวมทั้ง
ประเด็นอ่ืนใดที่เก่ียวข้องที่อาจปรากฏขึ้นตามสภาพการณ์ขณะด าเนินงานหลักสูตร 

 องค์ประกอบต่าง ๆ ตามกฎหมายและเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ศักยภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

ของหลักสูตร (หมวดที่ 2 ข้อ 1.3) ตามมุมมองของผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในที่ท างานตามบทบาทและหน้าที่ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
หลักสูตร 

 การมีงานท า/การได้งานท าและ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนร่วมกันพิจารณาผลการบรรลุ PLOs เทียบกับระดับการปฏิบัติที่ส าเร็จผล
เป็นรายภาคการศึกษาหรือตามข้ันการเรียนรู้ และผู้เกี่ยวข้องระดับคณะเป็นรายปีการศึกษาหรือตามที่ก าหนด 
 
 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าสารสนเทศจากข้อ 2 และ 3 ควบคู่กับสารสนเทศที่ถูกรวบรวมตามเกณฑ์ในระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA มาประมวลผลพร้อมกับผู้สอนและผู้ เกี่ยวข้องระดับคณะหรือ
มหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
FEM 621   ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา                                                              3 (3-0-9) 
 (Research Methods in Education) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ทฤษฎี ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
การศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยใน
ชั้นเรียน สถิติเพ่ือการวิจัย การเขียนเค้าโครงงานวิจัย หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย 
การฝึกปฏิบัติการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การน า
ผลการวิจัยไปใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา
ผู้เรียน รวมถึงการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติการวิจัย และการเขียนรายงาน
วิจัย  
Theories.  Methods and research processes.  Research design and searching of 
related literature.  Study of research on learning management and development. 
Educational research and classroom- based research.  Statistics for research. 
Research proposal writing.  Principles, concepts and practices in conducting 
research.  Research training.  Research presentation.  Problem solving based on 
research processes.  Applications and productions of research studies for learning 
development for improvement of teaching and learner.  Using Thai and a foreign 
language for conducting research and research report writing. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ... 
CLO-1) อธิบายระเบียบวิธีวิจัยและสถิติที่ใช้ในงานวิจัยทางการศึกษาได้ 
CLO-2) คัดเลือกปัญหา ออกแบบการวิจัย หาคุณภาพเครื่องมือ ด าเนินการทดลองเก็บรวบรวม

ข้อมูล และเลือกใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
CLO-3) เขียนเสนอหัวข้อโครงการวิจัย และรายงานการวิจัยเพื่อการน าเสนอผลวิจัยได้ 

  
FEM 622 สัมมนา 1 (0-3-3) 
 (Seminar) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การศึกษา ค้นคว้า อภิปราย ติดตามความก้าวหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา น าเสนอ
หัวข้อหรือประเด็นปัญหาในการสัมมนาเกี่ยวกับครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในลักษณะ
รายงานเชิงวิชาการที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ในสาขาวิชา การใช้ทักษะการฟัง การพูด  
การอ่าน การเขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การเป็น
ผู้น าและการเป็นผู้ตาม  การสร้างความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างในการอยู่ร่วมกัน 
Studying, searching, discussing of the research progress in the field.  Presenting 
topics or problems related to industrial education and technology in terms of 
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academic reports covering contents and learning in the field.  Using skills of 
listening, speaking, reading and writing both in Thai and a foreign language for 
accurate communication. Being a leader and follower. Creating understanding and 
acceptance differences in being together. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ... 
CLO-1) อภิปรายอ้างอิงองค์ความรู้วิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระทางด้านครุศาสตร

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้ 
CLO-2) น าเสนอหัวข้อ ประเด็นปัญหา และจัดท ารายงานวิชาการได้ 
 

FEM 623   หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา                                       3 (2-2-9) 
  (Curriculum and Quality Assurance in Education) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ทฤษฎีหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตรประเภทต่าง  ๆ ตามบริบทการจัด
การศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตรทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษาด้าน
ช่างอุตสาหกรรม กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดท าหลักสูตร  
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการศึกษา 
หลักการ แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  การด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการน าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  
Curriculum theories.  Principles and concepts in curriculum design according to 
various educational management contexts.  Curriculum applications.  Curriculum 
development for primary education and vocational education particularly in 
industrial education.  Curriculum development process.  Curriculum analysis and 
design.  Curriculum evaluation and its application for curriculum development 
together with principles. Concepts and practices in relation to educational quality 
management.  Quality assurance in education.  Management of quality in learning 
activity management.  Continuous development of learning quality.  Evaluation of 
learning activity quality and the application of quality assurance in education for 
learning development. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ... 
CLO-1) ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่สามารถยกระดับทั้งด้านความสามารถทางวิชาการและ

ด้านคุณลักษณะตามบริบทการจัดการศึกษาได้ 
CLO-2) วิเคราะห์ปัจจัยในการจัดการหลักสูตร อันน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการจัดการหลักสูตรใน

การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
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CLO-3) วางแผน และด าเนินงานจัดการศึกษาในการยกระดับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพได้ 
 

FEM 625   การวัดและการประเมินผลการศึกษาขั้นสูง 3 (2-2-9) 
 (Advanced Measurement and Evaluation in Education) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ทฤษฎีการวัดและการประเมินผล  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรการเรียนและ 
การวัดผลการศึกษา  หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  ออกแบบการวัดและประเมินผล ก าหนดวิธีประเมินและเกณฑ์การประเมิน ก าหนดเกณฑ์
การตัดสินผลและเกณฑ์การผ่านรายวิชา การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล 
การใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง  ปฏิบัติการวัดและการ
ประเมินผล และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
Theories of educational evaluation.  Studying relation between curriculum and 
evaluation.  Principles, concepts and regulations in learning measurement and 
evaluation.  Measurement and evaluation designs.  Regulations and evaluation 
criteria.  Assessment criteria and subject passing criteria.  Creation and quality of 
evaluation tools.  Application of measurement and evaluation tools in real 
condition.  Measurement and evaluation implementation.  Applications of eval-
uation results for learner development. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ... 
CLO-1) อธิบายหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้/ทฤษฎีด้านการวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ 
CLO-2) สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

กลุ่มเป้าหมาย และสามารถตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้ 
CLO-3) ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และน าผล 

การประเมินไปใช้ในการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือยกระดับความสามารถของ
ผู้เรียนได้ 

 
FEM 627   พัฒนาระบบการเรียนการสอนและออกแบบการสอนด้วยเทคโนโลยี 3 (2-2-9) 
 (Instructional Systems Development and Instructional Design 

with technology) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ทฤษฎี และหลักการของระบบการเรียนการสอน  การออกแบบและพัฒนากลวิธีการสอน  
การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนเนื้อหาวิชา การวัดและประเมินความส าเร็จในการเรียน  
การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนบนคอมพิวเตอร์การออกแบบและพัฒนา
กรอบการสอนและมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์การสอนผ่านระบบเครือข่าย ด าเนินการสอนโดยเน้น
การค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดท ารายงานการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
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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 via networking with the emphasis of the following features: 
assignment, self- study, analysis, design and report, use of technology to enhance 
learning. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ... 
CLO-1) อธิบายทฤษฎีและหลักการของระบบการเรียนการสอนได้ 
CLO-2) ออกแบบและพัฒนากลวิธีการสอน การวิเคราะห์ และออกแบบกระบวนเนื้อหาวิชา  

การวัดและประเมินความส าเร็จในการเรียนได้ 
CLO-3) วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนบนคอมพิวเตอร์ การออกแบบและ

พัฒนากรอบการสอนและมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์การสอนผ่านระบบเครือข่ายได้ 
 

FEM 630   นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3 (2-2-9) 
 (Innovation and Digital Technology in Education) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการ แนวคิด การวิเคราะห์เทคโนโลยีร่วมสมัยสู่การออกแบบนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ การออกแบบระบบการเรียนรู้
ทางไกล และการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสร้างระบบการเรียนรู้ 
Principles.  Concepts.  Analysis of contemporary technology toward Innovation 
design.  Use of digital technology for education and information technology for 
learning.  Distance learning system design and communication via networking. 
Application of digital technology and information technology in constructing 
learning system. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ... 
CLO-1) อธิบายหลักการประยุกต์เทคโนโลยีสู่การออกแบบนวัตกรรมได้ถูกต้อง 
CLO-2) ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมตามงานท่ีก าหนดได้ถูกต้อง  
CLO-3) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างระบบการเรียนรู้ ออกแบบ

