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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Production
and Industrial Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.อ.บ. (วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science in Technical Education
(Production and Industrial Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.S. Tech. Ed. (Production and Industrial Engineering)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
149 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2. ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
1
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5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภ าษาไทย ส าหรับเอกสาร และตาราเรียนในวิช าของหลักสูตรมีทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
- ปรั บ ปรุ ง จากหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการผลิ ต และอุ ต สาหการ
ฉบับปี พ.ศ. 2554
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในการประชุม
ครั้งที่ ….6/2560.... เมื่อวันที่ .....17.... เดือน .......พฤษภาคม...... พ.ศ.2560 และ
ครั้งที่ ..12/2560... เมื่อวันที่ .....11..... เดือน .......ตุลาคม............ พ.ศ.2560
- ได้ พิ จ ารณากลั่ น กรองโดยคณะกรรมการพิ จ ารณาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ในการประชุ ม
ครั้งที่ ..12/2560.... เมื่อวันที่ .....13...... เดือน ......มิถุนายน.......... พ.ศ.2560
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุม
ครั้งที่ ....5/2560.... เมื่อวันที่ ......3....... เดือน …….กรกฎาคม...... พ.ศ.2560 และ
ครั้งที่ ....9/2560…. เมื่อวันที่ .....30…... เดือน .......ตุลาคม........... พ.ศ.2560
- ได้ รั บ อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รจากสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ในการประชุ ม
ครั้งที่ ....5/2560.... เมื่อวันที่ .....26...... เดือน …….กรกฎาคม….... พ.ศ.2560 และ
ครั้งที่ ....9/2560.... เมื่อวันที่ .....27...... เดือน ……..ธันวาคม.….... พ.ศ.2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
มี ค วามพ ร้ อ มใน การเผยแพ ร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภ าพ และมาตรฐานตามกรอบ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ ซึ่งบั น ทึกในฐานข้อมูล หลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR)
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2562
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็คราจการศึกษา
1. บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. นักฝึกอบรมในสถานประกอบการ
3. นักวิชาการด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
4. นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
5. นักออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
6. นักวิชาการด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
7. นักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหการ
8. วิศวกรฝ่ายขายในภาคอุตสาหกรรม
9. ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

3

มคอ. 2
9. ชื่อ - นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1* นายณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง
2
3
4

ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วิชาการ
อาจารย์ - ค.อ.ม. (เครื่องกล)
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
นายกิติศักดิ์ ฉิมกลิ่น
อาจารย์ - วศ.ม. (เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม)
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
นายอภิชาติ ศรีประดิษฐ อาจารย์ - ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
นายเมธา อึ่งทอง
อาจารย์ - ค.อ.ม. (หลักสูตรและการสอนอาชีวะศึกษา)

4
5

นางอุไร อภิชาตบรรลือ

- ค.อ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
รอง
-ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
ศาสตราจารย์ -ค.อ.ม. (เครื่องกล)
-ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปี พ.ศ.
2551
2544
2554
2542
2545
2536
2555
2553
2551
2538
2528

* ประธานหลักสูตร มีหน้าที่ บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและ
การพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการที่รัฐบาลมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบาย ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่
อาศัยรายได้จากการลงทุนจากต่างประเทศในด้านอุตสาหกรรมหนัก นาอุตสาหกรรมของต่างประเทศเข้ามา
โดยผ่านการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งจะดูทันสมัยแต่ไม่พัฒนาเพราะขาดการคิดต่อยอดทางเทคโนโลยี
ไม่ มี ก ารถ่ ายทอดเทคโนโลยี ไว้ ให้ ค นไทย ดั งนั้ น หากต้ อ งการให้ ป ระเทศหลุ ด จากกับ ดั ก รายได้ ป านกลาง
(Middle Income Trap) จะต้องขับเคลื่อนประเทศโดยอาศัยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
เพื่อแข่งขันได้ใน เวทีโลก หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
จึงมุ่งเน้น การผลิตบัณฑิต ในด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนเทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ขั้นสูงที่สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยเน้นเฉพาะด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ซึ่งจะให้เกิด
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ทางด้านการศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
วงกว้าง ประกอบกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ หลักสูตรนี้จึงสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการมุ่งเน้นการ
สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ สามารถคิดค้น ออกแบบ ประดิษฐ์ วิจัย
พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อรองรับแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สั งคมและวัฒ นธรรม การเปลี่ ย นผ่ านจากอุ ต สาหกรรมที่ อ าศั ยแรงงานเป็ น หลั ก มาเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ ใช้
เทคโนโลยี ชั้น สู ง การเรีย นรู้ จ ากแหล่ งข้อมูล ข่าวสารจานวนมากที่จะต้องก้าวทั นต่อการเปลี่ ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งมี รู ป แบบหรื อ ระบบพั ฒ นาก าลั ง คน เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ในสั ง คมมี ค วามรู้
ความสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรนั้น ๆ หลักสูตร
นี้ จึ ง มุ่ งเน้ น การสร้ า งบั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ มี ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้ ออกแบบ และพั ฒ นา
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งทางด้านการศึกษาด้านเครื่องกล และด้านการผลิต รวมถึงพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มี
คุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและความเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอก หรื อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม
จึงทาให้ ห ลักสูตรต้องมีกระบวนการส่ งเสริมการพัฒ นากาลังคนที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการแข่งขัน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังคงไว้ซึ่งสังคมและวัฒนธรรมอันดี
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลั กสู ตรมีความสอดคล้ องกับพั นธกิจของมหาวิท ยาลั ย ซึ่งมุ่งมั่น ที่จะพัฒ นาบัณ ฑิ ต ในระดั บ
ปริญญาบัณฑิต ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและ
สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อัน ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามความ
ต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศ ดาเนินการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการอาชีวะศึกษาและอุตสาหกรรม ให้การบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภาครัฐ
และเอกชน ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจมีการประสานความร่วมมือกับหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ ใน
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการใช้ทรัพยากรการศึกษาร่วมกัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การพัฒนาครู คือการพัฒนาช่าง
1.2 ความสาคัญ
เป็นหลักสูตรที่สร้างครูช่างที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการสอน การฝึกอบรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การผลิตและอุตสาหการ ในการประกอบอาชีพด้านการสอน การฝึกอบรม และการจัดการให้แก่สถานศึกษา
ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ เพื่อเป็นแนวทาง
การศึกษาต่อระดับสูงขึ้นในสาขาวิชาเฉพาะทาง หรือในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมการผลิต
และอุตสาหการ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการ
สอน สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหการ
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจริยธรรมต่อวิชาชีพ และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทาเป็น ถ่ายทอดเป็น
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน - มีการพัฒนาหลักสูตร และ
ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด แผนจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
- บริหารหลักสูตรให้มีมาตรฐาน - ติดตามผลการดาเนิน
ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด งานตามหลักสูตรกาหนด
อย่างสม่าเสมอ

ตัวบ่งชี้
- มี มคอ.3 ของรายวิชาที่จะจัดการเรียน
การสอนก่อนเปิดสอนครบทุกรายวิชา

- มีรายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน
หลังจากสิ้นสุดการเรียนครบทุกรายวิชา
- มีรายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
- ปรับปรุงหลักสูตรให้
- ติ ด ตามความต้องการใช้งาน - เนื้อหาในรายวิชาใช้งาน ตรงกับงานที่
สอดคล้องกับการใช้งาน และ และความต้องการของผู้ใช้
ทาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิต
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
- บัณฑิตได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่า
เกณฑ์ที่ ก.พ.กาหนด
- พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ - สนับสนุนให้บุคลากรไป
- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
ระดับสูงด้านวิศวกรรมการผลิต ศึกษาต่อประชุม ดูงาน หรือ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และอุตสาหการ เพื่อประโยชน์ ทางานวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่ ระดับอุดมศึกษา
ในการเรียนการสอนและการ เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และ - อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการ
วิจัย
ต่างประเทศ
พัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาคี โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษา 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
กาหนดให้นักศึกษาเรียนจานวน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 จานวน 240 ชั่วโมง
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการ
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็ น ผู้ส าเร็จ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิช าช่างอุตสาหกรรม
ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างท่อและประสาน ช่างเชื่อมโลหะแผ่น ช่างกล
โรงงาน ช่ า งจิ๊ ก และการท าเครื่ อ งมื อ ช่ างกลเรื อ ช่ างเครื่ อ งจั ก รกลงานเกษตร หรื อ ในสาขาวิ ช าอื่ น ๆ ที่
คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รของภาควิ ช าครุศ าสตร์เครื่อ งกลเห็ น ชอบ จากสถาบั น การศึ ก ษาซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะ
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองโดยผ่านการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะ
2.2.3 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างท่อและประสาน ช่างเชื่อมโลหะแผ่น ช่างกล
โรงงาน ช่างจิ๊กและการทาเครื่องมือ ช่างกลเรือ ช่างเครื่องจักรกลงานเกษตร หรื อหรือในสาขาวิชาอื่นๆ ที่
คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รของภาควิ ช าครุศ าสตร์เครื่อ งกลเห็ น ชอบ จากสถาบั น การศึ ก ษาซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะ
2.2.4 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.2.5 สาหรับผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ รับนักศึกษาที่
สาเร็จ การศึกษาในระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ (ปวช.) และระดับมั ธ ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ซึ่งมีพื้ น
ฐานความรู้ ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยนั ก ศึ ก ษาที่ ม าจากสายวิ ช าชี พ ส่ ว นใหญ่ มี ปั ญ หาในวิ ช าพื้ น ฐานทางด้ า น
คณิ ตศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์ ส่ ว นการประยุก ต์ใช้ ความรู้ท างทฤษฎีสู่ การปฏิ บั ติส ามารถท าได้ดี ส าหรับ
นักศึกษาที่มาจากสายสามัญ ส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างดี แต่จะมี
ปัญหาในเรื่องพื้นฐานทางช่าง และทักษะปฏิบัติทางช่าง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
(1) จัดโครงการสอนปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาที่มาจากสายวิชาชีพ
ก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก
(2) จัดโครงการสอนปรับพื้นฐานทางช่าง และทักษะปฏิบัติ ทางช่าง ให้แก่นักศึกษาที่ มาจากสาย
สามัญก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก
(3) จัดโครงการจั ดการสอนเสริมในระหว่างเรียนประจาภาคการศึกษาให้ แก่นักศึกษาใหม่ และ
นักศึกษาเก่า โดยใช้ระบบพี่สอนน้อง
(4) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของภาควิชา
(5) ก าหนดภาระหน้ าที่ ข องอาจารย์ ผู้ ส อน และอาจารย์ ที่ ป รึก ษาให้ มี ส่ ว นช่ ว ยติ ด ตามดู แ ลให้
คาปรึกษา และให้คาแนะนาแก่นักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและด้านสังคม
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับ - ชั้นปี
ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
(คน)
2560 2561 2562 2563 2564
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120 180 240 240
60
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าลงทะเบียน
ค่าอุดหนุนการศึกษา
รวมรายรับ

2560
1,140,00
1,500,00
2,640,00

ปีงบประมาณ (บาท)
2561
2562
2563
2,280,000 3,420,000
4,560,000
1,625,00
1,425,000
1,200,000
3,905,00
4,845,000
5,760,000

2564
5,700,000
1,500,000
7,200,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

2560

2561

ปีงบประมาณ (บาท)
2562

2563

2564

ก.
งบดาเนินการ
เงินเดือน
7,769,700
8,235,882
8,730,034
9,253,837 9,809,067
ค่าตอบแทน
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
ค่าใช้สอย
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
ค่าวัสดุ
1,050,000
1,137,500
997,500
840,000
1,050,000
เงินอุดหนุนการวิจัย 150,000
180,000
210,000
240,000
270,000
รายจ่ายอื่นๆ
รวม (ก)
9,329,700 9,913,382
10,297,535 10,693,837 11,498,067
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1,000,000
600,000
600,000
600,000
600,000
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
500,000
รวม (ข)
1,000,000 1,100,000
600,000
600,000
600,000
รวม (ก) + (ข) 10,329,7000 11,013,382 10,897,535,12 11,293,837 12,089,067
จานวนนักศึกษา
60
120
180
240
300
ค่าใช้จ่ายต่อหัว
34,432,33
33,887.33
38,236.96
47,057.65 40,296.89
นักศึกษา
(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาจานวน 39,869.7 บาทต่อปี)
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ น แบบชั้น เรียน ให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
149 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
7 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
113 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน
73 หน่วยกิต
- วิชาการศึกษา
24 หน่วยกิต
- วิชาพื้นฐานวิศวกรรม
49 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพ
40 หน่วยกิต
- วิชาชีพบังคับ
28 หน่วยกิต
- วิชาชีพเลือก
12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
7 หน่วยกิต
วิชาสังคมศาสตร์
4 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่กาหนดไว้ดังนี้
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
020003123
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1(1-0-2)
(Professional Ethics)
080203901
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
080203904
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203906
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
หรือเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ ในหมวดวิชาศึก ษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
วิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่กาหนดไว้ดังนี้
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
080303104
จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
080303201
การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
080303601
มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
080303606
การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
หรือเลือกเรียนจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในหมวดวิชาศึก ษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ข. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
080103001
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
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080103061

การใช้ภาษาอังกฤษ 1
(Practical English I)
080103062
การใช้ภาษาอังกฤษ 2
(Practical English II)
หมายเหตุ * สาหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน
วิชาเลือก

3(3-0-6) *
3(3-0-6) *
6 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

080103011

ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
(English Study Skills)
080103012
การอ่าน1
3(3-0-6)
(Reading I)
080103014
การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
080103016
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
080103018
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
หรื อ เลื อ กเรี ย นจากกลุ่ ม วิ ช าภาษา ในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่กาหนดไว้ดังนี้
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
020003101
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
1(1-1-2)
(Basic Computer for Education)
020003103
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
(Computer and Programming)
030113206
ความรู้ทั่วไปและการจัดการงานเขียนแบบ
2(1-2-3)
(Fundamental Drawing and Management)
040113005
เคมีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday Life)
หรือเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
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ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
เลือกจากรายวิชาที่กาหนดไว้ดังนี้

2 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-2-1)

080303501

บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502
วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503
แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504
ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
หรือเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาพลศึกษา ในหมวดวิชาศึกาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
113 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน
73 หน่วยกิต
วิชาการศึกษา
24 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
020003221
หลักวิชาชีพครู
3(3-0-6)
(Teaching Profession)
020003224
จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Education Psychology)
020003225
วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
3(3-0-6)
(Teaching Methods in Vocational and Technical
Education)
020003226
การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Research)
020003227
นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
(Innovation and Instructional Media)
020003228
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
020003230
ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
020003231
ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-3)
(Teaching Practice II)
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วิชาพื้นฐานวิศวกรรม
020113901
020113904
020113910
020113912
020113930
020113940
020113950
020113960
020113970
020113980
020113981
020113982
020113983
020113984
020123286
020123287
020123288

49 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
กลศาสตร์ของแข็ง
(Mechanics of Solids)
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล
(Machine Design)
เทอร์โมฟลูอิดส์
(Thermofluids)
กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Process)
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
(Pneumatics and Hydraulics)
การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer-aided Design and Drawing)
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
(Industrial Electrical Technology)
การประลองการทดสอบวัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials Testing Laboratory)
เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
ปฏิบัติงานพื้นฐานงานโลหะ
(Basic Metalworking Practice)
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
(Machine Tool Practice )
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
(Automatic Machine Practice)
สัมมนา
(Seminar)
โครงงาน 1
(Project I)
โครงงาน 2
(Project II)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-3-3)
3(2-2-5)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
2(0-6-2)
2(0-6-2)
2(0-6-2)
1(0-3-1)*
2(0-6-2)
2(0-6-2)

มคอ. 2
040203111

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
040203112
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
040313010
ฟิสิกส์
(Physics)
หมายเหตุ * เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาบังคับ
020113104
020123201
020123230
020123241
020123249
020123251
020123255
020123271
020123272
020123273
020123274
020123276

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

28 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

โลหะวิทยากายภาพ
(Physical Metallurgy)
วิศวกรรมการวัดละเอียด
(Engineering Metrology)
การตัดปาดผิวโลหะ
(Metal Removal Process)
วิศวกรรมเครื่องมือ
(Tool Engineering)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและผลิต
(Computer - aided Design and Manufacturing)
กระบวนการเชื่อมและอุปกรณ์
(Welding Processes and Accessories)
การฝึกงานด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
(Production and Industrial Engineering Training)
การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
การวางแผนการผลิตและควบคุมวัสดุคงคลัง
(Production Planning and Inventory Control)
วิศวกรรมบารุงรักษา
(Maintenance Engineering)
วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)
เครื่องจักรและระบบสนับสนุนการผลิต
(Production Machinery and Facility System)
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1(0-3-1)
2(1-3-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-3-3)
1(240 ชั่วโมง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

มคอ. 2

020123242
020123243
020123244
020123246
020123247
020123248
020123250
020123252
020123253
020123254
020123270
020123275
020123277
020123278
020123279

- วิชาชีพเลือก
12 หน่วยกิต
(1) วิชาเลือกวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
เลือกจากรายวิชาที่กาหนดไว้ดังนี้
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
3(2-2-5)
(Metal Forming Technology)
การวิเคราะห์ความแข็งแรงและการไหลของพลาสติก
3(2-2-5)
(Strength and Plastic Flow Analysis)
เทคโนโลยีแม่พิมพ์
3(2-2-5)
(Die Technology)
การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
3(2-2-5)
(Plastic Mold Design)
การออกแบบและสร้างเครื่องมือเพื่อการผลิต
3(2-3-5)
(Tools Design and Making for Manufacturing)
ระบบอัตโนมัติในการผลิต
3(2-2-5)
(Automation in Manufacturing)
การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
(Product Design and Technology)
การออกแบบงานเชื่อม
3(3-0-6)
(Welding Design)
วัสดุและโลหะวิทยาระหว่างการเชื่อม
3(2-2-5)
(Materials and Their Behaviour During Welding)
งานประกอบและการใช้งานด้านวิศวกรรมงานเชื่อม
3(2-2-5)
(Fabrication and Application Engineering in
Welding Work)
สถิติสาหรับงานวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
3(3-0-6)
(Statistics for Production and Industrial Engineering)
การออกแบบและวางผังโรงงาน
3(3-0-6)
(Plant Layout and Design)
การประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Assurance)
การศึกษาการทางานและการเพิ่มผลผลิต
3(3-0-6)
(Work Study and Productivity)
การยศาสตร์
3(3-0-6)
(Ergonomics)
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020123280

การจัดการเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Machinery Management)
020123281
การจัดการโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Supply Chain Management)
020123282
หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
3(3-0-6)
(Special Topics in Production and Industrial Engineering)
(2) วิชาเลือกทางการศึกษา
เลือกจากรายวิชาที่กาหนดไว้ดังนี้
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
020003222
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(3-0-6)
(Education Philosophy and Vocational Curriculum
Development)
020003229
การจัดการคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Quality Management)
020003212
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
(Computer-assisted Instruction)
020003232
ฝึกปฏิบัติการสอน 3
3(0-6-3)
(Teaching Practice III)
หรือรายวิชาทางการศึกษาอื่น ๆ ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดสอน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลื อ กเรี ย นจากรายวิ ช าใด ๆ ในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอน
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
02xxxxxxx
xxxxxxxxx
020113982
020123201
040203111
040313010
080103001
0803035xx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1(1-1-2)
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2(x-x-x)
(Science and Mathematics Elective Course)
ปฏิบัติงานพื้นฐานงานโลหะ
2(0-6-2)
(Basic Metalworking Practice)
วิศวกรรมการวัดละเอียด
1(0-3-1)
(Engineering Metrology)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม I
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
ฟิสิกส์
3(2-2-5)
(Physics)
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
รวม
19(x-x-x)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
02xxxxxxx
020113901
020113904
020113981
020113983
040203112
080103002
0803035xx

ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
(Science and Mathematics Elective Course)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
2(0-6-2)
(Machine Tool Practice )
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม
21(16-12-37)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
020113910
020113930
020113960
020113970
020113980
020113984
020123230
020123251
080303xxx

ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลศาสตร์ของแข็ง
3(3-0-6)
(Mechanics of Solids)
เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6)
(Thermofluids)
การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
2(1-3-3)
(Computer-aided Design and Drawing)
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Electrical Technology)
การประลองการทดสอบวัสดุวิศวกรรม
1(0-3-1)
(Engineering Materials Testing Laboratory)
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
2(0-6-2)
(Automatic Machine Practice)
การตัดปาดผิวโลหะ
2(1-3-3)
(Metal Removal Process)
กระบวนการเชื่อมและอุปกรณ์
2(1-3-3)
(Welding Processes and Accessories)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Humanities Elective Course)
รวม
21(14-20-35)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
020003221
020113104
020113912
020113940
020123249
080203xxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักวิชาชีพครู
3(3-0-6)
(Teaching Profession)
โลหะวิทยากายภาพ
3(2-2-5)
(Physical Metallurgy)
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล
3(3-0-6)
(Machine Design)
กรรมวิธีการผลิต
3(2-2-5)
(Manufacturing Process)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและผลิต
3(2-2-5)
(Computer - aided Design and Manufacturing)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Sciences Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1(1-0-2)
(Social Science Elective Course)
รวม
19(16-6-35)
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มคอ. 2
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
020003224
020003225
020003227
020003228
020123241
02xxxxxxx
020123274

ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Education Psychology)
วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
3(3-0-6)
(Teaching Methods in Vocational and Technical
Education)
นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
(Innovation and Instructional Media)
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
วิศวกรรมเครื่องมือ
3(2-2-5)
(Tool Engineering)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
3(3-0-6)
(Professional Elective Course)
วิศวกรรมความปลอดภัย
2(2-0-4)
(Safety Engineering)
รวม
20 (18-4-38)
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มคอ. 2
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
020003230

ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
020113950 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3(2-2-5)
(Pneumatics and Hydraulics)
020123271 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
020123272 การวางแผนการผลิตและควบคุมวัสดุคงคลัง
3(3-0-6)
(Production Planning and Inventory Control)
020123273 วิศวกรรมบารุงรักษา
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering)
020123276 เครื่องจักรและระบบสนับสนุนการผลิต
2(2-0-4)
(Production Machinery and Facility System)
020123286 สัมมนา
1(0-3-1)*
(Seminar)
080103xxx วิชาเลือกในกลุ่มภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
รวม
20 (17-9-38)
หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
020123255

ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การฝึกงานด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
1(240 ชั่วโมง)
(Production and Industrial Engineering Training)
รวม
1(240 ชั่วโมง)
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มคอ. 2
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
020003231
020123287
020xxxxxx
080103xxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา
ฝึกปฏิบัติการสอน 2
(Teaching Practice II)
โครงงาน 1
(Project I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(0-6-3)
2(0-6-2)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
รวม
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14(x-x-x)

มคอ. 2
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
020003226
020123288
020xxxxxx
020xxxxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา
การวิจัยทางการศึกษา
(Educational Research)
โครงงาน 2
(Project II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)

จานวนหน่วยกิต( บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม
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14(x-x-x)

มคอ. 2
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
020003101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
1(1-1-2)
(Basic Computer for Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
องค์ประกอบและการทางานของคอมพิวเตอร์ การติดตั้งและการใช้งาน ระบบ
ปฏิบั ติ การใช้ งานเบื้ องต้นของโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา ความรู้เบื้องต้เกี่ยวกัน
อินเตอร์เน็ต และการสืบค้นข้อมูล เพื่อประกอบการศึกษา จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
Computer components and its operation, installing the operating
system, application program for education, Introduction to the Internet and
search for education, ethics in using computers and information systems.
020003103

คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
(Computer and Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้าง และหน้าที่ของส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ลักษณะของตัว
แปลภาษา แนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการออกแบบและ
พัฒ นาโปรแกรมด้ว ยภาษาระดับสู ง การสร้างและการเรียกใช้ฟังก์ชัน การประมวลผล
แฟ้มข้อมูล การทดสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาดในโปรแกรม
Computer structure and components, programming complier and
translator, problems solving by computer programming, process of designing
and developing applications with high-level language programming, creating
and calling functions, data processing, testing and correcting errors in a
program.
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มคอ. 2
020003123

จรรยาบรรณวิชาชีพ
1(1-0-2)
(Professional Ethics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
จริ ย ธรรมสั ม พั น ธ์ มิ ติ ข องจริ ย ธรรม ทฤษฎี จ ริ ย ธรรม จริ ย ธรรมและองค์ ก ร
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ ความซื่อสัตย์และความภักดีต่อ
องค์กร ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรมและผลประโยชน์ ทับซ้อน จรรยาบรรณและสิ่งแวดล้อมในการทางาน
Relative Ethics, dimensions of ethics, ethics theory, ethics and
institutions, professional ethics, entrepreneur ethics, loyalty and honesty in
the workplace, responsibility of entrepreneur and profession, ethical
profession and conflict resolution, ethics and environment in The
Workplace.

020003212

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
(Computer – assisted Instruction)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
บทบาทของอีเลิร์นนิ่งต่อการศึกษา ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ระบบจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์เนื้อหา และแบบทดสอบ
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้และการประเมินบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฝึกปฏิบัติการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยระบบนิพนธ์
บทเรียน
The role of E-Learning in education, Types of Computer Assisted,
E-Learning Management system, Content Analysis and Testing ,
Development of Computer Assisted Instruction. Using and evaluation
Computer Assisted, Practice to computer assisted instruction by Authoring
Systems.
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มคอ. 2
020003214

ฝึกปฏิบัติการสอน 3
3(0-6-3)
(Teaching Practice III)
วิชาบังคับก่อน : 020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2
Prerequisite : 020003231 Teaching Practice II
การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาประลอง หรือปฏิบัติการโรงงาน ในสาขาวิชาอาชีวะ
และเทคนิ คศึกษาการจัดทาแผนบทเรียนให้ ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง
การ
ออกแบบชุดการสอนวิชาประลอง หรือปฏิบัติการโรงงาน ใบงาน แบบทดสอบ และอุปกรณ์
ช่วยสอน การวางแผนการสอน เทคนิคการสอน การแก้ปัญหาขณะทา การสอน การ
ทดลองสอนวิชาประลอง หรือปฏิบัติการโรงงานในสถานการณ์จาลอง และการฝึกสอนใน
สถานการณ์จริง การสอบภาคปฏิบัติการตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการ
เรียน การวิเคราะห์และการประเมินผลการสอน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน และ การ
พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
Laboratory teaching practice or workshop practice in vocational and
technical education; lesson plans preparation for self education learners;
design of laboratory or workshop practice instruction set, worksheets, tests
and teaching media; lesson plans, teaching techniques and problem solving
during teaching; simulation of laboratory teaching practice or workshop
practice and real situation practice; practical examination, examination
checking, scoring and grading; analysis and teaching evaluation, research to
resolve learners’ problems and professional teacher development.
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มคอ. 2
020003221

หลักวิชาชีพครู
3(3-0-6)
(Teaching Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความส าคัญ ของวิช าชีพ ครู บทบาทหน้าที่ของครู คุณ ลั กษณะของครูที่ดี และ
มาตรฐานวิช าชีพ ครูจิ ตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู
หลั กธรรมาภิบ าล ความซื่อสั ตย์สุ จริต คุณ ธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครูที่คุรุสภากาหนด การสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาและ การ
จัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การพัฒนาเนื้อหาวิชา และกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ เพื่อให้ ทัน ต่อ การเปลี่ ยนแปลง การปฏิสั มพั นธ์ระหว่างครูกับผู้ เรียนที่ส่งเสริม
การพั ฒ นาศักยภาพผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญ ญาณความเป็นครู
มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
Importance of the teaching profession; roles and functions of
teacher; good teacher characteristics and teaching profession standard,
teacher spirit; laws related to teacher and teaching profession; good
governance, honorable; moral and ethics of teaching profession, ethics of
teaching profession as prescribed by the Teacher Council of Thailand;
academic advancement and teaching profession development; knowledge
management of teaching profession; course content and teaching strategy
development for enhancing students in analysis, synthesis and creation;
seeking and using knowledge information to cope with change; interaction
between teacher and students for enhancing student potential
development; good performance of teacher spirit, public consciousness
social sacrifice and profession ethics performance.
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020003222

ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(3-0-6)
(Education Philosophy and Vocational Curriculum Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ปรั ช ญา แนวคิ ด และทฤษฎี ท างการศึ ก ษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒ นธรรม ปรัช ญาการอาชีวศึกษา หลั กการ แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่ อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและ การประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา การ
วิเคราะห์ เกี่ยวกับ การศึกษาเพื่อการพั ฒ นาที่ยั่งยืน หลั กการแนวคิดและรูปแบบในการ
จัดทาหลักสูตร หลักสูตรฐานสมรรถนะ การวิเคราะห์หลักสูตร และการจัดทาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา การนาหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร
และนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
Philosophy, concepts and theories in education; religion, economy,
society and culture; vocational philosophy; principles, concepts and
education management strategy for sustainable development and its
application for vocational institute development; educational analysis for
sustainable development; concepts and forms of curriculum preparation;
competency based curriculum; curriculum analysis and preparation;
vocational and technical curriculum development; curriculum
implementation; curriculum evaluation and its usage for curriculum
improvement.
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มคอ. 2
020003224

จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Education Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพจิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้ แ ละจิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา รู ป แบบพื้ น ฐาน
ของการเรี ย นรู้ หลั ก การเรียนรู้ การถ่ายโอนความรู้ วัฒ นธรรมองค์ กรกับ การเรีย นรู้
ภู มิ ปั ญ ญ ากั บ การเรี ย นรู้ การประยุ ก ต์ แ นวคิ ด ด้ า นจิ ต วิ ท ยา การวางแผน และ
ออกแบบการเรี ย นรู้ จิ ต วิ ท ยาการแนะแนว และการให้ ค าปรึ ก ษา การให้ ค าแนะน า
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพที่ ดี ขึ้ น การใช้ จิ ต วิ ท ยาเพื่ อ ความเข้ า ใจ และสนั บ สนุ น
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
Fundamental psychology and human
development psychology,
individualization, personal development, learning psychology and education
psychology, basic form of learning, principles of learning, knowledge transfer;
organization culture and learning, wisdom and learning, application of
psychological concepts, planning and learning design; guidance and counsel
psychology, recommending learners for better quality of life, psychology for
understanding and supporting students to reach their full learning potential.
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020003225

วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
3(3-0-6)
(Teaching Methods in Vocational and Technical Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ท ฤษ ฎี การเรี ย น รู้ แ ละห ลั ก การสอน การสอน วิ ช าท ฤษ ฎี และป ฏิ บั ติ
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติเกี่ย วกับ การจัด ท าแผนการเรีย นรู้แ ละน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และ
ขั้ น ตอน การสอน การน าเข้ า สู่ บ ท เรี ย น การ ให้ เนื้ อห า การป ระยุ ก ต์ ใ ช้ และ
การประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรี ย นรวม ทฤษฎี และรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นรู้ จั ก คิ ด วิ เคราะห์
คิ ด ส ร้ า งส รรค์ แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห าได้ ก ารส ร้ า งบ รรย าก าศ ก ารจั ด ก ารชั้ น เรี ย น
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
Learning theories and teaching principles; teaching in theory and
practice; principles, concepts, and guidelines for lesson plan preparation and
implementation; learning management and learning environment; learning
process and teaching sequence; motivation, information, application and
progress evaluation of knowledge; classroom administration, classroom
learning integration, theory and learning management model for analytical
and creative thinking including problem solving, creating friendly
environmental classroom for learner achievement, learning center
development.
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มคอ. 2
020003226

3(3-0-6)
การวิจัยทางการศึกษา
(Educational Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการ แนวคิด และระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยทางด้านอาชีวะ
และเทคนิ คศึกษาการใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ การเขียนโครงการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย การทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือในการวิจัย
สถิติเบื้ อ งต้น เพื่ อการวิจัย การใช้ ซอฟต์ แวร์ใน การวิเคราะห์ ข้อมู ล การเขี ยนรายงาน
ก ารวิ จั ย ก ารน าผ ล ก ารวิ จั ย ไป ใช้ ใน ก ารจั ด ก ารเรี ย น ก ารส อ น ก ารท าวิ จั ย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน จรรยาบรรณนักวิจัย
Principles, concepts and educational research methodology,
vocational and technical educational researches; usage and production of
research to improve learning, research proposal writing, research conceptual
framework, related literature and research review, research instrument,
introduction to research statistic software for data analysis; writing research
report; research result usage for teaching and learning process; research for
learning and student development; research ethics.

020003227

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
(Innovation and Instructional Media)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมาย และความส าคั ญ ของสื่ อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ทางการศึกษาทฤษฎีการสื่ อสาร หลั กการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และ
การประเมิน สื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ เนื้อหา
เพื่ อ การออกแบบ และพั ฒ นาสื่ อ การสอนทางด้ า นอาชี ว ะ และเทคนิ ค ศึ ก ษา และ
การประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสาร
Definition and importance of instructional media, innovation and
information technology; communication theory; principles, concepts,
designing, applying and evaluating the instructional media, innovation and
information technology for learning; content analysis for design and
development of instructional media in vocational and technical education;
applications and evaluation of instructional media, innovation and
information technology for learning; information technology and applications
for communication.

35

มคอ. 2
020003228

การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ การวิ เ คราะห์ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารสอนเพื่ อ การวั ด
และประเมินผลทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล สถิติเบื้องต้น
เกี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผลทางการศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ก ารวั ด และ ประเมิ น ผล และ
การนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
Importance of educational measurement and evaluation; principles,
concepts and guidelines for learning measurement and evaluation; objective
analysis for educational measurement and evaluation; creating tools for
measurement and evaluation; basic statistic for measurement and
evaluation in education; measurement and evaluation practice and usage of
evaluation results for learner improvement.

020003229

การจัดการคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมาย และความส าคั ญ ของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา หลั ก การ
แนวคิด แนวปฏิบั ติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา มาตรฐานและองค์ประกอบ
ในการประกัน คุณ ภาพการศึกษา รูปแบบ และขั้น ตอนการดาเนิ นงานประกั นคุณ ภาพ
การศึ กษา การด าเนิ น การจั ดกิ จกรรมประเมิน คุณ ภาพของการจั ด กิจ กรรมการเรียน รู้
การเขี ย นรายงานการประเมิ น ตนเอง การน าผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไปใช้
เพื่อพัฒ นาการจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการจัดการ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
Definition and importance of education quality assurance; principles,
concepts and guidelines concerning educational quality management;
standards and elements of education quality assurance, forms and
procedures for education quality assurance; quality evaluation proceeding of
learning activity; self-assessment report preparation; usage of educational
quality assessment for learning quality improvement and for continuity
development of educational quality management.
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มคอ. 2
020003230

ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
วิชาบังคับก่อน : 020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
วิชาบังคับก่อน : 020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
Prerequisite : 020003225 Teaching Methods in Vocational
and Technical Education
: 020003227 Innovation and Instructional Media
การจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ จุ ด ประสงค์ ก ารสอนที่ ห ลากหลาย
การออกแบบใบเนื้อหาแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ การออกแบบ และผลิตสื่อ การ
สอน การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การฝึกทักษะ การถ่ายทอดพื้นฐาน และเทคนิคการ
ถ่ายทอดเนื้ อหาวิช า การฝึ กการสอนแบบจุล ภาค (ไมโครทิ ชชิ่ง ) ในสถานการณ์ จาลอง
ภายใต้การให้คาปรึกษาแนะนา และตรวจปรับจากอาจารย์นิเทศประจากลุ่ม
Application of theory from education course in lesson plans preparation in
order to prepare lesson plans for a variety of teaching purposes; design of
information sheets, exercise, test and examination; teaching media design
and production; class teaching observation, basic transfer practice and
content transfer technique; simulation of micro-teaching practice under
supervision and adjustment from group advisors.
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มคอ. 2
020003231

ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-3)
(Teaching Practice II)
วิชาบังคับก่อน : 020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
: 020003228 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
Prerequisite : 020003230 Teaching Practice I
: 020003228 Educational Measurement and Evaluation
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนรายวิ ช าทฤษฎี ในสาขาวิ ช าอาชี ว ะ และเทคนิ ค ศึ ก ษา
การจัดทาแผนบทเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบใบเนื้อหา แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ ข้ อ สอบ และสื่ อ การสอน การวางแผนการสอน เทคนิ ค การสอน
การแก้ ปั ญ หาขณะท าการสอน การทดลองสอนวิ ช าทฤษฎี ใ นสถานการณ์ จ าลอง
การฝึ กสอนในสถานการณ์ จริง การสอบภาคปฏิ บั ติ การตรวจข้ อสอบ การให้ คะแนน
การตัดสินผลการเรียน การวิเคราะห์การประเมินผลการสอน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน
และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
Theoretical teaching practice in vocational and technical education;
lesson plan preparation for self education learners knowledge caution;
design of information sheets, exercises, tests, examination and teaching
media; lesson planning, teaching techniques and problem solving when
teaching; simulation of theoretical teaching practice and real situations
practice; practical examinations, examination checking, scoring and grading;
analysis and teaching evaluation, research to resolve learners’ problems and
professional teacher development.