ระบบการเรียนรู้ทางไกล และการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายได้  
CLO-4) บริหารและด าเนินการโครงการให้ประสบความส าเร็จได้ 
 

FEM 632   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร                                                            3 (2-2-9) 
 (Industrial and Organizational Psychology) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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ความหมายและขอบเขตของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร พฤติกรรมองค์กร ทฤษฎีและ
แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท างาน หลักการและองค์ประกอบทางจิตวิทยา
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน และแรงจูงใจในการท างาน 
Meaning and scope of industrial and organizational psychology and organizational 
behavior. Psychological theories and test inventories for working behavior. Principle 
and psychological factors for efficient working and working motivation. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ... 
CLO-1) สรุปความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายและขอบเขตของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์กร พฤติกรรมองค์กร ทฤษฎีและแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพ่ือศึกษาพฤติกรรม  
การท างานได้ 

CLO-2) น าหลักการทางจิตวิทยาองค์กรไปส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างาน และการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนของบุคลากรได้ 

  
LNG 550    วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา             2 (1-2-6) 
 (Remedial English Course for Post Graduate Students) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

   รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จ าเป็นของนักศึกษาเพ่ือให้อยู่ในระดับที่
สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความ
มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้ก าหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด   
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพ่ึงครูผู้สอน  

   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. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
Student will be able to... 
CLO-1) Identify main ideas and supporting details. 
CLO-2) Write different types of sentences and paragraphs. 
CLO-3) Express and discuss ideas and opinions. 
CLO-4) Select appropriate resources for self-study. 
CLO-5) Have responsibility and ethical awareness. 
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LNG 600  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-9) 
 (In-sessional English Course for Post Graduate Students) 
  วิชาบังคับก่อน :  LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students 

or Pass grade from placement procedure 
  รายวิชานี้จัดสอนเพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน

ในระดับของตนได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์
โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้านการอ่านและ
การเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการท าโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการท า
โครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้
กลยุทธ์การเรียนเพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพ่ือน าไปใช้ในการสื่อสารที่
แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป 

  This course aims to develop English language skills relevant to mature students in 
Graduate Degree Programs in Engineering, Science and Technology. It will be based 
on practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will 
be on the real language demands, particularly in reading and writing, faced by 
students in the course of their studies.  It is project- focused and simulates the 
stages in preparing and presenting research, from finding references to writing a 
final draft.  The course will equip students with language learning strategies to 
facilitate ongoing autonomous learning and will emphasize language use not usage, 
real communication not classroom practice. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
Student will be able to... 
CLO-1) Identify main ideas and supporting details 
CLO-2) Take notes from reading and listening 
CLO-3) Write a summary 
CLO-4) Write an argumentative essay 
CLO-5) Make a presentation and discuss the topics 

 
MTE 610 กระบวนทัศน์การศึกษาและการสอนเชิงบูรณาการ 3 (3-0-9) 
   (Educational paradigm and integrative teaching) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

กระบวนทัศน์การศึกษาและปรัชญาการศึกษา, การปฏิรูปการศึกษา และการปริวรรตการศึกษา, 

หลักคุณภาพแห่งการเรียนการสอน, มิติการเรียนรู้, ประสาทวิทยาศาสตร์, ทฤษฎีการเรียนรู้และ
การสอน, ความต่อเนื่องของศิลป์และศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคคล (Edugogies)*, การ
เรียนรู้แนวใหม่และหลักบูรณาการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21, อนุกรมวิธานการศึกษา
,  
การออกแบบรายวิชาและมอดูลการเรียนรู้, กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ยังผล, ระบบการให้ผล
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ป้อนกลับ/ค าแนะน าที่ยังผล, การประเมิน : วินิจฉัย พัฒนา และรวมยอด, ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพกับการขับเคลื่อนการเรียนรู้และองค์กร  
Educational paradigm and philosophy.  Educational Reform and Educational 
Transformation. Quality principles of teaching and learning. Dimensions of learning. 
Educational neuroscience ( neuroeducation) . Educational models.  Learning and 
Teaching theories.  Course and module design.  Edugogies:  Pedagogy, Andragogy, 
and Heutagogy. New approaches of learning and integrative principles for learning 
in 21st century. Educational taxonomies. Effective teaching and learning strategies. 
Effective feedback system. Assessment:  diagnosis assessment, formative assess- 
ment, and summative assessment. Professional Learning Community (PLC)  as a 
driving force for better learning and organization. 
*บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทน Pedagogy, Andragogy, and Heutagogy 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ... 
CLO-1) เปรียบเทียบกระบวนทัศน์เก่ากับกระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาภายใต้บริบท 

ความมุ่งหมายของการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และการปริวรรตการศึกษา 
CLO-2) เปรียบเทียบหลักการของศิลป์และศาสตร์การพัฒนาบุคคล Pedagogy Andragogy 

Heutagogy กับทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism Constructionism Connectivism 
ในมิติของการสอนและการเรียนรู้ในสถานศึกษาและองค์กร 

CLO-3) จัดประเภทกลยุทธ์การสอนที่ยังผลตามเป้าประสงค์การสอนด้านความรอบรู้ในเนื้อหา 
การใช้เหตุผลและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ การสืบค้นและสังเคราะห์แนวคิด และ 
การเรียนรู้แบบร่วมกันและแบบปัจเจก 

CLO-4) อภิปรายผลของการจัดสภาพแวดล้อมที่มีต่อสมองและคลื่นสมองกับการเรียนรู้ของ
บุคคล 

CLO-5) เลือกใช้รูปแบบการให้ผลป้อนกลับที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  
CLO-6) ออกแบบและสร้างแผนการสอนเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาบุคคลทั้งในสถานศึกษาและ

องค์กร 
 
MTE 611 การเรียนรู้และการพัฒนาในที่ท างานและองค์กร 3 (3-0-9) 
   (Learning and Development in Workplace and Organization) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ฟิสิกส์ขององค์กร, การเรียนรู้ในสถานที่ท างานสมัยใหม่, การเรียนรู้รายบุคคลและการฝึกอบรมที่
ยังผล, บทบาทท่ีหลากหลายของผู้ฝึกอบรม, วงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของ Kolb, รูปแบบ 
ADDIE และ SAM เพ่ือการออกแบบการสอนและการฝึกอบรม, รูปแบบการเรียนรู้ที่ยังผล AGES, 
ความคิดรวบยอดพ้ืนฐานเกี่ยวกับทักษะและภาระงานช่าง ระบบงาน กระบวนการของงาน 
วิธีการปฏิบัติงาน, สื่อดิจิทัลในการการเรียนการสอนและการฝึกอบรม, รูปแบบการประเมินผล 
การฝึกอบรมของ Kirkpatrick, องค์กรตามเฉดสีและองค์กรสีเทอร์ควอยซ์, การสร้างและพัฒนา
ทีม การสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาองค์กร , การคิดสร้างสรรค์ร่วมแบบมุ่งเน้น
ทางออกส าหรับปัญหาและการออกแบบผลลัพธ์ด้วย Smart Question Approach-SQA  
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Organizational Physics, Modern workplace learning.  Personalized learning.  In-
person effective training.  Trainer roles.  Kolb’ s experiential learning cycle.  ADDIE 
and SAM models for instructional and training design.  AGES effective learning 
model.  Concept of the skills and task analysis with the work systems, work 
processes, and practice methods. Digital media in teaching and training for learning. 
Kirkpatrick’ s training evaluation model.  Organization color and Teal organization. 
Team building and Facilitation for organization development.  Solution- focused 
creative process and design of results with Smart Question Approach-SQA. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ... 
CLO-1) แปลความลักษณะขององค์กรโดยอาศัยกฎทางฟิสิกส์ 
CLO-2) วิเคราะห์ความต้องการของการพัฒนาบุคคล และการเรียนรู้ของบุคคลตามวงจร  

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
CLO-3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรูปแบบการออกแบบการสอนและการฝึกอบรม และ

บทบาทของผู้ฝึกอบรมเทียบกับความต้องการการพัฒนาบุคคล 
CLO-4) อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างเฉดสีขององค์กรกับวัฒนธรรมขององค์และอิทธิผลที่มีต่อ

การพัฒนาบุคคลและงาน 
CLO-5) วิจารณ์บทบาทของเทคโนโลยีต่อการเรียนรู้ของบุคคลในมิติของการเรียนการสอนและ 

การฝึกอบรม 
CLO-6) ออกแบบแผนการสอนและการฝึกอบรม ด าเนินการฝึกอบรม และประเมินผลการฝึก 

อบรมเพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคคลโดยใช้รูปแบบทางการศึกษาและ 
การฝึกอบรม 

  
MTE 620 การคิดเชิงค านวณเพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและการศึกษา 3 (3-0-9) 
 (Computational Thinking for Problem Solving in Engineering and Education) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

เครื่องมือกระบวนการทางการค านวณ เช่น ระบบเมตริกซ์, ไฟไนต์อิเลเมนต,์ Linear regression, 
Euler Method, Runge Kutta เป็นต้น การเลือกใช้เครื่องมือคณิตศาสตร์ การนิยามปัญหาที่
ได้รับ หรืออยู่ในสถานการณ์จ าลองเพ่ือค้นหาหลักการที่ส าคัญ และน าไปสู่การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางคณิตศาสตร์ การแปลผลข้อมูลเชิงตัวเลข. 
Computational Method Tools such as Matrix, Finite Element, Linear Regression, 
Euler Method, and Runge’ s Kutta.  Selection of Mathematics Tools, Problem 
Definition or Simulation to identify principle. Interpretation of Numerical Data. 
 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ... 
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CLO-1) สร้างกระบวนการคิดแก้ปัญหาโจทย์อย่างมีระบบ 
CLO-2) เลือกใช้เครื่องมือเพ่ือการแก้โจทย์ปัญหาได้เหมาะสม 
CLO-3) สื่อสารกับผู้อื่นได้เข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ได้ ผ่านข้อมูลที่ได้รับจากกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 
 

MTE 621 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 3 (3-0-9) 
 (Design and Analysis of Experiment) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

เครื่องมือทางสถิติ เช่น สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าความ
แปรปรวน ONE-WAY-ANOVA TWO-WAY-ANOVA สมการถดถอย แฟคตอเรียล เป็นต้น 
เครื่องมือทางสถิติเพ่ือใช้ในงานวิจัยทางการศึกษาและอุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือสถิติศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล การตั้งและทดสอบสมมติฐาน การสื่อสารให้ผู้รับสารเกิด
ความเข้าใจให้ตรงกัน 
Statistic Tools such as Descriptive Statics, Inferential Statics.  Mean, Standard 
Deviation, One Way ANOVA, Two Way ANOVA, Regression, Factorial. Application of 
Statistics Tool in Education and Industry. Use of Statistic and Mathematic Tools for 
Data Analysis. Formulating and Testing Hypothesis. Communication for Developing 
Understanding of Audience. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ... 
CLO-1) อธิบายบทบาทและความส าคัญของสถิติที่มีต่องานวิจัยทางการศึกษาและอุตสาหกรรม 
CLO-2) สร้างกระบวนการคิดแก้ปัญหาโจทย์อย่างมีระบบ 
CLO-3) เลือกใช้เครื่องมือทางสถิตเิพ่ือการแก้โจทย์ปัญหาวิจัยทางการศึกษาและอุตสาหกรรม 
CLO-4) สื่อสารกับผู้อื่นได้เข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ได้ผ่านข้อมูลที่ได้รับจากกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 

 
MTE 630 การวิเคราะห์ความเสียหายขั้นสูงและการออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักร 3 (3-0-9) 
 (Advanced Failure Analysis and Design of Machine Parts) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักคิดส าคัญของการออกแบบทางกล ข้อควรพิจารณาในการออกแบบทางกล กระบวนการ
ออกแบบทางกล ภาระทางกล แหล่งก าเนิด และพฤติกรรมการตอบสนองของวัสดุ ความสัมพันธ์
ระหว่างภาระทางกลกับวิสัยสามารถในการรับภาระทางกล รูปแบบความเสียหายทางกล เกณฑ์
และทางเลือกการออกแบบ ทฤษฎีความเสียหาย ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขเพ่ือช่วยออกแบบ 
การก าหนดเรขาคณิตของชิ้นส่วน การประยุกต์สาระเพ่ือออกแบบและระบุลักษณะของชิ้นส่วน
และเครื่องจักรในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การออกแบบมอดูลการเรียนรู้และการประยุกต์
สาระในวิศวศึกษาเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ 
Major concept of mechanical design. Mechanical design considerations. Mechanical 
design procedure.  Mechanical loads, its sources and behavioral response of 
materials. Relation between mechanical load and load-carrying capacity. Common 
failure modes in industrial practice. Design criteria and choices. Numerical Methods 
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for design.  Geometry Determination.  Design application for specifications of parts 
and machine in modern automotive industry.  Design of learning module and 
application in engineering education for knowledge transfer. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ... 
CLO-1) อธิบายความส าคัญและผลกระทบของหลักคิดส าคัญของการออกแบบและข้อควร

พิจารณาในการออกแบบทางกลที่มีต่อบุคคลในมุมมองของความปลอดภัย 
CLO-2) วิเคราะห์ลักษณะของปัญหาการออกแบบชิ้นส่วนและเครื่องจักรบนพื้นฐานของภาระ

ทางกลและแหล่งก าเนิด ความสัมพันธ์ระหว่างภาระทางกลกับวิสัยสามารถในการรับ 
ภาระทางกลของวัสดุ และรูปแบบความเสียหายทั่วไปในงานทางอุตสาหกรรม และ
เกณฑ์และทางเลือกการออกแบบ 

CLO-3) พัฒนาค าตอบส าหรับปัญหาการออกแบบชิ้นส่วนและเครื่องจักรบนพื้นฐานของเกณฑ์
และทางเลือกการออกแบบ ทฤษฎีความเสียหาย และการก าหนดเรขาคณิตของชิ้นส่วน 
และพิสูจน์ความถูกต้องตามหลักการและความเหมาะสมกับสภาพปัญหา 

CLO-4) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนและเครื่องจักร 
CLO-5) สร้างผังความคิดแทนความหมายของสาระการออกแบบชิ้นส่วนและเครื่องจักร และ

ออกแบบมอดูลการเรียนรู้ด้านการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร 
 

MTE 631 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 3 (3-0-9) 
 (Modern Automotive Engineering Technology) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีของยานยนต์สมัยใหม่ ต้นก าลัง ระบบส่งก าลัง และ 
การขับเคลื่อนของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (BEV) ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์
เชื้อเพลิง (FCEV) ยานยนต์พลังงานผสมแบบเสียบปลั๊ก (PHEV) และยานยนต์พลังงานผสม 
(Hybrid or HEV) การสร้างพลังงานไฟฟ้าย้อนกลับจากการเบรก การอัดประจุ ระบบการจัดการ
ความร้อน การออกแบบโครงสร้างและตัวถังของยานยนต์สมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการขับขี่ 
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
Engineering principles and technologies of modern vehicles.  Power unit, 
powertrain, and driving of Battery Electric Vehicles (BEV), Fuel Cell Electric Vehicles 
(FCEV) , Plug- in Hybrid Electric Vehicles (PHEB) , and Hybrid Electric Vehicles (HEV) . 
Regenerative braking system.  Electric charging.  Thermal management system. 
Structure and body design for modern vehicles toward better driving performance, 
energy consumption, and environmental friendly. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ... 
CLO-1) อธิบายความเหมือนและความแตกต่างของยานยนต์สมัยใหม่ตามลักษณะของต้นก าลัง