020113104

โลหะวิทยากายภาพ
3(2-2-5)
(Physical Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : 020113901 วัสดุวิศวกรรม หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite : 020113901 Engineering Materials
โครงสร้ างและพฤติ ก รรมของโลหะ แผนภู มิส มดุ ล ของโลหะผสม การเปลี่ ย น
โครงสร้ า งของเหล็ ก กล้ า เห ล็ ก กล้ า ผสม โลห ะน อกกลุ่ ม เหล็ ก และโลหะผสม
การเกิดนิ วเคลียสของโลหะ การแข็งขึ้นจากการตกผลึก การสึกกร่อนและการกัดกร่อน
ของโลหะ การอบและการชุบแข็งเหล็กกล้าแบบต่าง ๆ การวัดความสามารถในการชุบแข็ง
การตรวจสอบคุ ณ ภาพชิ้ น งานด้ ว ยการทดสอบวั ส ดุ แ บบการท าลายและไม่ ท าลาย
การวิเคราะห์ความแตกหักเสียหายเบื้องต้น
Crystal structure of metals; crytal defects of metals; phase diagrams;
phase transformations in steels and alloy steels; non-ferrous metals and
alloys; nucleation and growth of metals; erosion and corrosion of metals;
annealing and hardening process; hardenability of steels; destructive and
non-destructive testing; introduction to failure analysis.
38

มคอ. 2
020113901

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วัสดุวิศวกรรม สมบัติทางวิศวกรรมของโลหะ โลหะผสม พลาสติก อิลาสโตเมอร์
และวัสดุคอมโพสิตและเซรามิก โครงสร้างจุลภาคของโลหะ แผนภูมิสมดุลของโลหะผสม
กระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า กระบวนการปรับคุณภาพเหล็กกล้าด้วยความร้อน
หลักการเบื้องต้นของการตรวจสอบวัสดุโดยทาลายและไม่ทาลาย
Introduction to engineering materials; engineered properties of
metals; various types of metal alloys, plastics, elastomers, composites and
ceramics materials; microstures of metals; phase equilibrium diagrams; iron
and steel making; heat treatment of steels; introduction to destructive and
non-destructive testing

020113904

กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : 040313010 ฟิสิกส์
Prerequisite : 040313010 Physics
ปริมาณเวกเตอร์ การรวมแรง การแตกแรง โมเมนต์ของแรง แรงคู่ควบ
การสมดุล โครงถัก จุดศูนย์ถ่วง แรงกระจายบนคาน โมเมนต์ความเฉื่อย คาจากัดความ
ของการขจัด ความเร็ว ความเร่ง การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในแนวระดับ การเคลื่อนที่
แนวดิ่งเนื่ องจากแรงดึงดูด ของโลก การเคลื่ อนที่ เป็ นเส้ นโค้ง การเคลื่ อ นที่ เป็ นวงกลม
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต์ความเฉื่อย ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ของจุดต่าง ๆ
บนวั ต ถุ ชิ้ น เดี ย วกั น หลั ก การของอิ ม พั ล ส์ แ ละโมเมนตั ม แรงหนี ศู น ย์ ก ลางและ
แรงเข้าหาศูนย์กลาง งาน พลังงาน กาลังงาน
Vector quantity; resultant force; component of force; moment of
force; coupling force, equilibrium of truss components; center of gravity;
force distribution of beams; moment of inertia; basics of displacement,
velocity and acceleration of linear motion in a plane; motion of gravity;
curvilinear motion; circular motion; Newton's laws of motions; moment of
inertia; the relationship of the motion of particles, principles of impulse and
momentum; centrifugal and centripetal forces; work; energy; power.
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มคอ. 2
020113910

กลศาสตร์ของแข็ง
3(3-0-6)
(Mechanics of Solids)
วิชาบังคับก่อน : 020113904 กลศาสตร์วิศวกรรม
Prerequisite : 020113904 Engineering Mechanics
แรงและความเค้นต่างๆ ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ความเค้นใน
คาน ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นของคาน การบิด การโก่งของเสาสูง
ความเค้นผสมและวงกลมมอร์ เกณฑ์และทฤษฎีการแตกหัก
Forces and stresses; stresses and strain relationship; stresses in
beams; shear forcce and bendling moment diagrams; deflection of beams;
torsion; buckling of columns; Mohr’ s circle and combined stresses; failure
theorem and criterion.

020113912

การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล
3(3-0-6)
(Machine Design)
วิชาบังคับก่อน : 020113910 กลศาสตร์ของแข็ง
Prerequisite : 020113910 Mechanics of Solids
ทบทวนกลศาสตร์ของแข็ง ทฤษฎีความเสียหาย การล้าตัวของวัสดุ พิกัดความเผื่อ
และงานสวมตามระบบไอเอสโอและระบบญี่ปุ่น การคานวณและเลือกใช้ชิ้นส่วนต่าง ๆ
เช่น ได้แก่ ลิ่ม สลัก สลักเกลียว สกรูจับยึด สกรูส่งกาลัง เพลา แบริ่ง และสปริง
Review of solid mechanics; failure theorem; the fatigue of materials;
ISO & JIS fits and toleraces; calculation and selection of machine elements
such as wedges, pins, bolts, power screws, shafts, bearings and springs
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มคอ. 2
020113930

เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6)
(Thermofluids)
วิชาบังคับก่อน : 040313010 ฟิสิกส์ หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite : 040313010 Physics
เทอร์โมไดนามิกเบื้องต้น หลักการและนิยามพื้นฐาน คุณสมบัติ และสถานะของ
สารบริสุทธิ์ งานและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิก ระบบปิดและระบบเปิด
กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิก และกฎข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิก กลศาสตร์ของของ
ไหลเบื้องต้น คุณสมบัติของของไหล การอนุรักษ์มวลและปริมาตร ของไหลสถิต สมการของ
เบอร์นูลลี การไหลภายในท่อ สมการโมเมนตัมและพลังงาน การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น
การนา การพาและการแผ่รังสีความร้อน
Introduction to thermodynamics; basic principles; properties and
states of pure substance; work and heat; the first law of thermodynamics;
closed and open system thermodynamics; the second law of
thermodynamics; the third law of thermodynamics; introduction to fluid
mechanics; fluid properties; mass and volumetric conservations; fluid
statics; Bernoullli’ s equation; flow in pipe; momentum equation, energy
equation; introduction to heat transfer; conduction heat transfer; convection
heat transfer and radiation heat transfer.

020113940

กรรมวิธีการผลิต
3(2-2-5)
(Manufacturing Process)
วิชาบังคับก่อน : 020113901 วัสดุวิศวกรรม
Prerequisite : 020113901 Engineering Materials
กรรมวิธีการผลิต การเลือกใช้วัสดุและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม วิธีการแปร
รูป ชิ้ น งานด้ว ยกรรมวิธีการแปรรูป แบบเกิดเศษและไม่ เกิดเศษ การปรับ ปรุงคุณ สมบั ติ
ของโลหะด้ ว ยกรรมวิ ธี ท างความร้ อ น การประกอบ เครื่ อ งมื อ ในระบบการประกอบ
กรณีตัวอย่างวิธีการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
Theory and concept of manufacturing processes; material selection
and appropriate manufacturing process; cutting and non-cutting processes;
heat treatment of steels; assembly processes; relevant equipment for
assembly system; case studies in relevant manufacturing process.
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มคอ. 2
020113950

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3(2-2-5)
(Pneumatics and Hydraulics)
วิชาบังคับก่อน : 040313010 ฟิสิกส์ หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite : 040313010 Physics
พื้นฐานระบบส่งกาลังโดยใช้ของไหล ระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์
และสัญลักษณ์อุปกรณ์ของระบบส่งกาลังด้วยของไหล พฤติกรรมทางสถิต และพลวัตของ
ระบบส่งกาลังด้วยของไหล การออกแบบวงจรการทางานและวงจรควบคุมพลศาสตร์ของ
ระบบส่งกาลังด้วยของไหล การวิเคราะห์การทางานระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
Basics of fluid power systems; pneumatic system; hydraulics system;
devices and equipment symbols of fluid power system; static and dynamic
behaviors of fluid power system; dynamic system design of functional and
control circuits of fluid power; functional analysis of pneumatic and
hydraulic systems.

020113960

การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
2(1-3-3)
(Computer - aided Design and Drawing)
วิชาบังคับก่อน : 020113981 เขียนแบบวิศวกรรม
Prerequisite : 020113981 Engineering Drawing
หลักการออกแบบและการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้คาสั่งในการเขียนรูป
2 มิ ติ และ 3 มิ ติ การเขี ย นแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้ น งานโลหะแผ่ น พั บ งาน
โครงสร้าง การเขียนชิ้นส่วนมาตรฐาน การกาหนดขนาด การเขียนแบบสั่งงาน แบบแยก
ชิ้น สัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานงานเขียนแบบ การคานวณหาขนาด และความแข็งแรง
ของชิ้น ส่ ว นเครื่ องจั กร การวิเคราะห์ การเคลื่ อนที่ ของกลไกเครื่องจักรโดยใช้โปรแกรม
การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Concept of computer-aided design and drawings; command using to
2D and 3D drawings; drawing of part assembling, exploding, sheet metal and
structure; drawing of standard parts, sizing, symbols; calculation of sizing
and strength of machine parts; mechanical motion analysis using computer
aided-design software.
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มคอ. 2
020113970

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Electrical Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ชนิดของแหล่งกาเนิดไฟฟ้า องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของ
เคอร์ชอฟฟ์ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ระบบ
ไฟฟ้ าในโรงงาน อุป กรณ์ ไฟฟ้ าในโรงงาน เครื่องจั กรกลไฟฟ้ าและพื้ นฐานการควบคุ ม
การคานวณค่าพลังงานทางไฟฟ้าในโรงงานทั้งแบบ TOD และ TOU
Electrical source; elemens of electrical circuit; Ohm’s law; Kirchhoff’s
law; direct current and alternating current circuit; electrical instrument;
electrical factory system; electrical equipment; electrical machinery and
control; TOD and TOU calculations

020113980

การประลองการทดสอบวัสดุวิศวกรรม
1(0-3-1)
(Engineering Materials Testing Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 020113901 วัสดุวิศวกรรม
Prerequisite : 020113901 Engineering Materials
การทดสอบวั ส ดุ เพื่ อ หาสมบั ติ เชิ งกล ด้ ว ยวิ ธีก ารทดสอบแรงดึ ง การทดสอบ
ความแข็ ง การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบการล้ า การตรวจสอบความเสี ย หาย
ระดั บ มหภาคและจุ ล ภาคของวั ส ดุ การตรวจพิ สู จ น์ ห าสิ่ ง บกพร่ อ งในวั ส ดุ ด้ ว ยวิ ธี
การตรวจสอบแบบไม่ ท าลาย การตรวจสอบด้ ว ยสารแทรก ซึ ม การตรวจสอบด้ ว ย
อนุภาคแม่เหล็ก การตรวจสอบด้วยอัลตราโซนิกและการตรวจสอบด้วยรังสี
Material testing for determining the mechanical properties; tensile
testing; hardness testing; impact testing; fatigue testing; macro-and microscopic examinations; defect inspection using non-destructive testing;
penetrant testing; magnetic particle testing; ultrasonic testing; radiographic
testing.
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มคอ. 2
020113981

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
มาตรฐานในงานเขียนแบบ การประยุกต์รูปเรขาคณิต การกาหนดขนาดมิติ การ
เขียนแบบและการสเก็ตช์ภาพสามมิติ การอ่านและเขียนภาพฉายรูปทรงต่างๆ ภาพตัด
และข้อยกเว้น สัญลักษณ์และมาตรฐานของชนส่วนเครื่องกล การกาหนดคุณภาพผิวตาม
มาตรฐาน ISO การกาหนดพิกัดความเผื่อ การกาหนดพิกัดความคลาดเคลื่อนของขนาด
และรูปร่าง (GD&T) การอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ และภาพแยกชิ้น ที่มีชิ้นส่วนมาก
และซับซ้อน การเขียนแบบภาพคลี่ สัญลักษณ์งานเชื่อม การอ่านและเขียนแบบงานเชื่อม
มาตรฐานและสั ญ ลั กษณ์ ก ารเขี ยนแบบงานท่ อ การเขียนแบบสั่ งงานและ การกาหนด
รายละเอียดในแบบสั่งงาน การใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ
Drawing standard; applied geometry; dimensioning; drawings and 3D
sketching, reading and drawing of projection views; section views, symbols
and standard part of mechine elements; ISO standard of surface symbols;
fits and toleraces; geometric dimensioning and tolerancing (GD & T); reading
and drawing of assembly drawing, exploded drawing and unfolded drawing;
welding symbols; reading and drawing of welding; standard and symbols of
piping work; detail drawings; computer-aided drawing.
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มคอ. 2
020113982

ปฏิบัติงานพื้นฐานงานโลหะ
2(0-6-2)
(Basic Metalworking Practice)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พื้นฐานงานโลหะ งานอ่านแบบ งานร่างแบบ งานตะไบ งานเลื่อยมือ งานเจาะรู
งานต๊ า ปเกลี ย ว งานดายเกลี ย ว งานรี ม เมอร์ รู งานขู ด งานยึ ด ด้ ว ยการพั บ ตะเข็ บ
งานย้ าหมุ ด เครื่ อ งมื อ วั ด ละเอี ย ด หลั ก การอ่ า นสเกลและวิ ธี ใช้ เครื่ อ งมื อ วั ด ละเอี ย ด
เวอร์เนี ย ร์ คาลิ ป เปอร์ ใบวัดมุม ฉาก หวีวัด เกลี ยวและเกจวัด ผิ ว การวางแผนขั้น ตอน
การขึ้ น รู ป งานโลหะ ฝึ ก ทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ช่ า งพื้ น ฐาน ความปลอดภั ย
ในการปฏิบัติงานโลหะและการบารุงรักษาเครื่องมือ
Theory of basic metal working such as reading of drawing, drafting,
filing, hand sawing, punching, tapping, screwing, reaming, planing, folding,
rivet work and etc; principles of scale reading; various metrology methods
using vernier caliper, bevel protractor, machinist square, thread gauge and
surface roughness test; planning of metal working process; improving the
technical skills using relevant tools; safety concerns in metalworking and
tooling maintenance.

45

มคอ. 2
020113983

ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
2(0-6-2)
(Machine Tool Practice)
วิชาบังคับก่อน : 020113981 เขียนแบบวิศวกรรม หรือเรียนร่วมกัน
: 020113982 ปฏิบัติงานพื้นฐานงานโลหะ
หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite : 020113981 Engineering Drawing
: 020113982 Basic Metal Working
เครื่ อ งมื อ วั ด ละเอี ย ดหลั ก การอ่ า นสเกลและวิ ธี ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด ละเอี ย ด
ไมโครมิเตอร์วัดนอก ไมโครมิเตอร์วัดใน นาฬิกาวัด และเกจสอบขนาด ทฤษฎีการตัดเฉือน
เบื้ องต้น เครื่องมือตัด ชนิดของวัสดุมีดตัด ความเร็วรอบและอัตราป้อน อายุของมีดตัด
การขึ้ น รู ป ชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งกลด้ ว ยเครื่ อ งมื อ กล หลั ก การของเครื่ อ งจั ก รกลอั ต โนมั ติ
กลไกการท างานของเครื่ อ งจั ก รกลชนิ ด ต่ า ง ๆ เครื่ อ งกลึ ง เครื่ อ งไส เครื่ อ งเจี ย ระไน
เครื่องกัด การปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยเครื่องจักรกลชนิดต่าง ๆ การบารุงรักษา
เครื่องจักรกล ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกล
Metrology instruments; scale readings with various metrology
methods using outside micrometers, inside micrometers, dial indicators and
plug gauges; basic cutting theory; cutting tools and materials; cutting
conditions such as cutting speed and feed rate; tool life; cutting operations;
principles of automatic cutting machines; mechanics and mechanisms of
various machining machines such as turning, shaping, grinding and milling
machines; practice on machining production; machine maintenance; safety
concerns in machine operation.
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มคอ. 2
020113984

ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
2(0-6-2)
(Automatic Machine Practice)
วิชาบังคับก่อน : 020113983 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
Prerequisite : 020113983 Machine Tool Practice
หลักการของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ และเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ระบบควบคุ ม เชิ ง ตั ว เลขซี เ อ็ น ซี อุ ป กรณ์ และชิ้ น ส่ ว นของเครื่ อ งจั ก รกลซี เ อ็ น ซี
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย นโปรแกรมซี เ อ็ น ซี และการเชื่ อ มต่ อ เครื่ อ งจั ก รอั ต โนมั ติ
ระบบแคดแคม เครื่องมือตัดที่ใช้ในงานผลิตกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ และการเลือกใช้
เครื่ อ งจั ก รกลซี เอ็ น ซี เครื่อ งกลึ ง เครื่ อ งกั ด และเครื่อ งวายคั ต เครื่อ งกั ด ระบบอี ดี เอ็ ม
การวั ด ขนาดชิ้ น งานด้ ว ยเครื่ อ งวั ด สามแกน การบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รกลอั ต โนมั ติ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Principles of automatic machines; computer numerical controlled
( CNC) machines; controlled systems of CNC machine; equipment and
components of CNC machines; programing and interfacing of CNC machine;
CAD/CAM systems; cutting tools and appropriate selection; practice on CNC
machines such as turning, milling, wire cutting and electrical discharge
machine ( EDM) ; coordinate measuring machine; maintenance of CNC
machines; safety concerns in CNC machine practice.