ขับเคลื่อน 
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CLO-2) อธิบายหลักการสร้างพลังงานไฟฟ้าย้อนกลับจากการเบรก และการอัดประจุ 
CLO-3) อธิบายทฤษฎีและหลักการที่ส าคัญในการออกแบบโครงสร้างของยานยนต์สมัยใหม่เพ่ือ

เพ่ิมสมรรถนะการขับขี่ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
CLO-4) ค านวณค่าประสิทธิภาพและสมรรถนะการใช้พลังงานและการได้พลังงานกลับคืน 
CLO-5) ออกแบบมอดูลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคลด้านยานยนต์สมัยใหม่ 

 
MTE 640 ระบบพลังงานความร้อนและการประยุกต์ใช้งาน 3 (3-0-9) 
 (Thermal Energy Systems and Applications) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการของระบบวิศวกรรมทางความร้อน การวิเคราะห์พลังงานและเอ็กเซอร์ ยี่ การกักเก็บ
พลังงาน การน าความร้อนทิ้งกลับคืน การออกแบบอุปกรณ์ทางความร้อน การออกแบบระบบ
ทางความร้อน  การอนุรักษ์พลังงานในระบบทางความร้อน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และกรณีศึกษา 
Principle of thermal system engineering, energy and exergy analysis, thermal 
storage, waste heat recovery, design of thermal equipment, design of thermal 
systems, energy conservation in thermal energy system, applied suitable 
technology, economic analysis and case study. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ... 
CLO-1) อธิบายความส าคัญและผลกระทบของพลังงานที่มีต่อการด ารงชีวิต 
CLO-2) วิเคราะห์พลังงานและเอ็กเซอร์ยี่ของระบบวิศวกรรมทางความร้อน 
CLO-3) ออกแบบระบบทางความร้อนและอุปกรณ์ทางความร้อนบนพ้ืนฐานของการอนุรักษ์

พลังงาน 
CLO-4) วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการออกแบบระบบทางความร้อน 
CLO-5) ออกแบบมอดูลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคลด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

ในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
MTE 641 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง 3 (3-0-9) 
 (Advanced Heat Transfer) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การพาความร้อนแบบบังคับส าหรับการไหลแบบราบเรียบในท่อกลม ท่อไม่กลม พ้ืนผิวภายนอก
วัตถุ การพาความร้อนแบบบังคับส าหรับการไหลแบบปั่นป่วนภายนอกท่อ และพ้ืนราบ การเดือด
และการควบแน่น ระบบถ่ายเทความร้อนและมวลพร้อมกัน การน าความร้อนและการแผ่รังสี
ความร้อน ผลลัพธ์เทคนิคการวิเคราะห์สภาวะสม่ าเสมอและสภาวะชั่วขณะ และวิธีเชิงตัวเลขอ่ืน 
ๆ ปัญหาการน าความร้อนส าหรับแหล่งความร้อน  แหล่งการแผ่รังสีความร้อน องค์ประกอบ
รูปร่าง การแผ่รังสีความร้อนของเมฆและก๊าซ 
Laminar forced convection in circular, non-  circular, annular cross- sectioned 
conduits and over external surfaces of axis- symmetrical bodies.  Turbulent forced 
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convection over ducts and flat plates.  Boiling and condensation.  Simultaneous 
heat and mass transfer systems. Heat conduction and radiation. Solutions of steady 
and transient heat conduction problems by analytical integrated techniques and 
other numerical method.  Conduction problems including heat source.  Radiation 
heat transfer sources, geometric factors. Radiation from cloud and gas. 
 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ... 
CLO-1) ระบุประเภทของการถ่ายเทความร้อนและเปรียบเทียบกับสภาพจริง 
CLO-2) วิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนของระบบทางความร้อนและอุปกรณ์ทางความร้อน 

ในอุตสาหกรรม 
CLO-3) ระบุสภาพปัญหาของระบบทางความร้อนและอุปกรณ์ทางความร้อนและเสนอแนะ 

แนวทางการแก้ไข 
CLO-4) ออกแบบมอดูลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคลด้านการถ่ายเทความร้อนในระบบทางความ

ร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
MTE 650 การวิเคราะห์พลศาสตร์และการออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 3 (3-0-9) 
 (Dynamics Analysis and Design of Robotics Industry) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

พ้ืนฐานของการก าหนดต าแหน่งของวัตถุหรืออนุภาค จลนศาสตร์แขนกลแบบฟอเวิรด์และอิน
เวิรด์, สถิตยศาสตร์แรงของแขนกล ความเร็วของแขนกล แนวการเคลื่อนที่ของแขนกล สมการ
การเคลื่อนที่ตามหลักการของกลศาสตร์ทางกลของระบบพลวัต สร้างการจ าลองการท างานหรือ 
ก าหนดร่างขนาดของชุดแขนกล เพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนการท างานและการท างานที่ตรงตาม
จุดประสงค์ที่ต้องการ การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แขนกล สร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือการใช้ในวิเคราะห์การท างานแขนกลที่สร้างขึ้นได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ท างาน
ที่ก าหนด 
Fundamental of Spatial Description.  Forward and Inverse Kinematics.  Static Force 
on Manipulator.  Velocity of Manipulator.  Trajectory of Manipulator.  Equation of 
Motion upon Engineering Mechanics Principle.  Manipulator’s Operation Modelling 
suited on Working Area and Working Objective.  Transferable Knowledge of 
Manipulator’s Operation. Mathematics Model Analysis for Manipulator’s Operation 
suited on Working Area. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ... 
CLO-1) สร้างสมการการเคลื่อนที่ของแขนกลเพ่ือจ าลองการเคลื่อนที่ของแขนกลหุ่นยนต์ 
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CLO-2) วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของแขนกลหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการแปลผลจากสมการ 
การเคลื่อนที่ของแขนกล 

CLO-3) สื่อสารกับผู้อื่นให้ผู้อ่ืนเรียนรู้และเข้าใจ ผ่านข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์สมการ 
การเคลื่อนที่ของแขนกลหุ่นยนต์ 

 
MTE 651 คอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการ 3 (3-0-9) 
 (Computer Control of Machines and Processes) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

บทน าเกี่ยวกับการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์,  แบบจ าลองควบคุมระบบพลวัต, การตอบสนองของ
ระบบ, การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ อุปกรณ์ภายนอก , ตัวตรวจจับส าหรับการควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์, การควบคุมระบบกระบวนการด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ , กรณีศึกษาควบคุม
กระบวนการทางเทคโนโลยียานยนต์ 
Introduction to computer control.  Simulation of Dynamics Control.  System 
response.  Computer interfacing with hardware.  Sensors for computer control. 
Process Control with Microcontroller. Case studies in Automotive Technology. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ... 
CLO-1) ออกแบบกระบวนการ การควบคุมระบบพลวัต 
CLO-2) วิเคราะห์กระบวนการเพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนที่การท างานและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ 
CLO-3) สื่อสารกับผู้อื่นให้ผู้อ่ืนเพ่ือให้ผู้อื่นได้เห็นกระบวนการที่สร้างขึ้นด้วยความเข้าใจ 
 