020123201

วิศวกรรมการวัดละเอียด
1(0-3-1)
(Engineering Metrology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความส าคั ญ ของการวั ด ในงานอุ ต สาหกรรม หลั ก การงานวั ด ละเอี ย ด
หลั ก การแบ่ ง ขี ด สเกล การอ่ า นค่ า การใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด และเครื่ อ งมื อ สอบขนาด
ที่ใช้ในงานวิศวกรรม ความผิดพลาดในการวัด ฝึกใช้เครื่องมือวัด และเครื่องมือสอบขนาด
ชนิดต่าง ๆ ข้อควรระวัง และการบารุงรักษาเครื่องมือวัด
The importance of metrology in industrial applications; principles of
metrological methods; principles of scale reading; reading of measuring
scale; practice of measuring and gauge instruments in engineering
applications; error and uncertainty in measurements; practical
measurements using various instruments; concerning on their cautions; tool
maintenance.
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มคอ. 2
020123230

การตัดปาดผิวโลหะ
2(1-3-3)
(Metal Removal Process)
วิชาบังคับก่อน : 020113901 วัสดุวิศวกรรม
: 020113904 กลศาสตร์วิศวกรรม
หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite : 020113901 Engineering Materials
: 020113904 Engineering Mechanics
การตั ด ปาดผิ ว ด้ ว ยคมตั ด ที่ ก าหนดทิ ศ ทาง ความเร็ ว และแรงในการตั ด
ผลของความร้ อ นในการตั ด ปาดผิ ว การสึ ก หรอของคมตั ด เสถี ย รภาพของคมตั ด
อายุ ของมีดตัด ชนิ ดของวัส ดุมีดตัด การกาหนดรูปทรงสั ณ ฐานของมีดตัด การทดลอง
และวิ เคราะห์ ตั ว แปรต่ า งๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด เฉื อ นต่ อ ลั ก ษณะเศษตั ด การหล่ อ เย็ น
และหล่ อ ลื่ น การตั ด ปาดผิ ว ด้ ว ยคมตั ด ที่ ก าหนดไม่ ไ ด้ งานเจี ย ระไน ตั ว แปรต่ า ง ๆ
ที่มีผลต่อคุณภาพผิวงาน
Basics of machining with forced-cutting direction; cutting velocity and
forces; thermal effects in metal cutting; tool wear; stability of cutting tools;
tool life; various types of cutting tool materials; geometry of cutting edge;
experimental and analytical studies of cutting conditions on various chip
formation; cutting fluids and lubricants; machining processes using random
cutting direction; grinding and their cutting conditions affecting to their
surface finish.

020123241

วิศวกรรมเครื่องมือ
3(2-2-5)
(Tool Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 020113904 กลศาสตร์วิศวกรรม
Prerequisite : 020113904 Engineering Mechanics
หลั ก การวิ เ คราะห์ ชิ้ น งานเพื่ อ ก าหนดเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งมื อ จั บ ยึ ด ชิ้ น งาน
และอุ ป กรณ์ ที่ เหมาะสมส าหรั บ การผลิ ต การขนถ่ า ยชิ้ น งาน การใส่ แ ละถอดชิ้ น งาน
บนอุปกรณ์จับยึด การกาหนดตาแหน่งและการเลือกพื้นผิวอ้างอิงของชิ้นงาน การเลือกใช้
เครื่องมือและตัวจับยึดชิ้นงาน ประเภทและหลักการทางานของพันช์ ดาย และโมลด์ การ
ออกแบบพันช์ ดายและโมลด์
Principles of tooling for workpiece clamping; workholding and
appropriate equipment for manufacturing; workpiece handling; principles of
workpiece setting on their tools; locating points and surfaces; selection of
tooling and clampling devices; Various types and principles of puching tools,
die and moulding; the design of punch, die and mould.

48

มคอ. 2
020123242

เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
3(2-2-5)
(Metal Forming Technology)
วิชาบังคับก่อน : 020113104 โลหะวิทยากายภาพ
: 020113940 กรรมวิธีการผลิต
Prerequisite : 020113104 Physical Metallurgy
: 020113940 Manufacturing Process
พื้ น ฐานการขึ้ น รู ป โลหะแผ่ น และโลหะก้ อ น พื้ น ฐานทางด้ า นโลหะวิ ท ยา
เส้นโค้งการไหลของโลหะ กรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะแผ่นและก้อนด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ การตัด
เครื่องมือกลสาหรับการขึ้นรูปโลหะ การประลองกรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะ
Basics of sheet and bulk metal formings; principles of metallurgy in
metal forming; flow curves of metals; various types of forming processes for
sheet and bulk metal products; machines for metal forming; metal forming
practice.

020123243

การวิเคราะห์ความแข็งแรงและการไหลของพลาสติก
3(2-2-5)
(Strength and Plastic Flow Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 020113910 กลศาสตร์ของแข็ง
: 020113930 เทอร์โมฟลูอิดส์
Prerequisite : 020113910 Mechanics of Solids
: 020113930 Thermofluids
กลุ่มของพลาสติก ลักษณะและรูปร่างของโซ่โมเลกุล คุณ สมบัติของพลาสติก
การวิเคราะห์ ค วามแข็ งแรงของชิ้ น งานพลาสติ ก การจ าลองเพื่ อ วิเคราะห์ ก ารไหลตั ว
ของงานฉี ด พลาสติ ก การบิ ด งอ การหดตั ว การออกแบบระบบหล่ อ เย็ น และ
การทานายผลของชิ้นงานที่เกิดขึ้นหลังการฉีดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Types of plastic materials; molecular and chain structures; properties
of plastic; strength analysis of plastic products; flow simulation and analysis
of plastic products related to warpage and shrinkage problems; the design of
cooling system and final product using computer-aided engineering software.
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มคอ. 2
020123244

เทคโนโลยีแม่พิมพ์
3(2-2-5)
(Die Technology)
วิชาบังคับก่อน : 020123242 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
Prerequisite : 020123242 Metal Forming Technology
การออกแบบและการท าแม่ พิ ม พ์ หลั ก ในการท าแม่ พิ ม พ์ การวางแผนผั ง
ของกระบวนการ การประมาณราคาแม่พิมพ์ เครื่องมือและเครื่องมือกลสาหรับทาแม่พิมพ์
วั ส ดุ แ ม่ พิ ม พ์ แ ละกรรมวิ ธี ท างความร้ อ น การออกแบบแม่ พิ ม พ์ ดึ ง ขึ้ น รู ป แม่ พิ ม พ์ ตั ด
แม่ พิ ม พ์ ตั ด เจาะ แม่ พิ ม พ์ ตั ด ขอบและแม่ พิ ม พ์ พั บ ขอบ แบบจ าลองที่ ใช้ ท าแม่ พิ ม พ์
การตรวจสอบแม่พิมพ์ การทดลองแม่พิมพ์ วัสดุชิ้นงาน การใช้และบารุงรักษาแม่พิมพ์
The design and making of mould; principles of mould making;
production planning; cost estimation for mould making; machine and tools
for mould making; mould materials and their heat treatment processses; p
piercing dies; trimming and curling dies; die design simulation; inspection of
tool and die; trial of tool and die; relevant workpieces; practice and
maintenance of tool and die.

020123246

การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
3(2-2-5)
(Plastic Mold Design)
วิชาบังคับก่อน : 020123243 การวิเคราะห์ความแข็งแรงและการไหลของพลาสติก
Prerequisite : 020123243 Strength and Plastic Flow Analysis
วัส ดุ พ ลาสติ ก และการใช้ งาน ประเภทและส่ ว นประกอบต่ าง ๆ ของแม่พิ มพ์ ฉี ด พลาสติ ก การออกแบบ การเลื อ กใช้ วั ส ดุ ท าแม่ พิ ม พ์ ชิ้ น ส่ ว นแม่ พิ ม พ์ ม าตรฐาน
การค านวณเกี่ ย วกั บ การออกแบบแม่ พิ ม พ์ ฉี ด การร่ า งแบบอิ ม เพรสชั น ของแม่ พิ ม พ์
การร่ า งแบบรู วิ่ ง ชนิ ด ต่ า ง ๆ รู เ ข้ า และการใช้ ง าน การปลดชิ้ น งานแบบต่ า ง ๆ
การออกแบบระบบหล่ อ เย็ น การระบายอากาศในแม่ พิ มพ์ การเขี ย นแบบสั่ ง งาน
และการวางแผนการผลิต
Plastic materials and their applications; types and components of
plastic injection moulding; the design of plastic injection moulding; material
selection for mould making; standard parts for mould design; calculation of
plastic injection moulding; the layout design of impressions, runners and
gates; ejection systems; the design of cooling and venting systems;
production drawing for mould making; planning of mould making.
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มคอ. 2
020123247

การออกแบบและสร้างเครื่องมือเพื่อการผลิต
3(2-3-5)
(Tools Design and Making for Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : 020123241 วิศวกรรมเครื่องมือ หรือเรียนร่วมกัน
: 020123242 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 020123241 Tool Engineering
: 020123242 Metal Forming Technology
ออกแบบและปฏิบัติการสร้างอุปกรณ์นาเจาะและจับยึดชิ้นงาน แบบต่าง ๆ และ
ปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์แบบต่าง ๆ แม่พิมพ์ดึงขึ้นรูป แม่พิมพ์ตัด แม่พิมพ์เจาะ แม่พิมพ์
พับขึ้นรูป วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์เนื่องมาจากเครื่องมือและอุปกรณ์จับยึดและ
แม่พิมพ์ การใช้ การซ่อม และการบารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิต
The design and making of jigs and fixtures; die making practice such
as wire drawing die, cut-off die, piercing tool and die and bending die;
product analysis related to clampling devices, tooling and die designs;
mould repairs; maintenance of tooling and equipment for manufacturing.
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มคอ. 2
020123248

ระบบอัตโนมัติในการผลิต
3(2-2-5)
(Automation in Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : 020113950 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
Prerequisite : 020113950 Pneumatics and Hydraulics
พื้นฐานของระบบอัตโนมัติในการผลิต การควบคุมอย่างต่อเนื่องโดยระบบไฟฟ้า
นิ ว แมติ ก ส์ แ ละไฮดรอลิ ก ส์ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ลอจิ ก แบบโปรแกรมได้ ระบบการผลิ ต
แบบยืดหยุ่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้งานในการผลิต
Basics of automated manufacturing systems; automatic systems
using electric, pneumatic and hydraulic systems; programmable logic
controller; flexible manufacturing systems; industrial robots; applications of
relevant manufacturing.

020123249

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและผลิต
3(2-2-5)
(Computer - aided Design and Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : 020113960 การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
020113984 ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite : 020113960 Computer - aided Design and Drawing
020113984 Automatic Machine Practice
พื้ น ฐาน ของการท างาน ด้ ว ยระบ บ แคด การออกแบ บ ระบ บ ใน 3 มิ ติ
ด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ การจัด เก็ บ ข้ อ มู ล ในระบบ 3 มิ ติ การส่ งถ่ ายข้ อ มู ล จากระบบแคด
ไปแคม การคานวณและจาลองการผลิตชิ้นงานในระบบ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ การแบ่ง
ข้อมูลในการผลิตเพื่อทาโปรแกรมซีเอ็นซี
Basics of computer-aided design ( CAD) ; production of threedimensional drawing ( 3D) using CAD software; data storage in 3D; data
transferring from CAD to computer-aided manufacturing (CAM); calculation
and simulation of 3D products using commercial software; CNC programing
for manufacturing aspects.
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มคอ. 2
020123250

การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
(Product Design and Technology)
วิชาบังคับก่อน : 020123241 วิศวกรรมเครื่องมือ
Prerequisite : 020123241 Tool Engineering
การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์จริงที่ดึงดูดใจลูกค้า ขั้นตอนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ การทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องจากการผลิต ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขจุดบกพร่อง
ในผลิตภัณฑ์ การวางแผนขั้นตอนของกระบวนการผลิต การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิต
และเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ กลส าหรั บ การผลิ ต ที่ เหมาะสมเพื่ อ ให้ ได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ต้ อ งการ
จนกระทั่งถึงการนาส่ง
Product design related to attractive aspects for customers; product
design procedure; computer-based product design; trial of prototyping;
cause and effect analysis of products; guidlines for redesign of products;
production planning; selection of production technology; selection of
machine tools for appropriate manufacturing; product delivery and service
for customers.

020123251

กระบวนการเชื่อมและอุปกรณ์
2(1-3-3)
(Welding Processes and Accessories)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เทคโนโลยีการเชื่อมต่างๆ กระบวนการเชื่อมแก๊ส ทฤษฏีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเชื่อมและส่วนประกอบต่างๆ หลักการอาร์ค การเชื่อมแก๊ส การบัดกรี
แก๊ส ที่ใช้ป กคลุ มในกระบวนการเชื่อม การเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้ มฟลั กซ์ การเชื่อมแก๊ส
ปกคลุมกระบวนการต่าง ๆ การเชื่อมด้วยความต้านทานและแรงดัน กระบวนการต่าง ๆ
กระบวนการเชื่ อ มอื่ น ๆ การตั ด โลหะด้ ว ยความร้ อ น การตั ด แก๊ ส การตั ด พลาสม่ า
การเชื่ อ มเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ ท างกลต่ า ง ๆ การเชื่ อ มพลาสติ ก การประลองเกี่ ย วกั บ
กระบวนการเชื่อมต่าง ๆ
Welding technology; oxy-acetylene welding process; theory of
electric and electronic related to welding machine and equipment;
principles of arc welding; gas welding; soldering; shielding gases in welding
process; friction and pressure weldings; other welding processes; weld-cut
process; oxy-fuel cutting process; plasma cutting; welding for mechanical
strengthening; plastic welding; welding practice.
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มคอ. 2
020123252

การออกแบบงานเชื่อม
3(3-0-6)
(Welding Design)
วิชาบังคับก่อน : 020113901 วัสดุวิศวกรรม
020113910 กลศาสตร์ของแข็ง
Prerequisite : 020113901 Engineering Materials
020113910 Mechanics of Solids
หลั ก การเกี่ ย วกั บ ความแข็ ง แรงของวั ส ดุ การออกแบบรอยเชื่ อ มพื้ น ฐาน
หลั ก การออกแบบโครงสร้ า งที่ มี ร อยเชื่ อ ม รอยต่ อ ชนิ ด ต่ า ง ๆ การแตกหั ก เสี ย หาย
การออกแบบงานเชื่อมรับภาระสถิตศาสตร์ โครงสร้างอาคารที่เป็นคานหน้าตัดแบบต่าง ๆ
โครงสร้ า งถั ก และชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจั ก รกล การออกแบบงานเชื่ อ มรั บ ภาระพลศาสตร์
ภาชนะรับแรงดัน โครงสร้างสะพาน
Principles of strength of materials; basics of welding design;
structural design related to welding fabrication; joining and welding
methods; fracture in weldments; welding design for static load carrying
capacity, beams, trusts and machine elements; welding design for dynamic
load carrying capacity, pressure vessel and bridge structures.

020123253

วัสดุและโลหะวิทยาระหว่างการเชื่อม
3(2-2-5)
(Materials and Their Behaviour During Welding)
วิชาบังคับก่อน : 020113104 โลหะวิทยากายภาพ
Prerequisite : 020113104 Physical Metallurgy
กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต เหล็ ก ชนิ ด ต่ า ง ๆ การทดสอบวั ส ดุ แ ละทดสอบรอยเชื่ อ ม
โครงสร้ างโลหะงานเชื่อม การบาบัดด้ว ยความร้อน โครงสร้างรอยเชื่อมเหล็ กคาร์บ อน
และคาร์บอนแมงกานีส เหล็กเกรนละเอียด เหล็ก TMCP เหล็กความแข็งแรงสูง เหล็กหล่อ
เหล็ ก ผสมต่ าส าหรั บ ใช้ ใ นอุ ณ หภู มิ ต่ า เหล็ ก ทนความร้ อ น เหล็ ก หล่ อ ทองแดง
และทองแดงผสม นิ ก เกิ ล และนิ กเกิ ล ผสม อลู มิ เนี ย มและอลู มิ เนี ยมผสม ไททาเนี ย ม
และไททาเนี ย มผสม การกัดกร่อนในเหล็ กกล้ าไร้ส นิ ม ทฤษฎี การแตกร้าวในเหล็ กกล้ า
ชนิดต่าง ๆ การสึกหรอและการป้องกัน การเชื่อมต่อวัสดุต่างชนิดกัน
Iron and steel making; material and weld testing; heat treatment;
weld microstructures of carbon and manganese alloy steels, fine-grained
steels, steel grades by thermo-mechanical control process ( TMCP steel) ,
high-strength steels, cast steels, copper and copper alloys, nickel and nickel
alloys, aluminium and aluminium alloys, titanium and titanium alloys;
corrosion resistance of stainless steels; theory of crack in metals; wear
protection; dissimilar materials joining technique.
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มคอ. 2
020123254

งานประกอบและการใช้งานด้านวิศวกรรมงานเชื่อม
3(2-2-5)
(Fabrication and Application Engineering in Welding Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของงานเชื่อม มาตรฐานบริหารงาน
คุณภาพสากล ISO 9001 มาตรฐานของสถาบันโครงสร้างเหล็กกล้าแห่งชาติอเมริกา (AISC)
มาตรฐาน งาน โครงสร้ า งของสมาพั น ธ์ ยุ โ รป EN 1090 ระบ บ ป ระกั น คุ ณ ภ าพ
ด้านงานเชื่อมสากล ISO 3834 มาตรฐานส าหรับการผลิตงานด้านงานเชื่อม มาตรการ
รั บ รองความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากร มาตรฐานส าหรั บ การรั บ รองกระบวนการ
รายละเอี ย ดการเชื่ อ ม และการรั บ รองคุ ณ สมบั ติ ข องการเชื่ อ ม ความเค้ น และ
การเสียรูปในงานเชื่อม จิ๊กและอุปกรณ์จับยึดสาหรับงานเชื่อม สุขภาพและความปลอดภัย
ในงานเชื่อม การวัดพารามิเตอร์ต่างๆ สาหรับการเชื่อมและการรับรอง การเชื่อมซ่อม
การตรวจสอบแบบไม่ทาลาย เศรษฐศาสตร์การเชื่อม
Quality assurance and quality control of welding, standards for
quality management using ISO 9001, American Institute of Steel Construction
(AISC) and the EN 1090 European Union standards; quality assurance system
for welding using ISO 3834; standards for welding fabrication; certified
welding specialist; standards for certified welding process; welding process
and assurance; stress and distortion in weldments; fixture and clamping
devices for welding; health and safety concerns in welding process; welding
inspection and assurance; weld repairs; non-destructive testing; economic
analysis for welding.