MTE 681 หัวข้อพิเศษ 1 3 (3-0-9) 
 (Special Topics 1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาหัวข้อพิเศษท่ีเป็นเรื่องน่าสนใจที่เกี่ยวกับครุศาสตร์เครื่องกล การพัฒนาและการเรียนรู้ในที่
ท างานหรือองค์กรทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์สมัยใหม่ หรือหัวข้ออิสระที่
เกี่ยวข้องโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Study of topics of current interest in the field of mechanical technology education, 
learning and development (L&D) in the workplace. The course may be taken as an 
independent study with an approval of the advisor. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ก าหนดโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรโดยพิจารณาจากผลการบรรลุ PLOs และ 
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
MTE 682 หัวข้อพิเศษ 2 3 (3-0-9) 
 (Special Topics 2) 
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 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาหัวข้อพิเศษท่ีเป็นเรื่องน่าสนใจที่เกี่ยวกับครุศาสตร์เครื่องกล การพัฒนาและการเรียนรู้ในที่
ท างานหรือองค์กรทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์สมัยใหม่ หรือหัวข้ออิสระที่
เกี่ยวข้องโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Study of topics of current interest in the field of mechanical technology education, 
learning and development (L&D) in the workplace. The course may be taken as an 
independent study with an approval of the advisor. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ก าหนดโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรโดยพิจารณาจากผลการบรรลุ PLOs และ 
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 
MTE 683 หัวข้อพิเศษ 3 3 (3-0-9) 
 (Special Topics 3) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาหัวข้อพิเศษท่ีเป็นเรื่องน่าสนใจที่เกี่ยวกับครุศาสตร์เครื่องกล การพัฒนาและการเรียนรู้ในที่
ท างานหรือองค์กรทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์สมัยใหม่ หรือหัวข้ออิสระที่
เกี่ยวข้องโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Study of topics of current interest in the field of mechanical technology education, 
learning and development (L&D) in the workplace. The course may be taken as an 
independent study with an approval of the advisor. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ก าหนดโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรโดยพิจารณาจากผลการบรรลุ PLOs และ 
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 
MTE 690 วิทยานิพนธ์ 12 (0-24-48) 
 (Thesis) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี ทั้งนี้นักศึกษาต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรไม่ต ่ากว่า 9 หน่วยกิต  
      หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

งานวิจัยอิสระที่คาดว่าจะได้องค์ความรู้ใหม่ นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ตามความรู้ และความสนใจ 
ของนักศึกษาภายใต้การควบคุมแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา งานในโครงงานศึกษานี้จะเน้นถึง
การวิจัยเต็มรูปแบบทางด้านการจัดศึกษา การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์สมัยใหม่ใน
สถานที่ท างานท้ังภาคการศึกษาอาชีวศึกษาและภาคเอกชน 
The research 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 full research will focus on educational management, teaching and learning, 
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training, and facilitating involving mechanical engineering technology –  modern 
automotive technology – in the workplace of vocational education and enterprise. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ... 
CLO-1) เลือกโจทย์ที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม ค้นคว้าข้อมูลหรือสารสนเทศจากแหล่งที่

น่าเชื่อถือ และเชื่อมโยงเป็นภาพแสดงแทนความเข้าใจ 
CLO-2) ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการวิจัยเพื่อการออกแบบ วางแผนและ

ด าเนินงานวิจัยบนหลักจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และความเป็นมืออาชีพ 
CLO-3) เขียนรายงานข้อค้นพบตามข้อก าหนดทางวิชาการและอภิปรายความสอดคล้องระหว่าง

ข้อค้นพบกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของความถูกต้องสมเหตุผล 
CLO-4) น าเสนอข้อเสนองานวิจัยด้วยรูปแบบที่โน้มน้าวใจ และน าเสนอข้อค้นพบด้วยรูปแบบให้

ความรู้หรือความเจ้าใจในประเด็นที่น่าสนใจในเวทีสาธารณะ 
 
MTE 691 โครงการวิจัย 6 (0-12-24) 
 (Research Project) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี ทั้งนี้นักศึกษาต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรไม่ต ่ากว่า 9 หน่วยกิต  
      หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

โครงงานวิจัยอิสระตามความรู้เเละความสนใจของนักศึกษาภายใต้การควบคุมเเนะน า ของ
อาจารย์ที่ ปรึกษา งานโครงงานศึกษานี้จะเน้นถึงการวิจัย เพ่ือค้นคว้า หรือพัฒนาด้านการศึกษา
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและ/หรือด้านการอาชีวศึกษา 
The research project based on a student’s knowledge and interest under advisor’s 
suggestion. This research project will focus on study or development of technology 
for mechanical engineering and/or technical education. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ... 
CLO-1) เลือกโจทย์ที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม ค้นคว้าข้อมูลหรือสารสนเทศจากแหล่งที่

น่าเชื่อถือ และเชื่อมโยงเป็นภาพแสดงแทนความเข้าใจ 
CLO-2) ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการวิจัยเพื่อการออกแบบ วางแผนและ

ด าเนินงานวิจัยบนหลักจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และความเป็นมืออาชีพ 
CLO-3) เขียนรายงานข้อค้นพบตามข้อก าหนดทางวิชาการและอภิปรายความสอดคล้องระหว่าง

ข้อค้นพบกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของความถูกต้องสมเหตุผล 
CLO-4) น าเสนอข้อเสนองานวิจัยด้วยรูปแบบที่โน้มน้าวใจ และน าเสนอข้อค้นพบด้วยรูปแบบให้

ความรู้หรือความเจ้าใจในประเด็นที่น่าสนใจในเวทีสาธารณะ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและรายวิชาระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2559 (เดิม) และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (ใหม่) 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

หน่วยกิตรวม 40 หน่วยกิต หน่วยกิตรวม 40 หน่วยกิต คงเดิม 
แผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 
แผน ข (โครงงานวิจัย 6 หน่วยกิต) 

แผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 
แผน ข (โครงงานวิจัย 6 หน่วยกิต) 

คงเดิม 

ก. หมวดวิชาบังคับ 
FEM 621 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
FEM 622 สัมมนา 

4 หน่วยกิต 
3 (3-0-9) 
1 (0-2-3) 

ก. หมวดวิชาบังคับทั่วไป 
FEM 621 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
FEM 622 สัมมนา 

4 หน่วยกิต 
3 (3-0-9) 
1 (0-2-3) 

ปรับชื่อหมวดและรายวิชาคงเดิม 

ข. หมวดวิชาเลือกบังคับ 24 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาบังคับเฉพาะ 21 หน่วยกิต  ปรับชื่อหมวดและหน่วยกิต 
ข.1 หมวดวิชาเลือกทางการศึกษา 

และการจัดการ 
9 หน่วยกิต (ก2) 
12 หน่วยกิต (ข) 

ข.1 หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางการศึกษาและ 
     การจัดการ 

6 หน่วยกิต  
 

ปรับลดหน่วยกิตจากเดิม 9 เป็น 6 หน่วยกิต 

FEM 623 หลักสูตรและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
FEM 631 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นคร ู
MTE 600 กระบวนทัศน์การศึกษา 
             และการสอนเชิงบูรณาการ 
MTE 601 การวิเคราะห์ทักษะและกลุ่มงาน 

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

 
3 (3-0-9)                

MTE 610 กระบวนทัศน์การศึกษาและ 
             การสอนเชิงบูรณาการ 
MTE 611 การเรียนรู้และการพัฒนาในท่ีท างานและ  
             องค์กร 
 

3 (3-0-9)                         
 

3 (3-0-9)                 

ปรับลดรายวิชา เปลี่ยนรหัสวิชา และ 
เพิ่มรายวิชาใหม ่

ข.2 หมวดวิชาเลือกทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 9 หน่วยกิต (ก2) 
12 หน่วยกิต (ข) 

ข.2 หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 15 หน่วยกิต  
 

ปรับช่ือหมวดและเพิ่มหน่วยกิต 
จากเดิม 9 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 

MTE 611 กลศาสตร์วัสดุขั้นสูงและ 
             ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่นประยุกต ์
MTE 613 คณิตศาสตร์ชั้นสูงส าหรับ 
             ครุศาสตร์อุตสาหกรรม        
MTE 614 คอมพิวเตอร์โปรแกรมและการประยุกต์ใช้          
             ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

3 (3-0-9)         
 

3 (3-0-9)         
 

3 (3-0-9)         
 

MTE 620 การคิดเชิงค านวณเพื่อการแก้ปัญหาทาง  
             วิศวกรรมและการศึกษา        
MTE 630 การวิเคราะห์ความเสียหายขั้นสูงและ 
             การออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักร 
MTE 631 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์สมยัใหม ่

3 (3-0-9)         
 

3 (3-0-9)         
 

3 (3-0-9)         
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
MTE 615 การออกแบบการทดลอง 
MTE 625 ระบบพลังงานความร้อนและ 
             การประยุกต์ใช้งาน    
MTE 641 ระบบการควบคุมทางเครื่องกลสมัยใหม ่

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

 
3 (3-0-9) 

MTE 640 ระบบพลังงานความร้อนและ 
             การประยุกต์ใช้งาน 
MTE 650 การวิเคราะห์พลศาสตร์และ 
             การออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  