020123255

การฝึกงานด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
1(240 ชั่วโมง)
(Production and Industrial Engineering Training)
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
นั ก ศึ กษาต้ อ งฝึ ก งานในหน่ ว ยงานรัฐ บาล หรือ สถานประกอบการที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กับ งานทางด้านวิศวกรรมการผลิ ตและอุตสาหการ โดยนั กศึกษาจะต้องผ่ านการอบรม
การเตรีย มความพร้อมก่อนออกฝึกงาน และรายงานผลการฝึ กงานต่ออาจารย์ผู้ควบคุม
ตามกระบวนการที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรกาหนด
Students are required to proceed the internship with either public or
private sectors, according to the fields of production and industrial
engineering. Orientation is required prior the internship. The final reports
must be submitted to the committee.
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มคอ. 2
020123270

สถิติสาหรับงานวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
3(3-0-6)
(Statistics for Production and Industrial Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลั ก ษณะและสมบั ติ ข องข้ อ มู ล และการวิ เคราะห์ ค วามน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม
การแจกแจงความน่ าจะเป็ นแบบไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่ าจะเป็ นแบบต่อเนื่ อง
การแจกแจงตัวอย่าง ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่ายและสหสัมพันธ์
Principles of data and probability analysis, random variable, discrete
probability distribution; continuous probability distribution; sampling
distribution; theory of estimation; hypothesis testing; analysis of variance;
simple linear regression analysis.

020123271

การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความส าคั ญ ของการควบคุ ม คุ ณ ภาพ ประวั ติ ค วามเป็ น มา สถิ ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กับการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมสาหรับลักษณะคุณภาพที่วัดได้ แผนภูมิควบคุม
คุณภาพที่นับ ได้ ความผันแปรและความสามารถของกระบวนการ แผนการสุ่มตัวอย่าง
เพื่ อการตรวจสอบและการยอมรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ในการควบ คุ ม คุ ณ ภ าพ
ทฤษฎี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของกระบวนการผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์ การบริ ห ารคุ ณ ภาพ
แบ บ ทุ กคน มี ส่ ว น ร่ ว ม ระบ บ มาต รฐาน การจั ด การคุ ณ ภ าพ สากล ISO 9000
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
The importance of quality control; history of quality control;
statistical process control; control charts for quantitative data; control charts
for quanlitative data; variance and process capability; acceptance sampling;
the cost of quality control; reliability theory of production process and
products; total quality management; ISO 9000; the national quality award.
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มคอ. 2
020123272

การวางแผนการผลิตและควบคุมวัสดุคงคลัง
3(3-0-6)
(Production Planning and Inventory Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบการผลิ ต เทคนิ ค การพยากรณ์ การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น และก าไร
เพื่ อการตั ดสิ น ใจในการผลิ ต การวางแผนการผลิ ตระยะยาว ระยะกลางและระยะสั้ น
เทคนิ คและวิธีก ารก าหนดตารางการผลิ ต การจั ดล าดับ งานเพื่ อการผลิ ตแบบอนุ ก รม
และแบบขนาน การวางแผนการจั ด หาวั ส ดุ การควบคุ ม การผลิ ต การควบคุ ม
และบริหารวัสดุคงคลัง ระบบการผลิตสมัยใหม่
Manufacturing systems, forecasting techniques; cost and profit
analyses for decision making; in production; long-term production planning,
short and medium terms for production planning; production scheduling and
sequencing using series and parallel subsystems; material requirements
planning; production control; inventory control and management; modern
production systems.
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มคอ. 2
020123273

(Maintenance Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายของการบารุงรักษาในงานอุตสาหกรรมและการบารุงรักษาทวีผล สถิติ
ความเสียหาย ความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์ความสามารถและความพร้อมใช้งานเครื่องจักร
การหล่อลื่น การบารุงรักษาเชิงป้องกัน การบารุงรักษาเชิงเฝ้าระมัดระวังติดตามสภาพ
ระบบการสั่งซ่อมและการควบคุมการซ่อมบารุง การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากร
ในการซ่อมบ ารุง ระบบจัดการบริห ารการบารุงรักษาด้วยคอมพิว เตอร์ การรายงานผล
และดัชนีชี้วัดการบารุงรักษา การพัฒนาระบบการบารุงรักษา
Definition of engineering maintenance in industrial applications and
total Productive maintenance; capability and availability analyses of
machinery; lubrication; preventive maintenance; condition based
maintenance; repair ordering system and management; spare part and
human resource managements; computerized maintenance management
system; report and key performance indicator for engineering maintenance;
development pf maintenance methods.

020123274

วิศวกรรมความปลอดภัย
2(2-0-4)
(Safety Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักวิธีในการป้องกันความสูญเสียและอุบัติเหตุ การออกแบบและการควบคุม
สถานที่ เสี่ ย งอั น ตรายและอวั ย วะของบุ ค คล เทคนิ ค และระบบการบริ ห ารจั ด การ
ด้านความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
การออกแบบเพื่ อ ความปลอดภั ย และประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย ง
หลั ก การการควบคุ ม สภาพแวดล้ อ มทางอุ ต สาหกรรม จิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรม
และเทคนิคการปฐมพยาบาล
Principles of accident prevention and loss prevention; the design
and control of hazard workplace and human body parts; technical and
safety management systems; laws of industrial safety; relationship of the
design for safety and productive aspects; risk analysis, principles of
environmental control; industrial psychology and the first aid techniques.

58

มคอ. 2
020123275

การออกแบบและวางผังโรงงาน
3(3-0-6)
(Plant Layout and Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ออกแบบโครงร่ า งผั ง โรงงานตามลั ก ษณ ะกิ จ การ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ขนาด
แ ล ะ รู ป แ บ บ ข อ งอ าค าร ว างแ ผ น ก ารจั ด เต รี ย ม แ ล ะก ารวิ เ ค ราะห์ เบื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับการออกแบบ การวางผังเครื่องจักร อุปกรณ์สนับสนุนการผลิต การขนถ่ายวัสดุ
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการวางผั ง โรงงานตามลั ก ษณ ะปั จ จั ย เชิ ง เศรษ ฐศาสตร์
และสิ่ งแวดล้ อม ข้อกาหนดสถานที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ รูปแบบสถานที่ ตั้งต่าง ๆ
ระบบการวางผังและระบบเสริมสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
Plant layout and design, according to size and shape of the building;
planning and analysis of plant design; material handling; problem solving for
economical and environmental aspects; location planning and analysis;
plant layout and facility systems for relevant industrial applications.

020123276

เครื่องจักรและระบบสนับสนุนการผลิต
2(2-0-4)
(Production Machinery and Facility System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การจ าแนกประเภท ชนิ ดของเครื่องมือ เครื่องจักร ส าหรับสนับ สนุนการผลิ ต
กฎเกณฑ์ในการเลือกใช้เครื่องมือและเครื่องจักร ชิ้นส่วนประกอบและหน้าที่การทางาน
การค านวณ หาภาระงานในการท างานสนั บ สนุ น การผลิ ต เพื่ อ การเคลื่ อ นย้ า ย
และขนส่งชิ้นงาน การติดตั้งส่วนประกอบและควบคุมการทางานของระบบน้า ระบบลม
และระบบความทางความร้ อ น การตรวจสอบ และบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก ร และ
ระบบสนับสนุนการผลิต
Classification of equipment and machines using as facilities; selection
criteria of tools and machinery; components and their functions; calculation
of workload related to relocation and delivery of products; installation of
water supply, pneumatic and thermal supply equipment; inspection;
machine and their facility maintenance.

59

มคอ. 2
020123277

การประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Assurance)
วิชาบังคับก่อน : 020123270 สถิติสาหรับงานวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
Prerequisite : 020123270 Statistics for Production and Industrial Engineering
วิวัฒนาการของคุณภาพ แนวความคิดเกี่ยวกับลูกค้าและการบ่งชี้ความต้องการ
ของลูกค้า การแปลงหน้าที่ด้านคุณภาพ การประกันคุณภาพในงานออกแบบ งานผลิต และ
งานบริ ก ารหลั ง การขาย การวางแผนคุ ณ ภาพ และการตรวจติ ด ตามด้ า นคุ ณ ภาพ
เทคนิ คทางสถิติในงานประกันคุณ ภาพ รวมทั้งการประยุกต์ระบบคุณ ภาพให้ เหมาะสม
กับองค์กรทางอุตสาหกรรม
Evolution of quality systems; concept of identifying customers’
needs; quality function deployment; quality assurance in design, production
and after-sales service; internal audit; statistical techniques for quality
assurance and Including the applications of quality systems for relevant
industries.

020123278

การศึกษาการทางานและการเพิ่มผลผลิต
3(3-0-6)
(Work Study and Productivity)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การเพิ่ ม ผลผลิ ต ในอุต สาหกรรม การวัด และประเมิ น การเพิ่ ม ผลผลิ ตเบื้ องต้ น
เทคนิ คการเพิ่มผลผลิต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเคลื่ อนไหวและเวลา การวิเคราะห์
กระบวนการและการไหลของงาน การสร้ า งและใช้ แ ผนภู มิ แ ละไดอะแกรมต่ า ง ๆ
การประยุ ก ต์ ก ารศึ ก ษาการท างาน หลั ก เศรษฐศาสตร์ก ารเคลื่ อ นไหวในการปรั บ ปรุ ง
การท างาน เทคนิ ค การก าหนดเวลามาตรฐานการท างาน การจั บ เวลา การสุ่ ม งาน
ระบบข้ อ มู ล มาตรฐาน เครื่อ งมื ออุ ป กรณ์ ช่ว ยในการศึ ก ษาการท างาน ระบบการจู งใจ
ในการทางาน ความเกี่ยวโยงของการศึกษาการทางานและการยศาสตร์
Industrial productivity; measuring and evaluating of productivity;
techniques for productivity improvement; basics of time-motion study;
workflow analysis; charts and diagrams used for productivity improvement;
applied work study; techniques for standard time study, cycle couting;
sampling methods; standard filing system; computer-aided work study; work
motivation; relationship between work study and ergonomics.
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มคอ. 2
020123279

การยศาสตร์
3(3-0-6)
(Ergonomics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้ างและขนาดสั ด ส่ ว นร่างกายของมนุ ษ ย์ ปฏิ สั มพั น ธ์ระหว่างคนกับ คน
คนกับเครื่องจักร ความสามารถในการทางานของมนุษย์ งานซ้าซาก งานกะ ความเครียด
ความล้ า ความแข็ งแรงของร่างกาย ความทนทานของร่างกาย การจัด สภาพแวดล้ อ ม
การทางาน วิธีทางาน และสถานที่ทางานให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน และผู้ปฏิบัติงาน
Size and parts of human body; man-machine interaction humanhuman interaction, work ability of human operator, routine job, day-shift and
night-shift jobs; work-related stress, fatigue and strength of human body;
endurance limit of human body, environmental management; appropriate
working operation and workplace.

020123280

การจัดการเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Machinery Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การพิจารณาเลือกเครื่องจักรที่จาเป็นต้องใช้ในโรงงาน การเลือกใช้เครื่องจักรกล
ที่เหมาะสมกับ สภาพงาน การหาประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล การคิดค่าเสื่อมราคา
ของเครื่ อ งจั ก ร การคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยคงที่ ค่ า ใช้ จ่ า ยแปรผั น การตั ด สิ น ใจในการเปลี่ ย น เครื่ อ งจั ก รที่ ใช้ งาน แล ะการเป รี ย บ เที ย บ ด้ าน ต้ น ทุ น ก ารผลิ ต การวางแผ น
การใช้ เ ครื่ อ งจั ก รในอนาคต การวางผั ง โรงงาน การวางแผนการไหลขอ งวั ส ดุ
เพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร และการวางแผนการบารุงรักษาเครื่องจักรกล
ที่ถูกต้อง
Selection of desired machinery for relevant industries; selection of
the right machines related to their works; overall equipment effectiveness;
depreciation expense of machinery; fixed cost; variable cost; machine
investment; comparative cost for manufacturing; planning of further machine
invesment; plant layout; workflow planning and analysis; maintenance
scheduling.
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มคอ. 2
020123281

การจัดการโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การพิจารณาเลือกเครื่องจักรที่จาเป็นต้องใช้ในโรงงาน การเลือกใช้เครื่องจักรกล
ที่เหมาะสมกับ สภาพงาน การหาประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล การคิดค่าเสื่อมราคา
ของเครื่ อ งจั ก ร การคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยคงที่ ค่ า ใช้ จ่ า ยแปรผั น การตั ด สิ น ใจในการเปลี่ ย น เครื่ อ งจั ก รที่ ใช้ งาน แล ะการเป รี ย บ เที ย บ ด้ าน ต้ น ทุ น ก ารผลิ ต การวางแผ น
การใช้ เ ครื่ อ งจั ก รในอนาคต การวางผั ง โร งงาน การวางแผนการไหลของวั ส ดุ
เพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร และการวางแผนการบารุงรักษาเครื่องจักรกล
ที่ถูกต้อง
Selection of desired machinery for relevant industries; selection of
the right machines related to their works; overall equipment effectiveness;
depreciation expense of machinery; fixed cost; variable cost; machine
investment; comparative cost for manufacturing; planning of further machine
invesment; plant layout; workflow planning and analysis; maintenance
scheduling.
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มคอ. 2
020123282

หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
3(3-0-6)
(Special Topics in Production and Industrial Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย ปั ญ หาเฉพาะด้ า นวิ ศ วกรรมการผลิ ต ทางด้ า น
กระบวนการการผลิตหรือวิศวกรรมอุตสาหการ หรือการบริหารจัดการการผลิตที่เป็นปัญหา
ในหัวข้อที่สามารถศึกษาวิจัยและสรุปผลสาเร็จได้ใน 1 ภาคการศึกษา
Students are required to study and reseach related to production
engineering, with concerning on the problem solving such as production
process, industrial engineering and production management. The proposed
study must be completed and reported within one semester.

020123286

สัมมนา
1(0-3-1)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ เพื่อค้นหาหัวข้อในการจัดทาโครงงาน
เป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกลุ่มในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยผ่าน
ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการประจาหลักสูตร และจะต้องมีการทาโครงร่างและการ
สอบหัวข้อโครงงานตามข้อกาหนดของกรรมการประจาหลักสูตร
Students are required to review, analyze the relevant research and
thereby applying them to be having the desired research whether by person
or group, regarding to the field of mechanical engineering. The research
topics must be approved by curriculum committee. The research proposal is
required to submit to the committee and the proposal examination will also
include the candidate's oral presentation to the committee at the end of
course.

63

มคอ. 2
020123287

โครงงาน 1
2(0-6-2)
(Project I)
วิชาบังคับก่อน : 020123286 สัมมนา
Prerequisite : 020123286 Seminar
ภายหลังจากที่นักศึกษาได้หัวข้อปริญญานิพนธ์แล้ว นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์
ออกแบบและจัดทาโครงงานระดับปริญญาตรี โดยนาเอาความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมา
น ามาสร้ างโครงงานพิ เศษ เครื่องมือ เครื่องจัก ร เครื่องทดสอบ ตลอดจนวัส ดุ อุป กรณ์
สื่อการเรียนการสอนที่เป็ นประโยชน์ และจะต้องนาเสนอความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ
เป็ น ระยะ ๆ และสิ้ น สุ ด เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ จั ด ส่ ง รายงานความก้ า วหน้ า ของโครงงาน
ตามข้อกาหนดของกรรมการประจาหลักสูตร
The approved research proposals are proceeded. Students are
required to analyze, design and provide the bachelors’ project. Students
should be able to recall the relevant knowledges and apply them to their
projects, regarding to tooling, machine, testing, materials and equipment,
and including the instructional media. The progress is required to
periodically submit to the committee and the progress report must also be
submitted to complete this course.

020123288

โครงงาน 2
2(0-6-2)
(Project II)
วิชาบังคับก่อน : 020123287 โครงงาน 1
Prerequisite : 020123287 Project I
เป็นการศึกษาค้นคว้าจัดทาโครงงานต่อจากวิชาโครงงาน 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ไปสู่ จุ ด ที่ สู งกว่ า โดยจะต้ อ งสอบรายงานความก้ าวหน้ า สอบป้ อ งกั น งานที่ ท า และ
เสนอรายงานการศึกษาที่สมบูรณ์ตามข้อกาหนดกรรมการประจาหลักสูตร
The current project should be finished in this course and thereby
completing the appropriate results, in which the progress is required to
submit to the committee. The final examination will include the candidate's
oral presentation and defense of his, her or them bachelors’ project. The
final report is also required to submit to the curriculum committee at the
end of course.
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มคอ. 2
030113206 ความรู้ทั่วไปและการจัดการงานเขียนแบบ
(Fundamental Drawing and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการและทฤษฎีของงานเขียนแบบ องค์ประกอบของเส้นและพื้นที่ การบอก
ขนาด การเขียนภาพออโธกราฟิก การสเกตภาพด้วยมือ การประยุกต์ใช้งานเขียนแบบใน
ชีวิตประจาวัน การอ่านคู่มือและภาพถอดประกอบของผลิตภัณฑ์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
การจัดการงานเขียนแบบ
Fundamental drawing and theory of drawing, composition of lines
and planes, dimensioning, orthographic drawing, freehand sketching,
application of drawing in everyday life, reading manual and product
assembly, computer-aided drawing management.
040113005

เคมีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆในชีวิตประจาวัน การใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไข
พิษจากสารเคมีเบื้องต้น
Chemical products in everyday as well as chemicals used in the
right way and fixed toxic chemicals preliminary.

040203111

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม พี ชคณิ ตของเวกเตอร์
เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรต
ฟั ง ก์ ชั น ค่ า จริ ง ของหนึ่ ง ตั ว แปรจริ ง และการประยุ ก ต์ รู ป แบบยั ง ไม่ ก าหนด เทคนิ ค
การอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
Function, parametric equations, polar coordinates, limit and
continuity, derivative, differentiation of real-valued functions of a real
variable, applications of derivative, indeterminate forms, integral, techniques
of integration, applications of integral, numerical integration.
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มคอ. 2
040203112

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Prerequisite : 040203111 Engineering Mathematics I
อุปนั ยเชิงคณิ ตศาสตร์ ลาดับและอนุกรม การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์
ของฟั งก์ ชั น มู ล ฐาน อนุ ก รมฟู เรีย ร์ เมทริก ซ์ และดี เทอร์มิ แ นนท์ ระบบสมการเชิ งเส้ น
ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์
และการอินทิเกรต ฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์
Improper integrals, mathematical induction, sequence and series of
real numbers, infinite series, Taylor series expansions of elementary
functions, surface in three-dimensional space, calculus of several variables,
partial derivative and applications, multiple integral and applications.

040313010

ฟิสิกส์
3(2-2-5)
(Physics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เวคเตอร์ กลศาสตร์ ก ารเคลื่ อ นที่ กฎการเคลื่ อ นที่ ข องนิ ว ตั น การเคลื่ อ นที่
แบบเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก การจาแนกคลื่น
สมการคลื่ น คลื่ น นิ่ ง ระดั บ ความเข้ ม เสี ย ง การส่ งผ่ านความร้อ น สมการก๊ าซอุ ด มคติ
กฎแห่ ง อุ ณ หพลศาสตร์ กลจั ก รความร้ อ น คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของของ ไหล
กฎของปาสคาล การวัดความดัน และปฏิบัติการต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อการบรรยาย
Vector, mechanics of motion, rectilinear and curvilinear motion,
Newton’ s law of motion, simple harmonics motion, superposition of two
simple harmonics, types of waves, wave equations, standing waves, sound
intensity level, heat transfer, ideal gas equation, laws of thermodynamics,
heat engines, physical properties of fluid, Pascal’ s law, pressure
measurement, all experiments are corresponded to the topics in this
course.
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มคอ. 2
080103001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบู ร ณาการทั กษะการฟั ง การพู ด การอ่ านและการเขี ยนในระดั บ พื้ น ฐาน
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา
ผ่านการเรียนรู้คาศัพท์ และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการ และบทความทั่วไป
การเขี ยนประโยค และย่ อหน้ าที่ มี โครงสร้ างไม่ ซั บซ้ อน ตลอดจนการฝึ กทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม
ที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Integrated more advanced skills of listening, speaking, reading, and
writing at basic level in order to apply in daily life with the cultural
awareness of diverse users. Learning vocabulary and grammatical structures
through conversations, academic and general journals. Writing non-complex
sentences and paragraphs. Extensive practice at Self-Access Learning Center
and through e-Learning.

080103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103001 English I
การบู รณาการทั กษะการฟั ง การพู ด การอ่าน และการเขีย นในระดั บ ที่
สูงขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
การใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คาศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการ
และบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มี โครงสร้างซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึก
ทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม ที่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ แ บบพึ่ ง ตนเองและการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level in
order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users.
Learning vocabulary and grammatical structures through conversations,
academic and general journals. Writing complex sentences and paragraphs.
Extensive practice at Self-Access Learning Center (SALC) and through eLearning to promote life-long learning.
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มคอ. 2
080103061

การใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(Practical English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ประกอบด้วย
โครงสร้ าง รูป ประโยคพื้ น ฐาน ค าศั พ ท์ และการอ่านบทความสั้ น ๆ ทั ก ษะการสื่ อสาร
พื้นฐานในชีวิตประจาวัน
Integrated skills of listening, speaking, reading and writing with
basic sentence structures, vocabulary and short passages, basic
communication skills for everyday life.

080103062

การใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(Practical English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103061 Practical English I
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การเขียน และการอ่านในชีวิตประจาวัน
การบูรณาการไวยากรณ์ คาศัพท์ และการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่หลากหลาย การพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสาร
Integrated skills of listening, speaking, writing and reading for
daily life, integrating grammar, vocabulary, and functions in varieties of
situations, developing competence in English communication.
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มคอ. 2
080103011

ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
ทั กษะในการจั ดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เทคนิ คในการเรียนภาษาอังกฤษ การใช้
พจนานุกรมภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการพูด การอ่านและการเขียน การจดบันทึกย่อและการ
ย่อความ การจัดระเบียบตนเองในการเรียน การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมินการ
เรียนรู้ของตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
Skills in self-management study, techniques in learning English, using
English dictionary in facilitating verbal and written communications, reading,
writing, note-taking and summarizing. Self-regulation in learning: planning,
monitoring and evaluating as a study tool for higher level of English study.

080103012

การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
เทคนิคและกลวิธีการอ่าน พัฒนาทักษะการอ่านโดยการทากิจกรรมในชั้นเรียน
และการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
Reading techniques and strategies, develop students reading
abilities through class activities and self-access learning.

080103014

การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
การเขียนย่อหน้า การเขียนเล่าเรื่อง องค์ประกอบของย่อหน้า กระบวนการเขียน
กิจกรรมการให้ข้อมูลปูอนกลับจากเพื่อนและครูผู้สอน
Writing paragraph; narratives, descriptive and expository types,
paragraph components, writing process, peer feedback and teacher
feedback activities.
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มคอ. 2
080103016

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
ทั ก ษะการออกเสี ย งและการพู ด เบื้ อ งต้ น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น
การแนะน าตนเอง การบรรยายลั กษณะสิ่ งต่าง ๆ การบอกทิ ศทางและการแสดงความ
คิดเห็น
Fundamental skills in pronunciation and speaking skills for
communication in daily life, self introduction, describing things, giving
direction and expressing opinions.

080103018

ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทางาน ภาษาในการทาธุรกิจ การตลาด การต้อนรับ
ลู ก ค้ า และ ผู้ เยี่ ย มชม การเจรจาต่ อ รอง การน าเสนอแผนงานและสิ น ค้ า ของบริ ษั ท
การเขียนและ การนาเสนอโครงการ
Language skills for work, simple Business English, marketing, making
appointments, welcoming visitors, negotiations, describing job positions and
products, writing and presenting projects.

080203901

มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
มนุ ษ ย์ การตั้งถิ่น ฐานและการอยู่รวมกั น เป็ น สั งคม ลั ก ษณะทั่ ว ไปของสั งคม
มนุ ษย์ การจัดระเบี ยบทางสั งคม การขัดเกลาทางสั งคม วัฒ นธรรม สถาบันทางสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการวิเคราะห์ปัญหาของมนุษย์ในสังคม
Relationship between human beings and society, human society
and settlement, social organization, culture, social institutions, social
changes, social problems, and social development.
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มคอ. 2
080203904

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลักษณะและวิวัฒ นาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย วงจรชีวิตในสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
Characteristics and evolution of law, types of law, legal knowledge
about life cycle in society and being good citizenship.

080203906

เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เศรษฐศาสตร์ แ ละการประยุ ก ต์ ใช้ ในการแก้ ปั ญ หาต่ าง ๆ ในการด าเนิ น ชี วิ ต
ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ตลอดจนมี ศั ก ยภาพไปสู่ ก ารประกอบวิ ช าชี พ ต่ า ง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Economic framework and its applications to solve economic and
social problems as well as encouraging potential of careers based on
sufficiency economic theory.

080303104

จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
จิต วิท ยา การนาจิตวิท ยาไปประยุก ต์ใช้ ในการทางาน ความแตกต่างระหว่าง
บุ คคล การจูงใจ การตัดสิ นใจ การแก้ปั ญหาความขัดแย้งในการทางาน การสร้างที มงาน
พฤติกรรมกลุ่ม การมอบหมายงาน การสอนงาน และการสื่อสารในที่ทางาน
Psychology for work, motivation, decision-making, problem-solving,
conflicts at work, creative thinking, coordination, leadership, team building
and communication at workplace.
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080303201

การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความส าคั ญ ของการพู ด องค์ ป ระกอบของการพู ด การวิ เคราะห์ ก ลุ่ ม ผู้ ฟั ง
การเตรี ย มการพู ด และการใช้ ห ลั กจิ ตวิ ทยาในการพู ด การพู ดเพื่ อให้ เกิ ดประสิ ทธิ ผ ล
การพูด ในโอกาส ต่าง ๆ การประเมินผลการพูดของตนเองและผู้อื่น
Significance of speech, aspects of speaking, types of speech,
audience analysis, speech writing and preparation for the presentation,
application of psychological approaches to speech presentation, effective
speech for different occasions, evaluation of speech, self-evaluation and
others.

080303501

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิ วั ฒ นาการต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ กี ฬ าบาสเกตบอลตั้ ง แต่ แ รกเริ่ ม จนถึ ง ปั จ จุ บั น
ฝึกให้มีทักษะพื้นฐานนาไปใช้ในการเล่นเป็นทีม ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจ กฎ กติกา
การเตรียมอุปกรณ์และทัศนคติที่ดี
History of basketball, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good
sportsmanship and spectator.

080303502

วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น และเทคนิคการเล่น กฎ กติกา
และ สัญญาณ การตัดสิน เตรียมอุปกรณ์ และการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และ
ทัศนคติที่ดี
History of volleyball, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games,
good sportsmanship and spectator.
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080303503

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน การฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคการเล่น กฎ
กติกา การเตรียมอุปกรณ์ เลือกใช้อุปกรณ์ ที่เหมาะสมและสามารถนาทักษะเบื้องต้น
ไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้ การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games,
good sportsmanship and spectator.

080303504

ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวั ติ ข องการลี ล าศ ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ของการลี ล าศ มารยาทของการลี ล าศ
การปลูกฝัง ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี การเต้นราแบบละติน แบบบอลรูม และ
แบบเบ็ดเตล็ด การจัดงานลีลาศ
History of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for
developing knowledge, understanding and positive attitudes, Latin dancing
and ballroom dancing

080303601

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลั ก การและทฤษฎี ว่าด้ ว ยพฤติ ก รรมของบุ ค คล การเข้ าใจตนเองและผู้ อื่ น
การพั ฒ นาตนเอง ความรู้ พื้ น ฐานและมารยาททางสั ง คม การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และ
การทางานร่วมกัน การบริหารความขัดแย้ง และการนาหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้
ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
Principles and theories of human behavior, understanding individual
and others, self-development, communication, teamwork, leadership,
conflicts and conflict management, society and culture, social etiquette,
religious principles and application to enhance human relations.
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080303606

การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พื้ น ฐานการท างานของสมอง ความส าคั ญ ของการคิ ด ลั ก ษณ ะการคิ ด
ของสมองซีกซ้ายและซีกขวา ความหมายของการคิดเชิงระบบ ลั กษณะของการคิดเชิง
ระบบ คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก คิ ด เชิ ง ระบบ เทคนิ ค การคิ ด เชิ ง ระบบ ความส าคั ญ
ของความคิ ด สร้ า งสรรค์ ลั ก ษณะพิ เศษของความคิ ด สร้ า งสรรค์ ลั ก ษณะของบุ ค คล
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์
System, neurological system, psychological process to understand
human’s thought: systematic thinking, analytical thinking, strategic thinking,
synthesis thinking, creative thinking, integrative thinking, techniques for
developing thinking.
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3.2 ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
ลาดับ

ชื่อ –นามสกุล

1* นายณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง
2

75

3
4

5

- ค.อ.ม. (เครื่องกล)

- ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
นายกิติศักดิ์ ฉิมกลิ่น
- วศ.ม. (เทคโนโลยีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม)
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
นายอภิชาติ ศรีประดิษฐ - ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
นายเมธา อึ่งทอง

นางอุไร อภิชาตบรรลือ

สถาบัน/ประเทศ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

- ค.อ.ม. (หลักสูตรและการสอน
อาชีวะศึกษา)
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
-ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
-ค.อ.ม. (เครื่องกล)
-ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ปี
พ.ศ.

ตาแหน่ง
วิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ผลงาน
ที่จะมีใน
วิชาการ
ที่มี
หลักสูตรที่
อยู่
ปรับปรุง
แล้ว
2561
รายละเอียด 3
3
ตามที่ระบุไว้
ในหน้าที่ 77

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2551

อาจารย์

2544
2554

อาจารย์

3

3

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2542
2545
2536

รายละเอียด
ตามที่ระบุไว้
ในหน้าที่ 77

อาจารย์

3

3

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2555

อาจารย์

รายละเอียด
ตามที่ระบุไว้
ในหน้าที่ 77
รายละเอียด
ตามที่ระบุไว้
ในหน้าที่ 78

3

3

รอง
รายละเอียด
ศาสตราจารย์ ตามที่ระบุไว้
ในหน้าที่ 78
2538

3

3

2551
2528

มคอ. 2

5
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3.2 ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ (ต่อ)
3.2.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
ลาดับ

1

ชื่อ –นามสกุล

นายศุภกฤต โสภณจิตต์

สถาบัน/ประเทศ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

ปี
พ.ศ.

ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ค.อ.ม. (เครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2555
2534
2525
2535
2525

76

2

นายสมนึก ฮวบเอี่ยม

3

นายพรจิต ประทุมสุวรรณ

ปร.ด. (ไฟฟ้าศึกษา)
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2554
2545
2532

4

นายสุรวุฒิ ยะนิล

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2553
2544
2555
2539

อาจารย์

อาจารย์

รายละเอียด
ตามที่ระบุไว้
ในหน้าที่ 79
ผู้ช่วย
รายละเอียด
ศาสตราจารย์ ตามที่ระบุไว้
ในหน้าที่ 79

3

3

3

3

ผู้ช่วย
รายละเอียด
ศาสตราจารย์ ตามที่ระบุไว้
ในหน้าที่ 79

3

3

มคอ. 2

5

ตาแหน่ง
วิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ผลงาน
ที่จะมีใน
วิชาการ
ที่มี
หลักสูตรที่
อยู่
ปรับปรุง
แล้ว
2561
รายละเอียด 3
3
ตามที่ระบุไว้
ในหน้าที่ 78