3 (3-0-9)         
 

3 (3-0-9) 
     

ข.3 หมวดวิชาเลือกทางการศึกษาและ 
      การจัดการ/ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 

6 หน่วยกิต แผน ก2 
6 หน่วยกิต แผน ข 

ค. หมวดวิชาเลือก 
แผน ก2 เลือก 3 หน่วยกิต 
แผน ข เลือก 9 หน่วยกิต 

3/9 หน่วยกิต  
 

แผน ข เลือกได้เพิ่มเติมจากแผน ก2 อีก 6 หน่วยกิต 

FEM 624 จิตวิทยาและการจดัการเรียนรู้          
FEM 625 การวัดและการประเมนิผลการเรยีนรู้       
FEM 626 หลักการและทฤษฎีทางครุศาสตร ์
             อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
FEM 627 พัฒนาระบบการเรียนการสอน 
             และการออกแบบคอมพิวเตอร์การสอน 
FEM 628 สถิติวิจัย          
FEM 629 การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
FEM 630 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             ทางการศึกษา 
FEM 632 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร           
FEM 633 การบริหารและการวางแผนโครงการ 
FEM 634 การออกแบบการสอน                 
MTE 602 การศึกษาและการจัดการและพัฒนา 
             สมรรถนะแห่งตนและบุคคล 
MTE 603 สื่อดิจิทัลสาหรับการเรยีนการสอน 
MTE 604 การจัดองค์กร และการบริหาร 
             สถาบันเทคนิค 
MTE 605 การประกันคุณภาพการศึกษา  
MTE 606 ศาสตร์และศลิป์ของการเรียนการสอน 

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) 

FEM 623 หลักสูตรและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
FEM 625 การวัดและการประเมนิผลการเรยีนรู ้
FEM 627 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและ 
             ออกแบบการสอนด้วยเทคโนโลย ี
FEM 630 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
             การศึกษา 
FEM 632 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร 
MTE 621 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 
MTE 641 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง 
MTE 651 คอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่องจักร 
             และกระบวนการ 
MTE 680 หัวข้อพิเศษ 

3 (2-2-9) 
3 (2-2-9) 
3 (2-2-9) 

 
3 (2-2-9) 

 
3 (2-2-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 
3 (3-0-9) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
MTE 612 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงประยุกต ์
MTE 621 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง      
MTE 622 กลศาสตร์ของไหลขั้นสงู       
MTE 623 การเผาไหม้ขั้นสูง 
MTE 624 การค านวณพลศาสตรข์องไหล หลักการ 
             และการประยุกต์ใช้                  
MTE 626 พลังงานแสงอาทิตย์ 
             และการประยุกต์ใช้งาน 
MTE 627 การออกแบบการท าความร้อน  
             การระบายอากาศ และการปรับอากาศ 
MTE 642 คอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่องจักร 
             และกระบวนการ 
MTE 643 หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม              
MTE 701 หัวข้อพิเศษ 

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)      

ค. วิทยานิพนธ์/โครงงานวิจัย 12 หน่วยกิต (ก2) 
6 หน่วยกิต (ข) 

ง. วิทยานิพนธ์/โครงงานวิจัย 
แผน ก2 เลือก 12 หน่วยกิต 
แผน ข เลือก 6 หน่วยกิต 

12/6 หน่วยกิต  

MTE 698 โครงงานวิจัย  
MTE 699 วิทยานิพนธ์                            

6 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

MTE 690 วิทยานิพนธ์ 
MTE 691 โครงงานวิจัย  

12 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 

ง. หมวดพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ จ. หมวดพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ เปลี่ยนล าดับหมวด 
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษส าหรับ 

             นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษา 

             ระดับบณัฑติศึกษา  

2(1-2-6) (S/U) 
 

3(2-2-9) (S/U) 

LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษส าหรับ 

             นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษา 

             ระดับบณัฑติศึกษา  

2(1-2-6) (S/U) 
 

3(2-2-9) (S/U) 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ค.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ 
Ass.Prof. Pichet Pinit 

 
1. ประวัติการศึกษา 
 ปี ค.ศ. 2007  D.Eng. (Mechanical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan 
 ปี พ.ศ. 2545  ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  

                           ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2539 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  

ประเทศไทย 
 
2. ภาระงานสอน 

2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
MTE 600 กระบวนทัศน์การศึกษาและการสอนเชิงบูรณาการ    3 หน่วยกิต  

(Educational Paradigm and Integrative Teaching) 
MTE 617 คอมพิวเตอร์โปรแกรมและการประยุกต์ใช้ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม  3 หน่วยกิต 

(Computer Program and its Application for Mechanical Technology  
Education)    

MTE 699 วิทยานิพนธ์                                                                           12 หน่วยกิต 
(Thesis) 

 
รายวิชาระดับปริญญาตรี 
MTE 381 การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีเครื่องกล   3 หน่วยกิต  

(Learning Management and Micro-Teaching for  
Mechanical Technology)  

MTE 382 การบูรณาการการสอนทางเทคโนโลยีเครื่องกล     3 หน่วยกิต  
(Teaching Integration for Mechanical Technology) 

MTE 383 การสัมมนาและการอภิปรายกลุ่มทางครุศาสตร์เครื่องกล   1 หน่วยกิต  
(Seminar and Group Discussion in  
Mechanical Technology Education) 

MTE 433 การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร    3 หน่วยกิต  
(Analysis and Design of Machine Elements) 

MTE 461 การประลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล      1 หน่วยกิต  
(Mechanical Technology Laboratory I) 
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2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
MTE 610 กระบวนทัศน์การศึกษาและการสอนเชิงบูรณาการ    3 หน่วยกิต  

(Educational Paradigm and Integrative teaching) 
MTE 690 วิทยานิพนธ์                                                                           12 หน่วยกิต 

(Thesis) 
 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 

3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
1) Kunakornsakul, H. , Pinit, P. , and Echempati, R.  (2019) .  “Preliminary Design and 

Implementation of Embedding Information Literacy into an Undergraduate 
Engineering Course” , International Journal Innovation and Learning. 25(3), pp. 
237-266.  

2) Kodkanon, K., Pinit, P. and Murphy, E. (2018). “High-school teachers’ experiences 
of interdisciplinary team teaching” , Issues in Educational Research.  28(4) , pp. 
967-989. 

วารสารวิชาการระดับชาติ 
3) สถาพร เจริญศุภโชคกุล, พิเชษฐ์ พินิจ, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, มานนท์ สุขละมัย และ 

บรรจบ อรชร. (2562). “แนวคิดใหม่ทางวิศวศึกษาส าหรับการเรียนการสอนกลศาสตร์
ของแข็ง : การสร้างภาพความเข้าใจผ่านหลักการส าคัญ แผนที่ศาสตร์ และกลยุทธ์  
การแก้ปัญหา”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที ่42, ฉบับที ่1, หน้า 23-53. 

4) พิเชษฐ์ พินิจ. (2560). “การออกแบบรายวิชาเชิงศิลป์และศาสตร์การสอน และการน าไป
ปฏิบัติให้เกิดผลของการประเมินแบบอิงผลลัพธ์การเรียนรู้ : ความพยายามเบื้องต้นในรายวิชา
เครื่องจักรกลและการออกแบบ ระดับปริญญาตรี”. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 40, 
ฉบับที ่4, หน้า 543-565 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
5) Chomsuwan, K. , Pinit, P. , and Anmanatarkul, A.  ( 2020) .  “ Mechatronic TVET 

Student Development Using Project Approach for In-depth Learning”, 2020 IEEE 
Global Engineering Education Conference (EDUCON) , 27 -  30 April 2020, Porto, 
Portugal, pp. 814-818. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
6) อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และ พิเชษฐ์ พินิจ. (2561). “ทักษะการคิดแก้ปัญหาทางฟิสิกส์และ

วิศวกรรมของนักศึกษา : การสืบค้นเชิงคุณภาพเบื้องต้นจากรายวิชาพลศาสตร์วิศวกรรม และ
เครื่องจักรกลและการออกแบบ”. การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์. ครั้งที่ 5, 
6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2561, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, จังหวัดตาก, หน้า 645-
657. 
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ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล 
Ass.Prof. Anusit Anmanatarkul 

 
1. ประวัติการศึกษา 
 ปี ค.ศ. 2003   Ph.D. Mechanical Engineering, Old Dominion University, USA. 
 ปี ค.ศ. 1999   MS. Mechanical Engineering, Old Dominion University, USA. 
 ปี พ.ศ. 2538   ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
 
2. ภาระงานสอน 

2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
MTE 613 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับครุศาสตร์อุตสาหกรรม    3 หน่วยกิต 

(Advanced Mathematics for Industrial Education)    
MTE 615 การออกแบบการทดลอง       3 หน่วยกิต 

(Design of Experiment)        
MTE 699 วิทยานิพนธ์                                                                  12 หน่วยกิต 

(Thesis) 
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รายวิชาระดับปริญญาตรี 
MTE 351 ระบบควบคุมโนมัติ       3 หน่วยกิต  

(Automatic Control Systems)        
MTE 352 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิคส์      3 หน่วยกิต 

(Pneumatics and Hydraulics Systems) 
MTE 485 โครงงานทางครุศาสตร์เครื่องกล 1     1 หน่วยกิต  

(Mechanical Technology Education Project I)                      
MET 482 หัวข้อพิเศษ        3 หน่วยกิต 

(Special Topics)                                                                
  

2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
MTE 620 การคิดเชิงค านวณเพ่ือการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและการศึกษา  3 หน่วยกิต 

(Computational Thinking for Problem Solving in  
Engineering and Education)    

MTE 650 การวิเคราะห์พลศาสตร์และการออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  3 หน่วยกิต 
(Dynamic Analysis and Design of Robotic Industry)    

MTE 690 วิทยานิพนธ์                                                                           12 หน่วยกิต 
(Thesis) 

3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 

3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
วารสารวิชาการระดับชาติ 
1) สถาพร เจริญศุภโชคกุล, พิเชษฐ์ พินิจ, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, มานนท์ สุขละมัย และ 

บรรจบ อรชร. (2562). “แนวคิดใหม่ทางวิศวศึกษาส าหรับการเรียนการสอนกลศาสตร์
ของแข็ง : การสร้างภาพความเข้าใจผ่านหลักการส าคัญ แผนที่ศาสตร์ และกลยุทธ์  
การแก้ปัญหา”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที ่42, ฉบับที ่1, หน้า 23-53. 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
2) Chomsuwan, K. , Pinit, P. , and Anmanatarkul, A.  ( 2020) .  “ Mechatronic TVET 

Student Development Using Project Approach for In-depth Learning”, 2020 IEEE 
Global Engineering Education Conference (EDUCON) , 27 -  30 April 2020, Porto, 
Portugal, pp. 814-818. 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
3) อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และ พิเชษฐ์ พินิจ. (2561). “ทักษะการคิดแก้ปัญหาทางฟิสิกส์และ

วิศวกรรมของนักศึกษา : การสืบค้นเชิงคุณภาพเบื้องต้นจากรายวิชาพลศาสตร์วิศวกรรม และ
เครื่องจักรกลและการออกแบบ”. การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์. ครั้งที่ 5, 
6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2561, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, จังหวัดตาก, หน้า 645-
657. 
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4) พินิจ รังสิติยากร, จุลพจน์ จิรวัชรเดช, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และ เอกรัตน์ รวยรวย. 
( 2560) .  “ Learning Orientation Development by Physical Model Learning 
Approach in Flipped Classroom and Facilitator Techniques”. การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ. ครั้งที่ 22, 18 - 20 กรกฎาคม 2560. กรีนเนอรี่ รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา, หน้า 852 - 857. 

5) เอกรัตน์ รวยรวย, วิศิษฎ์ศรี วิยะรัตน์, พิเชษฐ์ พินิจ, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, ประภัสสร 
วงษ์ดี, ปกรณ์ สุปินานนท์. (2560). “Conceptual Framework of Professional Learning 
Community ( PLC)  on KMUTT Facilitator’ s Trainer Community Approach” .  
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ. ครั้งที ่7, 20 - 21 กรกฎาคม 2560. 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ, H235-H249. 

 
 
 
 

ดร.อภินันท์  ภูเก้าล้วน 
Aphinan Phukaoluan 

 
1. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2559  วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
ประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2550  วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
ประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2547  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ประเทศไทย 
 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
MTE 615 การออกแบบการทดลอง                                                      3 หน่วยกิต 

(Design of Experiment)  
   

รายวิชาระดับปริญญาตรี 
MET 242 กลสาสตร์ของแข็ง       3 หน่วยกิต 

(Mechanics of Solids) 
MET 232 เทคโนโลยีระบบรองรับและระบบส่งก าลัง     3 หน่วยกิต 

(Power Transmission and Suspension Technology) 
MET 412 การประลองทางเทคโนโลยีพลังงาน     3 หน่วยกิต 

(Enegy Techonology Laboratory) 
 

2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
MTE 615 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง     3 หน่วยกิต 

(Design and Analysis of Experiment) 
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MTE 690 วิทยานิพนธ์                                                                     12 หน่วยกิต 
(Thesis)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 

3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1) Boonmag, V. , Phukaoluan, A. , Wisesook, O. , and Pluphrach, G.  ( 2019) . 

“ Comparison of Bending Stress and Contact Stress of Helical Gear Transmission 
Using Finite Element Method”, International Journal of Mechanical Engineering 
and Robotics Research, Vol. 8, pp. 99-103. 

2) Boonmag, V. , Wisesook, O. , Phukaoluan, A. , and Pluphrach, G.  (2018) .  “Micro-
Crack Analyses of Chromium Steel JIS- SCr 420 for Helical Gear Transmission” , 
Key Engineering Materials, Vol. 777, pp. 294-299. 

3) Phukaoluan, A., Khantachawana, A., Kaewtatip, P., and Dechkunakorn, S. (2018). 
“ Assessment of Corrosion Behavior in Artificial Saliva of Wires for Orthodontic 
Applications”, Materials Science Forum, Vol. 917, pp. 197-201. 

วารสารวิชาการระดับชาติ 
4) ชวภณ ธนวัชณรงค์, อนรรฆ ขันธะชวนะ และ อภินันท์ ภูเก้าล้วน, (2563), “อิทธิพลของ

อุณหภูมิอบที่มีผลต่อแรงดึงกลับสปริงโลหะผสมจ ารูปนิกเกิล-ไทเทเนียม เพ่ือประยุกต์ใช้เป็น
แอคชูเอเตอร์ของเครื่องจักรกลความร้อน”, วารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโยโลยีสยาม, ปีที่ 6 ฉบับที ่2, หน้า 39-46. 
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ค.2 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส 

Ass.Prof. Tavewat Suparos 
 

1. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. 2541   วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  

ประเทศไทย 
 ปี พ.ศ. 2535   ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
 
2. ภาระงานสอน 

2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
MTE 699 วิทยานิพนธ์                                                                  12 หน่วยกิต 

(Thesis) 
MTE 701 หัวข้อพิเศษ                                                                   3 หน่วยกิต 

(Special Topic) 
 

รายวิชาระดับปริญญาตรี 
MET 411 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลของไหลและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน  3 หน่วยกิต 

(Fluid Machinery Technology and Heat Exchanger)                                                                
MTE 241 อุณหพลศาสตร์        3 หน่วยกิต 

(Thermodynamics) 
MTE 342 การถ่ายเทความร้อน       3 หน่วยกิต 

(Heat Transfer)  
MTE 485 โครงงานทางครุศาสตร์เครื่องกล 1     1 หน่วยกิต  

(Mechanical Technology Education Project I)                      
  

2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
MTE 640 ระบบพลังงานความร้อนและการประยุกต์ใช้งาน    3 หน่วยกิต 

(Thermal Energy Systems and Applications)    
MTE 690 วิทยานิพนธ์                                                                           12 หน่วยกิต 

(Thesis) 
 

3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 

3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
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วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
1) Juengjaroennirachon, S., Namprakai, P., Pratinthong, N., and Suparos, T. (2017). 