มคอ. 2
3.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
1) อาจารย์ณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง
ผลงานทางวิชาการ
- งานวิจัย
1. ณั ฐ กฤต เอี่ ย มเต็ ง , อภิ ช าต ศรีป ระดิ ษ ฐ และ เมธา อึ่ ง ทอง “การสร้า งและหาประสิ ท ธิภ าพ
ชุ ด ทดลองก าลั ง ม้ า เครื่ อ งยนต์ แ ก๊ ส โซลี น ขนาดเล็ ก เชื่ อ มต่ อ ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ” 8-9 ธั น วาคม 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ครั้งที่ 12.
2. ณั ฐ กฤต เอี่ ย มเต็ ง, เชาวลิ ต ถาวรสิ น และ พี ระวั ฒ น์ นั น ทวราวงค์ “การศึ ก ษาพารามิ เตอร์
ในการตั ด เฉื อ นวั ส ดุ พ อลิ เมอร์ เสริ ม ความแข็ ง แรงด้ ว ยเถ้ า ลอย” มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ, 2554-2555
2) อาจารย์กิติศักดิ์ ฉิมกลิ่น
ผลงานทางวิชาการ
- งานวิจัย
1. สุวรรณ บุญศรีวงศ์, กิติศักดิ์ ฉิมกลิ่น, บัณฑิต สุ ขสวัสดิ์, และอุไร อภิชาตบันลือ “การสร้างและ
หาประสิทธิภาพของชุดทดลองความเค้นและความเครียดจริงสาหรับงานขึ้นรูปโลหะ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรกฎาคม 2559
2. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่ อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างศิลป์” ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ-เพชรบุรี โดยส่งผล
งานวิจัยเรื่อง “การสร้างและหาประสิทธิ ภาพของชุดทดลองการหาค่าความเค้น และความเครียดจริงสาหรับ
งานขึ้นรูปโลหะ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
3) อาจารย์อภิชาติ ศรีประดิษฐ
ผลงานทางวิชาการ
- งานวิจัย
1. ณั ฐกฤต เอี่ยมเต็ง , อภิช าต ศรีประดิษฐ์ และ เมธา อึ่งทอง “การสร้างและหาประสิทธิภ าพชุด
ทดลองก าลั ง ม้ า เครื่ อ งยนต์ แ ก๊ ส โซลี น ขนาดเล็ ก เชื่ อ มต่ อ ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ” 8-9 ธั น วาคม 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ครั้งที่ 12.
2. สุรวุฒิ ยะนิล และอภิชาต ศรีประดิษฐ์ “การศึกษาอิทธิพลของรัศมีปลายพันช์ ของกระบวนการ
ขึ้นรูปแบบรีดกลับหลังสาหรับถ้วยทรงกระบอกผนังบาง” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2554-2555
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4) อาจารย์เมธา อึ่งทอง
ผลงานทางวิชาการ
- งานวิจัย
1. เมธา อึ่ งทอง “เครื่ อ งจ่ ายผงซั ก ฟอกแบบอั ต โนมั ติ ” มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ, 20 สิงหาคม 2558
2. ณั ฐกฤต เอี่ย มเต็ง , อภิช าต ศรีประดิษฐ์ และ เมธา อึ่งทอง “การสร้างและหาประสิทธิภ าพชุด
ทดลองก าลั ง ม้ า เครื่ อ งยนต์ แ ก๊ ส โซลี น ขนาดเล็ ก เชื่ อ มต่ อ ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ” 8-9 ธั น วาคม 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ครั้งที่ 12.
3. เมธา อึ่ งทอง “เจคติ ต่ อ วิ ช าชี พ ครู ข องนั ก ศึ ก ษาภาควิช าครุ ศ าสตร์เครื่อ งกล คณะครุศ าสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2558.
5) ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.อุไร อภิชาตบรรลือ
ผลงานทางวิชาการ
- งานวิจัย
1. รุ่งอรุณ พรเจริ ญ , อุไร อภิช าตบันลื อ , บัณ ฑิต สุ ขสวัสดิ์ “การเปรียบเที ยบความสามารถ
แยกแยะเนื้อหาตามระดับความรู้ผู้ เรียนของครูที่เรียนรู้ด้วยสื่อ CAI กับการเข้ารับการฝึกอบรมสาหรับการ
ปฏิบัติคอมพิวเตอร์” วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เลขหน้า 67-78 ปี พ.ศ. 2556
2. วีรพล ทองคุปต์ , อุไร อภิชาตบันลือ , บัณฑิต สุขสวัสดิ์ “การสร้างชุดทดลองการสั่นสะเทือน
อย่างง่าย” วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เลขหน้า 24-34 ปี พ.ศ. 2556
6) อาจารย์ ดร.ศุภกฤต โสภณจิตต์
ผลงานทางวิชาการ
- งานวิจัย
1. ศุภ กฤต โสภณจิตต์ , สุ ราษฎร์ พรมจันทร์และปิยะ กรกชจินตนาการ. “การพัฒ นารูปแบบการ
บริหารสานักวิจัยและพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา” วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ปีที่ 5, ฉบับที่1 หน้า 44-52, พ.ศ. 2557
7) อาจารย์ สมนึก ฮวบเอี่ยม
ผลงานทางวิชาการ
- งานวิจัย
1. สันติ หุตะมาน, วัชรินทร์ โพธิ์เงิน, พรจิตประทุมสุวรรณ และสมนึก ฮวบเอี่ยม. “การพัฒ นาชุด
สาธิตการควบคุมแขนกล 1 องศาอิสระ ด้วยวิธี Model-based Portion โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับ
โปรแกรมแมทแลบ.” การประชุ ม วิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมระดั บ ชาติ ครั้ งที่ 9, คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม มจพ., 24-25 พฤศจิกายน 2559.
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8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรจิต ประทุมสุวรรณ
ผลงานทางวิชาการ
- งานวิจัย
1.Pratumsuwan P. Hutamarn S. and Po-ngaen W. A Development of Tele-Controller
for Hydraulic Excavator, Proceeding of the 2012 IEEE 7th Conference on Industrial Electronics
and Applications, ICIEA 2012, pp. 2118-1481, 2012.
2. Pratumsuwan P. and Junchangpood A. Force and Position Control in the ElectroHydraulic system by using a MIMO Fuzzy Controller, Proceeding of the 2 0 1 3 IEEE 8 th
Conference on Industrial Electronics and Applications, ICIEA 2013, pp. 1462-1467, 2013.
3 .Pratumsuwan P. Hutamarn S. and Po-ngaen W. Energy Saving in Electro-Hydraulic
system by Using a MIMO Fuzzy Controller, Advanced Materials Research, vol.622, pp. 75-79,
2013.
4.Pratumsuwan P. A Conceptual Framework and Its Application for Project Developing
in Mechatronics Education, Proceeding of 2014, 2nd International Conference on Technology,
Informatics, Management, Engineering and Environment, TIME-E 2014, pp. 222-227, 2014.
5. Pratumsuwan P. Suebsomran A. A Development of Human machine Interface in a
Miniature 3-axis Milling Machine Prototyping, Applied Mechanics and Materials, vol. 565, pp.
120-125, 2014.
6.Pratumsuwan P. Nunthavarawong P. and Junchangpood A. A Case Study of the Link
between Virtual and Physical Prototyping in Servo-Pneumatic System, Applied Mechanics and
Materials, vol. 607, pp. 755-758, 2014.
7. Pratumsuwan P. Collaboration with Intermediaries to Develop Final-Year Projects in
Mechatronics Education, Advanced Science Letters, vol. 21 (7), pp. 2190-2194, 2015.
9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
ผลงานทางวิชาการ
- งานวิจัย
1. สุรวุฒิ ยะนิล. (2558). “การศึกษาอิทธิพลของแรงกดแบงก์โฮลเดอร์เพื่อลดรอยย่นในการขึ้นรูปลึก
ถ้วยสี่เหลี่ยม”การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 8, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.,
26 พฤศจิกายน 2558.
2. เชาวลิต ถาวรสิ น , ณั ฐกฤต เอี่ยมเต็ง และสุ รวุฒิ ยะนิล . (2556). “การออกแบบสร้างแม่พิ มพ์
เพื่อการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการขึ้นรูปลึก” การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่
6, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ., 28-29 พฤศจิกายน 2556.
3. สุ ร วุ ฒิ ยะนิ ล และอภิ ช าติ ศรีป ระดิ ษ ฐ. (2556). “การศึ ก ษาอิ ท ธิพ ลของรัศ มี ป ลายพั น ช์ ข อง
กระบวนการขึ้น รูป แบบรีดไหลกลั บ หลั งสาหรับถ้ว ยทรงกระบอกผนังบาง” การประชุมวิช าการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ., 28-29 พฤศจิกายน 2556.
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
จากผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่
การท างานจริ งภาควิ ช าจึ งเน้ น การสร้ างหลั ก สู ต รและก าหนดรายวิช าให้ นั ก ศึ ก ษามี ก ารฝึ ก ประลองและ
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการที่ภาควิชาจัดไว้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เพื่ อสร้างประสบการณ์ก่อน
เข้าสู่การทางานจริง เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิต
ห้ องปฏิบั ติการสร้างต้น แบบด้วย Rapid Prototype Machine ห้ องปฏิบัติการวัดละเอียด ห้ องปฏิบั ติการ
ความร้ อ นและของไหล ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเครื่อ งกล ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโลหะวิท ยา ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารนิ ว แมติ ก ส์
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารไฮดรอลิ ก ส์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารระบบอั ต โนมั ติ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเครื่ อ งจั ก รกลโรงงานและ
ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลซีเอ็นซี ห้องปฎิบัติการการจาลองวิศวกรรมชั้นสูง ห้องปฏิบัติการฝึกสอน เป็นต้น
โดยอยู่ภ ายใต้การสอนและการควบคุมจากอาจารย์และวิศวกรเครื่องกลอย่างใกล้ ชิด ซึ่งนักศึกษาจะได้ใช้
ปฏิบัติการดังกล่าวในทุกภาคการศึกษา และยังได้ใช้เพื่อการสร้างผลงานในวิชาโครงงานปริญญานิพนธ์ สาหรับ
การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมนั้น เนื่องจากจานวนหน่วยกิตในหลักสูตรมีจากัด ภาควิชาจึงมีโ ครงการส่งเสริม
ประสบการณ์โดยจัดศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมให้แก่นักศึกษาปีการศึกษาละ 1 ครั้ง สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่
2 และ 3 และมีการจัดส่งนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 ดังนี้
• แผนการเรียนปกติ
ฝึกงานในสถานประกอบการ คิดเป็น S/U หน่วยกิต 1(240 ชั่วโมง)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากภาครัฐบาลหรือภาคสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน
หลักการ ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎี และปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางการศึกษาและด้านวิศวกรรมเครื่องกล
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้
5. มีความกล้าแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปีที่ 3 ระยะเวลาตามแผนการเรียนที่นักศึกษาเลือก
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ร่วมกับ หน่ วยงานฝ่ ายอุตสาหกรรมสั มพั นธ์ มจพ. และสถานประกอบการในการคัดเลื อกติดต่อ
สถานประกอบการ กาหนดช่วงเวลาการดาเนินการโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละแห่ง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือปริญญานิพนธ์
ข้อกาหนดในการทาโครงงานหรือปริญญานิพนธ์ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมการผลิต
และอุตสาหการ หรือเพื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสาขาวิชา โดยมีจานวนผู้ร่วมโครงงาน โครงงานละ
2-3 คน และมีรายงานที่ต้ องน าส่ งตามรูปแบบ และระยะเวลาที่ห ลั กสู ตรกาหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็ น
โครงการที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสา
หการ
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานด้ านวิศวกรรมการผลิ ตและอุ ตสาหการ ที่ นัก ศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎี
ที่นามาประยุกต์ในการทาโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถ
ทางานเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจาหลักสูตร และอยู่
ภายใต้การดูแล และให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั กศึ กษาสามารถทางานเป็ น ที ม มี ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ เครื่องจัก รกล ในการท า
โครงงาน และสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ของปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
4 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาการทาโครงงาน จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการทาโครงงาน และจัดห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้ องประลอง และห้องปฏิบัติการให้พร้อมต่อการทา
โครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
- มีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
- เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
- มีการประเมินผลความสาเร็จของโครงงาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย มารยาทการเข้าสังคม การสื่อสาร
ด้านบุคลิกภาพ
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น และ
ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาสู่การ
ประกอบอาชีพ
- กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม และมีการกาหนดหัวหน้า
กลุ่ม กาหนดงาน และมอบหมายงานให้สมาชิกในกลุ่ม รวมทั้ง
มีรายงานผลการดาเนินงานรายบุคคล เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
วิเคราะห์ปัญหา สรุปผลการดาเนินงานในกลุ่ม และจัดทารายงานและนาเสนอผล
ต่อสมาชิกทั้งห้อง เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นา และการเป็น
ด้านภาวะผู้นา และ
สมาชิกกลุ่มที่ดี
ความรับผิดชอบ
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้า
ตลอดจนมีวินัย
ในการดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษาทุกคนมีภาวะเป็นผู้นา และ
ในตนเอง
มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีการกาหนดกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียน
อย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็น
- มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อสร้างภาวะผู้นา และความรับผิดชอบ
จรรยาบรรณ และ - มีการให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและส่วนรวม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นนักวิจัยและนักวิชาการ ให้คาปรึกษาด้านบริหารและ
จัดการ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
2. มีความสามารถในการทางานเป็นทีมทั้งในฐานะที่เป็นสมาชิกหรือในฐานะผู้นา มีจิตใจเป็น
ประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วยการเสียสละ ทางานเพื่อส่วนรวม เคารพรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น เคารพในมติเสียงส่วนใหญ่ ให้ความสาคัญกับความเห็นส่วนน้อย และสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ
3. ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย รวมถึงระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต
4. มีความสามารถรับผิดชอบตนเองและสังคม เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม
5. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ต่อบุคคล องค์กร สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
6. มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนในแต่ ล ะรายวิ ช าสอดแทรกหลั ก การแนวคิ ด เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้คาปรึกษาโดยสม่าเสมอ
2. ให้ มี วั ฒ นธรรมองค์ ก ร เป็ น การปลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ ก ษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น
โดยในการท างานกลุ่ ม นั้ น ฝึ ก ให้ รู้ ห น้ า ที่ ข องการเป็ น ผู้ น ากลุ่ ม และการเป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม
รู้จักเสียสละ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
3. ให้ มี ก ารท างานเพื่ อ สั งคมและสั ง คมของวิ ช าชี พ โดยจั ด กิ จ กรรมในการถ่ า ยทอดความรู้
และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในวิชาชีพ
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากกิจนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังเรียน
2. ประเมินจากผลการดาเนินงานที่ผู้เรียนร่วมกันรับผิดชอบทางานเพื่อองค์กร
3. ประเมินจากผลลัพธ์และเสียงสะท้อนจากการทากิจกรรมเพื่อสังคมวิชาชีพ
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2.2 ความรู้
1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้ในด้านการบริหารและจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
2. มีความรู้พื้นฐานที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพที่สอดคล้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
3. ค้นพบองค์ความรู้ทางด้านการบริหารและจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษา สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เข้าใจในศาสตร์และสนใจพัฒนาความรู้
ความชานาญของตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่นามาประยุกต์ใช้กับการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
ได้อย่างเหมาะสม
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ใช้ ก ารเรี ย นการสอนหลากหลายรู ป แบบโดยเน้ น หลั ก การทางทฤษฎี และประยุ ก ต์
ทางปฏิ บั ติ ในสภาพแวดล้ อ มจริ ง ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ทั้ ง นี้ ให้ เป็ น ไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2. ให้มีการฝึ กทักษะในด้านการประลองและปฏิบัติในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลทารายงาน
วิเคราะห์และสรุปผลการประลอง
3. จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง าน หรื อ เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ที่มีป ระสบการณ์ ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนจัดให้ มีการฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ ดังนี้
2. ประเมินจากการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3. ประเมินจากการทดสอบย่อย
4. ประเมินจากรายงานหรือโครงงานที่มอบหมาย
5. ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
6. ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
7. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ หรือประลองในรายวิชาที่บรรจุไว้ในหลักสูตร
8. ประเมินจากการฝึกงานในสถานประกอบการ
2.3 ทักษะทางปัญญา
1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีกระบวนการคิดเป็นระบบและมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการ และแก้ไขปัญหาด้านการ
บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การทางานได้เป็นอย่างดี
3. สามารถปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
4. สามารถสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์ความรู้ด้านการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาใหม่ๆ
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2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มอบหมายงานในรายวิชาที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ เช่น ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการค้นคว้าหา
ข้อมูล หรือทาโครงงาน เพื่อหารูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสม เป็นต้น
2. ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการในสถานการณ์จริง เช่น ฝึกปฏิบัติและประลองทางวิชาชีพ เป็นครู
ฝึกสอน วิทยากรผู้ช่วยในการฝึกอบรม เป็นต้น
3. สร้างกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในการจัดทาโครงงาน เช่น การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการทาโครงงาน การทดลอง การวิเคราะห์ และสรุปผล
การทดลอง เป็นต้น
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากเอกสารรายงาน และการนาเสนอของนักศึกษา
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงของนักศึกษา
3. ประเมินจากผลงานการทาโครงงานในขั้นตอนต่าง ๆ
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. สามารถรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6. สามารถพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2. กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
และความรับผิดชอบ
1. จั ดการเรียนการสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้ มีการทางานเป็นกลุ่ม และเป็นการทางาน
ที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น
2. กาหนดการทางานของกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา การเป็นสมาชิกกลุ่ม และผลัดกัน
เป็นตัวแทนกลุ่มในการรายงานผลการปฏิบัติงาน
3. ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเปิดโอกาสให้ทุกคนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอม
รบความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
4. สอดแทรกในเนื้อหาของวิชาเรียน ยกตัวอย่างเกี่ยวกับผลกระทบในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ความรับผิดชอบ ผลกระทบต่อชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว องค์กร และต่อสังคม
5. สอดแทรกการทากิจกรรมกลุ่ม โดยมุ่งใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากความครบถ้วนในความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ฐานะสมาชิกภายในกลุ่ม
2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกเป็นรายบุคคล
3. ประเมิน จากผลการทากิจ กรรมกลุ่ ม การแสดงออก โดยคานึงความรับ ผิดชอบ การรักษา
ชื่อเสียงตนเองและองค์กร
4. ประเมินจากการออกแบบกิจกรรมให้ ตอบสนองการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปหรือกึ่งสาเร็จรูปในการทารายงาน บทความวิจัย
และวิทยานิพนธ์ เช่น โปรแกรมจัดพิมพ์งาน การวาดกราฟ การคานวณเชิงตัวเลข รวมถึงการ
นาเสนอผลงาน เป็นต้น
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติขั้นสูงเชิง
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้มีการศึกษา และตัดสินใจสรุปผลบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องมีการเรียบเรียง
นาเสนอเป็นภาษาเขียน และต้องมีการนาเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่า
3. พัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถผู้เรียนในการจัดสื่อนาเสนอข้อมูลด้วยภาพหรือ
สัญลักษณ์ที่มีความหมาย ง่ายต่อการทาความเข้าใจ และเป็นสื่อที่น่าสนใจ
4. ส่ งเสริ ม ให้ มี ศั กยภาพทางคอมพิ ว เตอร์และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในการน าเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย และประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพ
3. กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงานของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา เช่น จากเอกสารรายงาน หรือโครงงาน
ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เป็นต้น
2. ประเมิ น จากการน าเสนอรายงาน เช่ น คุ ณ ภาพของสื่ อ ที่ น าเสนอ พฤติ ก รรมผู้ ฟั ง และ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในการนาเสนอรายงาน กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
3. ประเมิน จากผลงานกิจ กรรมที่ เกี่ยวข้อ งกั บการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื บค้ น ข้อมู ล ด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสานึกและจิตสาธารณะ
(2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
(3) มีภาวะผู้นา มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) มีวินัย ตรงต่อเวลา
(5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร
3.2 ความรู้
(1) รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
(2) สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
(3) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
(4) สามารถนาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
(5) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3.3 ทักษะทางปัญญา
(1) มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้
(3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อกาหนดวิธีการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่เหมาะสมได้
(5) สามารถบูรณาการความรู้แล้วนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ตามความเหมาะสม
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(2) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(3) เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
(4) รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
(5) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เทคนิคทางการคิดคานวณ และนาไปใช้อย่างสมเหตุสมผล
(2) สามารถวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

88

020003123 จรรยาบรรณวิชาชีพ
(Ethics for Profession)
080203901 มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
(Law for Everyday Life)
080203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
(Economics for Individual
Development)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทางาน
(Psychology for Work)
080303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
(Effective Speech)
080303601 มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิด
สร้างสรรค์
(Systematic and Creative
Thinking)
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

มคอ. 2
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

89

080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
(English Study Skills)
080103012 การอ่าน1
(Reading I)
080103014 การเขียน 1
(Writing I)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
(English for Work)

1

2

3

4













ความรู้
5

1

5



































































3

ทักษะทางปัญญา
4



2





1

2

5

1

2
















































































3

4










3

4

5

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
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ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

มคอ. 2
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

90

020003101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
(Introduction to Computer for
Education)
020003103 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
(Computer and Programming)
020003106 งานเขียนแบบทั่วไปในชีวิตประจาวัน
(General Drawing in Everyday life)
040113005 เคมีในชีวิตประจาวัน
(Chemistry in Everyday Life)
080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
(Dancing)
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มคอ. 2
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

91

040203111 คณิตศาสตร์วศิ วกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
040203112 คณิตศาสตร์วศิ วกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
040313010 ฟิสิกส์
(Physics)