“ Performance enhancement of air conditioning using thermosyphon system’ s 
energy storage unit for cooling refrigerant before entering the condenser” , 
Journal of Mechanical Science and Technology. 31(1), pp. 393–400. 

วารสารวิชาการระดับชาติ  
2) สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร และ ทวีวัฒน์ สุภารส. (2562). “การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ด้วยความร้อนเหลือทิ้งจากระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน”, วารสารวิชาการเทพสตรี. ปีที่ 
14, ฉบับที่ 1, หน้า 25-31. 

3) สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร และ ทวีวัฒน์ สุภารส. (2563). “การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปรับ
อากาศด้วยการลดอุณหภูมิสารท าความเย็นก่อนเข้าคอนเด็นเซอร์โดยใช้ถังแลกเปลี่ยนความ
ร้อน”, วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย . ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, หน้า 312-
322. 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
4) Sutthivirode, K.  and Suparos, T.  (2018) .  “ A study of forced convection heat 

transfer:  Constant heat flux” , Proceeding of 2018 5th International Conference 
on Business and Industrial Research, ICBIR 2018.  June, 20 2018.  Thai- Nichi 
Institute of Technology Bangkok, Thailand, pp. 236-241. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
5) สายชล ท่าประเสริฐ, มานนท์ สุขละมัย และ ทวีวัฒน์ สุภารส. (2561). “Electricity Gene-

ration System using Organic Rankine Cycle Turbine”, การประชุมวิชาการระดับชาติ
เชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ 2561. ครั้งที ่2, 24 - 26 กรกฎาคม 2561, โรงแรม 
ชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี, หน้า 81-88. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์ 
Asst.Prof. Sujin Jiracheewanun 

 
1. ประวัติการศึกษา 

ปี ค.ศ. 2009   Ph.D. (Mechanical Engineering), The University of Sydney, Australia 
ปี พ.ศ. 2543   วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  

ประเทศไทย 
 ปี พ.ศ. 2539   ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
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2. ภาระงานสอน 

2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
FEM 622 สัมมนา                                                                     1 หน่วยกิต 

(Seminar) 
MTE 603 สื่อดิจิทัลส าหรบัการเรียนการสอน         3 หน่วยกิต 

(Digital Media for Teaching and Learning) 
MTE 699 วิทยานิพนธ์                                                                  12 หน่วยกิต 

(Thesis) 
 

รายวิชาระดับปริญญาตรี 
MET 211 พ้ืนฐานเทคโนโลยีอุณหภาพและของไหล     3 หน่วยกิต 

(Fundamental of Thermal and Fluid Technology) 
MTE 242 กลศาสตร์ของไหล       3 หน่วยกิต 

(Fluid Mechanics) 
MTE 271 เทคโนโลยียานยนต์ 1       3 หน่วยกิต 

(Automotive Technology I) 
MTE 384 การศึกษาโครงงานทางครุศาสตร์เครื่องกล     1 หน่วยกิต 

(Mechanical Technology Education Project Study) 
MTE 449 การออกแบบระบบอุณหภาพ      3 หน่วยกิต 

(Thermal System Design)       
MTE 461 การประลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล 1     3 หน่วยกิต  

(Mechanical Technology Laboratory I)      
MTE 485 โครงงานทางครุศาสตร์เครื่องกล 1     1 หน่วยกิต 

(Mechanical Technology Education Project I) 
MTE 486 โครงงานทางครุศาสตร์เครื่องกล 2     2 หน่วยกิต 

(Mechanical Technology Education Project II) 
 

2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
MTE 621 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง     3 หน่วยกิต 

(Design and Analysis of Experiment) 
MTE 690 วิทยานิพนธ์                                                                     12 หน่วยกิต 

(Thesis)    
 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 

3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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1) Niphit Sangsuwan, Peerapong Suwanumpai, Manon Sooklamai, and Sujin 
Jiracheewanun.  (2018) .  “Analysis and Testing on the Effect of an Anti-Roll Bar 
on a Student’ s Formula Car” , The 9th TSME International Conference on 
Mechanical Engineering ( TSME- ICoME 2018) .  11- 14 December 2018, Phuket, 
Thailand. CD-ROM AME-0018. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
2) วิมลมาส พวงทอง, สิทธิพัฒน์ ทิพวัฒน์ และ สุจินต์ จิระชีวะนันท์. (2561). “การพัฒนาสื่อ

การสอนเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม”, การประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม
การเรียนรู้และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล, 21-24 มีนาคม 2561, โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอ า
บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา, เพชรบุรี, หน้า 151-156. 

3) สุจินต์ จิระชีวะนันท์, จิตตินันท์  ไชยชาติ จิราภา โพธิปัญญา ชัยจุติ โอสถ นพดล แจ่มดวง 
และบุญส่ง เหมวัฒน์. (2562). “การพัฒนาชุดควบคุมสภาวะการปลูกพืชอัตโนมัติ”, การ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, ครั้งที่ 2, 19 สิงหาคม 
2562, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร, หน้า 1-10. 

4) สุจินต์ จิระชีวะนันท์, ศิระดา เชื้ออินทร์, ธวัชชัย เลิศพันธ์, บุญส่ง เหมวัฒน์ และดาครอง  
พิศสุวรรณ. (2562). “การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอน
ที่ใช้ของไหลอนุภาคนาโนทองค าเป็นสารท างาน”, การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, ครั้งที่ 2, 19 สิงหาคม 2562, คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร, หน้า 18-26. 
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ผศ.ดร.มานนท์ สุขละมัย 
Asst.Prof. Manon Sooklamai 

 
1. ประวัติการศึกษา 

ปี ค.ศ. 2009   D.Eng. (Regional Environment Systems),  
Shibaura Institute of Technology, Japan 

ปี พ.ศ. 2548   วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
ประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2546   ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
ประเทศไทย 

 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
MTE 699 วิทยานิพนธ์                                                                     12 หน่วยกิต 

(Thesis)  
   

รายวิชาระดับปริญญาตรี 
IDT 495   สหกิจศึกษา        8 หน่วยกิต 

(Work Integrated Learning I) 
MET 103 เขียนแบบทางวิศวกรรม       3 หน่วยกิต 

(Drawing for Industrial Design) 
MET 442 เทคโนโลยีและวิศวกรรมล้อเลื่อน      3 หน่วยกิต 

(Rolling Stock Engineering and Technology) 
MTE 111 เขียนแบบทางวิศวกรรม       3 หน่วยกิต 

(Engineering Drawing) 
MTE 231 ENGINEERING STATICS      3 หน่วยกิต 



มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 – KMUTT 79 
 

อนุมัติจากสภา มจธ.ครั้งท่ี 262 (2 มิ.ย. 64) 

(Engineering Statics) 
MTE 272 เทคโนโลยียานยนต์ 2       3 หน่วยกิต 

(Automotive Technology II) 
MTE 384 การศึกษาโครงงานทางครุศาสตร์เครื่องกล     1 หน่วยกิต 

(Mechanical Technology Education Project Study) 
MTE 485 โครงงานทางครุศาสตร์เครื่องกล 1     1 หน่วยกิต 

(Mechanical Technology Education Project I) 
MTE 486 โครงงานทางครุศาสตร์เครื่องกล 2     2 หน่วยกิต 

(Mechanical Technology Education Project II) 
 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

MTE 631 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่     3 หน่วยกิต 
(Modern Automotive Engineering Technology)   

MTE 690 วิทยานิพนธ์                                                                     12 หน่วยกิต 
(Thesis)    
  

3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 

3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
วารสารวิชาการระดับชาติ 
1) สถาพร เจริญศุภโชคกุล, พิเชษฐ์ พินิจ, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, มานนท์ สุขละมัย และ 

บรรจบ อรชร. (2562). “แนวคิดใหม่ทางวิศวศึกษาส าหรับการเรียนการสอนกลศาสตร์
ของแข็ง : การสร้างภาพความเข้าใจผ่านหลักการส าคัญ แผนที่ศาสตร์ และกลยุทธ์ 
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