2

3

4

ความรู้
5

1

2

3

ทักษะทางปัญญา
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○ ○
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สารสนเทศ
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ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

มคอ. 2
4. การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ของหลั ก สู ต ร แบ่ ง ออกเป็ น ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ด้ า นความรู้ แ ละ
ทั ก ษะเฉพาะทาง (Specific Outcome: S) และผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะทั่ ว ไป
(General Outcome : G) แสดงรายละเอียดดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ELO 1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2) ด้านความรู้
ELO 2 จัดการศึกษาทางด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาได้
ELO 3 ฝึกอบรมในสถานศึกษา และ/หรือสถานประกอบการได้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ELO 4 ประยุกต์ใช้งานวิจัยกับการบริหาร และ/หรือการจัดการเรียนการสอนได้
ELO 5 แสวงหาความรู้ด้านบริหารจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษาได้
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO 6 แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ในที่ทางานทั้งในฐานะที่เป็นผู้นาและผู้ร่วมทีมทางานได้
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO 7 สื่อสาร นาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นนักวิจัยและนักวิชาการ ให้คาปรึกษาด้านบริหารและจัดการ
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
(2) มีความสามารถในการทางานเป็นทีมทั้งในฐานะที่เป็นสมาชิกหรือในฐานะผู้นา มีจิตใจเป็น
ประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วยการเสียสละ ทางานเพื่อส่วนรวม เคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
เคารพในมติเสียงส่วนใหญ่ ให้ความสาคัญกับความเห็นส่วนน้อย และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ
(3) ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย รวมถึงระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต
(4) มีความสามารถรับผิดชอบตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม
(5) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ต่อบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
(6) มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้ในด้านการบริหารและจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(2) มีความรู้พื้นฐานที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
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(S)
(S)
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(S)
(S)
(G)
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(3) ค้นพบองค์ความรู้ทางด้านการบริหารและจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษา สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เข้าใจในศาสตร์และสนใจพัฒนาความรู้ การทางาน
ความชานาญของตนเองอย่างต่อเนื่อง
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่นามาประยุกต์ใช้กับการอาชีวะและเทคนิคศึกษาได้
อย่างเหมาะสม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีกระบวนการคิดเป็นระบบและมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการ และแก้ไขปัญหาด้านการ
บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ทางานได้เป็นอย่างดี
(3) สามารถปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(4) สามารถสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์ความรู้ด้านการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาใหม่ๆ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม ทั้ง
ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(G)
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(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) สามารถรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผูร้ ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) สามารถพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปหรือกึ่งสาเร็จรูปในการทารายงาน บทความวิจัย
และวิทยานิพนธ์ เช่น โปรแกรมจัดพิมพ์งาน การวาดกราฟ การคานวณเชิงตัวเลข รวมถึงการ
นาเสนอผลงาน เป็นต้น
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติขั้นสูงเชิงประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(G)




มคอ. 2
6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสู่รายวิชา
รายวิชา
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020003221 หลักวิชาชีพครู
(Teaching Profession)
020003224 จิตวิทยาการศึกษา
(Education Psychology)
020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(Teaching Methods in Vocational
and Technical Education)
020003226 การวิจัยทางการศึกษา
(Educational Research)
020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
(Innovation and Instructional
Media)
020003228 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
(Educational Measurement and
Evaluation)
020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
(Teaching Practice I)
020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2
(Teaching Practice II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ELO1
(S)

ELO2
(S)

ELO3
(S)

ELO4
(S)

ELO5
(S)

ELO6
(S)

ELO7
(G)















































































































3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(0-6-6)

มคอ. 2
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มคอ. 2
ELO1
(S)

รายวิชา
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020113901 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
020113904 กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
020113910 กลศาสตร์ของแข็ง
(Mechanics of Solids)
020113912 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล
(Machine Design)
020113940 กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Process)
020113950 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
(Pneumatics and Hydraulics)
020113960 การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer-aided Design and
Drawing)
020113970 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
(Industrial Electrical Technology)
020113980 การประลองการทดสอบวัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials Testing
Laboratory)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ELO2
(S)

ELO3
(S)

ELO4
(S)

ELO5
(S)

ELO6
(S)

ELO7
(G)







































































2(1-3-3)
3(2-2-5)
1(0-3-1)
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รายวิชา
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020113981 เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
020113982 ปฏิบัติพื้นฐานงานโลหะ
(Basic Metalworking Practice)
020113983 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
(Machine Tool Practice )
020113984 ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
(Automatic Machine Practice)
020123255 การฝึกงานด้านวิศวกรรมการผลิต
และอุตสาหการ
(Production and Industrial
Engineering Training)
020123280 สัมมนา
(Seminar)
020123287 โครงงาน1
(Project I)
020123288 โครงงาน 2
(Project II)
020113104 โลหะวิทยากายภาพ
(Physical Metallurgy)
020123201 วิศวกรรมการวัดละเอียด
(Engineering Metrology)

ELO1
(S)
3(2-2-5)
2(0-6-2)
2(0-6-2)
2(0-6-2)
S-U
1(240ชั่วโมง)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
1(0-3-1)

ELO3
(S)

ELO4
(S)











































































































ELO5
(S)

ELO6
(S)
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ELO2
(S)

มคอ. 2
ELO7
(G)

รายวิชา
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020123230 การตัดปาดผิวโลหะ
2(1-3-3)
(Metal Removal Process)
020123241 วิศวกรรมเครื่องมือ
3(2-2-5)
(Tool Engineering)
020123249 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design and Manufacturing)
020123251 กระบวนการเชื่อมและอุปกรณ์
2(1-3-3)
(Welding Processes and Accessories)
020123255 การฝึกงานด้านวิศวกรรมการผลิต
1(240 ชั่วโมง)
และอุตสาหการ
(Production and Industrial Engineering Training)
020123271 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
020123272 การวางแผนการผลิตและควบคุม
3(3-0-6)
วัสดุคงคลัง
(Production Planning and Inventory Control)
020123273 วิศวกรรมบารุงรักษา
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering)
020123274 วิศวกรรมความปลอดภัย
2(2-0-4)
(Safety Engineering)

ELO1
(S)

ELO3
(S)

ELO4
(S)























































































ELO2
(S)






ELO6
(S)
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ELO5
(S)

มคอ. 2
ELO7
(G)

รายวิชา

100

020123276 เครื่องจักรและระบบสนับสนุนการผลิต
2(2-0-4)
(Production Machinery and
Facility System)
020123242 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
3(2-2-5)
(Metal Forming Technology)
020123243 การวิเคราะห์ความแข็งแรงและ
3(2-2-5)
การไหลของพลาสติก
(Strength and Plastic Flow Analysis)
020123244 เทคโนโลยีแม่พิมพ์
3(2-2-5)
(Die Technology)
020123246 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
3(2-2-5)
(Plastic Mold Design)
020123247 การออกแบบและสร้างเครื่องมือ
3(2-3-5)
เพื่อการผลิต
(Tools Design and Making for Manufacturing)
020123248 ระบบอัตโนมัติในการผลิต
3(2-2-5)
(Automation in Manufacturing)
020123250 การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
(Product Design and Technology)
020123252 การออกแบบงานเชื่อม
3(3-0-6)
(Welding Design)

ELO1
(S)

ELO2
(S)

ELO5
(S)

ELO6
(S)

มคอ. 2
ELO7
(G)

ELO3
(S)

ELO4
(S)
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รายวิชา

101

020123253 วัสดุและโลหะวิทยาระหว่างการเชื่อม
(Materials and Their Behaviour During
Welding)
020123254 งานประกอบและการใช้งานด้านวิศวกรรม
งานเชื่อม
(Fabrication and Application
Engineering in Welding Work)
020123270 สถิติสาหรับงานวิศวกรรมการผลิตและ
อุตสาหการ
(Statistics for Production and
Industrial Engineering)
020123275 การออกแบบและวางผังโรงงาน
(Plant Layout and Design)
020123277 การประกันคุณภาพ
(Quality Assurance)
020123278 การศึกษาการทางานและการเพิ่มผลผลิต
(Work Study and Productivity)
020123279 การยศาสตร์
(Ergonomics)
020123280 การจัดการเครื่องจักรกล
(Machinery Management)

ELO1
(S)

ELO2
(S)

ELO3
(S)

ELO4
(S)

ELO5
(S)

ELO6
(S)

มคอ. 2
ELO7
(G)

3(2-2-5)
















3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)























































3(3-0-6)
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รายวิชา

ELO1
(S)

020123281 การจัดการโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management)
020123282 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิต
และอุตสาหการ
(Special Topics in Production and
Industrial Engineering)
หมายเหตุ : 
(S)
(G)

3(3-0-6)

ELO2
(S)

ELO5
(S)

ELO6
(S)

มคอ. 2
ELO7
(G)

ELO3
(S)

ELO4
(S)





















3(3-0-6)
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มคอ. 2
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาพิจารณาความเหมาะสมของ
ข้ อ สอบให้ เป็ น ไปตามแผนการสอน การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการประเมินการสอนของผู้ สอน
โดยนักศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อให้ได้
ข้อ มู ล ย้ อ นกลั บ มาปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รและกระบวนการจั ด การเรีย นการสอน ใช้ก ารประเมิ น จากตั ว อย่ าง
ดังต่อไปนี้
1. การได้ ง านท าของบั ณ ฑิ ต โดยประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในด้ า นของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ความสามารถและการนาไปใช้งานจากการศึกษารายวิชาต่าง ๆ
รวมถึงความมั่นใจในการประกอบการงานอาชีพ
2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการหรือผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อประเมินความพึงพอใจในตัวบัณฑิตที่
ส าเร็ จ การศึ ก ษา และเข้ า ท างานในสถานประกอบการหรื อ หน่ ว ยงาน โดยการสั ม ภ าษ ณ์ หรื อ
ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ประกอบการหรือผู้บริหารหน่วยงานนั้น ๆ
3. การประเมินจากผลงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น จานวนผลงานที่ได้รับการคัดเลือกใน
ระดับดี จานวนสิทธิบัตร หรือจานวนรางวัลทางวิชาการและวิชาชีพ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพในสายงานของ
บัณฑิต เป็นต้น ที่เกิดจากการปฏิบัติงานหลังปริญญาตรี โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต
4. การประเมิน จากความเห็ นของผู้ ทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอก ผู้ ประกอบการที่ป ระเมินหลั กสูตรหรือ
อาจารย์ พิ เศษต่ อ ความพร้ อ มเรื่ อ งปั จ จั ย ด าเนิ น การ การจั ด การเรี ย นการสอน และคุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
5. การประเมิ น จากสถานศึ ก ษาอื่ น ที่ รั บ บั ณ ฑิ ต เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น โดยประเมิ น
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิต
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
1. เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในหลักสูตร
2. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.00
3. ใช้ เ วลาในการศึ ก ษาไม่ เ กิ น 2 เท่ า ของระยะเวลาการศึ ก ษาที่ ก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร
ทั้งนี้ ไม่นั บ เวลาการลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้ในข้อ 24 แห่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
4. ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
5. เกณฑ์ อื่ น ๆ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
1. เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
2. ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามเกณฑ์ ที่ ร ะบุ ไว้ ในข้ อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่ น ค าร้ อ ง
แสดงความจ านงขอส าเร็ จ การศึ กษาต่อส่ ว นงานทะเบี ยนและประเมิ น ผล ภายในระยะเวลา
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด มิ ฉ ะนั้ น อาจไม่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาเสนอชื่ อ ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
4. เกณฑ์ อื่ น ๆ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

104

มคอ. 2
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. มีการปฐมนิ เทศแนะน าบทบาทหน้าที่การเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจในนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา ตลอดจนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ผ่านมา
2. ชี้ แ จงปรั ช ญา วัต ถุ ป ระสงค์ และรายละเอี ย ดต่ าง ๆ ของหลั ก สู ต ร มอบเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น
เอกสารหลักสูตร คู่มือการศึกษา รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
3. อบรมการจั ด ท าวั ส ดุ ก ารสอน วิ ธี ก ารสอนและการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแบบต่ า ง ๆ
การใช้ แ ละผลิ ต สื่ อ การสอน การวั ด และประเมิ น ผล รวมถึ ง การให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าในฐานะ
อาจารย์ที่ปรึกษา
4. จัดให้เป็นครูผู้ช่วยสอนในระยะเริ่มต้น
5. ส่ งเสริมอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยการฝึ ก อบรม ดู ง านทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในองค์ ก รต่ า ง ๆ การประชุ ม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่ อง มีก ารสนั บ สนุ น ด้ว ยการฝึ กอบรม ดูงานทางวิช าการและวิช าชีพ ในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ทุกภาคส่วนในสาขาวิชาชีพ
3. สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตาแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

105

มคอ. 2
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารหลักสูตร ดาเนินการโดยคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภายใต้กรอบนโยบายของภาควิชา
คณะ และมหาวิทยาลัย โดยทาหน้าที่ วางแผนจัดการเรียนการสอน ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน ติดตาม
และรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องซึ่งการดาเนิน การสู่เป้าหมายมี
ดังนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรให้
1.1 จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
1.1 หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ทันสมัยโดยอาจารย์และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
มาตรฐานของ สกอ.
นักศึกษาสามารถก้าวทัน
สกอ.
1.2 เนื้อหาวิชาสอดคล้องและ
หรือเป็นผู้นาในการสร้าง
1.2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ใช้ได้จริงในงานวิชาชีพ
องค์ความรู้ใหม่ ๆ
การนาผลงานวิจัย/เนื้อหาวิชาที่เป็น
1.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
องค์ความรู้ปัจจุบัน
ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี
1.3 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความ ใฝ่รู้ มีแนวทางการ
เรียนที่สร้างทั้ง
องค์ความรู้ทางวิชาการ และ
วิชาชีพที่ทันสมัย

2.1 จัดการเรียนการสอนในรายวิชา โดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้ศึกษา
หาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง
2.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาทางานรายงาน/กิจกรรม
ระหว่างการเรียนรายวิชาทุกภาคเรียน
2.3 จัดให้นักศึกษาได้ร่วมประชุมวิชาการโครงงาน
ระดับปริญญาตรี และศึกษาดูงาน

2.1 แผนการสอนรายวิชาที่เปิด
สอนและได้กาหนดให้นักศึกษา
ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วย
ตนเอง
2.2 จานวนผลงาน/กิจกรรม
ระหว่างการเรียนรายวิชา
2.3 จานวนครั้งที่นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมประชุมวิชา
โครงงานระดับปริญญาตรีและ
การศึกษาดูงาน

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ของ
สกอ.

3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทาเอกสารรายละเอียด
การสอนก่อนและหลังการสอนทุกวิชา
3.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาการ ศึกษาและวิจัย
หลักสูตร เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ.
3.3 ประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อสรุปแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน

3.1 จานวนเอกสารการสอน
ก่อนและหลังการสอนรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน
3.2 จานวนผลงานศึกษาและ
วิจัยหลักสูตร และนาผลมา
ปรับปรุงหลักสูตร
3.3 จานวนครั้งการประชุม
อาจารย์ เพื่อสรุปแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
ทุกภาคเรียน
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เป้าหมาย
4. มีการประเมิน
มาตรฐาน
ของหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

การดาเนินการ
4.1 กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเป็นผู้มีตาแหน่ง
วิชาการ
ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
4.2 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้นาในทางวิชาการ และหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
4.3 ประเมินความคิดเห็นของ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการ
เรียน การสอน โดยทุก ๆ 2 ปี
4.4 มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี และ
ภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี

การประเมินผล
4.1 จานวนและรายชื่อ
คณาจารย์ประจา ที่มี
คุณวุฒิและหรือตาแหน่ง
วิชาการ
ตามเกณฑ์
4.2 จานวนและรายชื่อ
คณาจารย์ประจาที่ได้รับ
เชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากร
4.3 สารวจความคิดเห็น
และ
ข้อเสนอแนะจากบัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษาทุก ๆ 2 ปี
4.4 ประเมินโดย
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก ๆ
4 ปี และประเมินโดย
คณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์
ภายในคณะฯ ทุก 3 ปี

2. บัณฑิต
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ท าโดยการส ารวจความจ าเป็ น ใช้ ง านเนื้ อ หาสาระ
ในวิชาชีพเทียบกับเนื้อหาสาระในแต่ละรายวิชาจากผู้ที่สาเร็จการศึกษาได้รับทั้งในด้านปริมาณและคุณภ าพ
ประกอบกับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3. นักศึกษา
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
ภาควิช าจั ด ให้ มี ร ะบบอาจารย์ที่ ป รึก ษา เพื่ อให้ ค าแนะน าเกี่ย วกั บ โปรแกรมการเรีย น ขั้ น ตอน
ในการลงทะเบียน วิธีการเรียน และแนวทางในการทาวิจัย โดยอาจารย์ต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษาเพื่อให้
นั ก ศึ ก ษาเข้ า ปรึ ก ษาได้ นอกจากนี้ คณ ะมี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ ป รึ ก ษากิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า
ในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง สามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบ คะแนนการสอบ ตลอดจนวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฏระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรั บ อาจารย์ ใหม่ มี ก ระบวนการการคั ด เลื อ กตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
โดยอาจารย์ใหม่ที่จะสอนรายวิชาตามหลักสูตรนี้ ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
4.2 การพัฒนาคณาจารย์
สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ไ ด้ ร่ ว มสั ม มนา ฝึ ก อบรม ดู ง าน เพื่ อ รั บ วิ ท ยาการใหม่ ๆ ในวิ ชาชี พ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ า นการสอน การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการ โดยร่ ว มปฏิ บั ติ งานกั บ หน่ ว ยงานวิ ช าชี พ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาผลมาพัฒนาการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจในการทาผลงานทางวิชาการ
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั ก สู ต ร และผู้ ส อน จะต้ อ งประชุ ม ร่ว มกัน ในการวางแผนจัด การเรีย น
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
อาจารย์ พิ เศษหรื อผู้ บ รรยายพิ เศษ จะเป็ น ผู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ต รงจากการปฏิ บัติ มาให้ กั บ
นักศึกษา ดังนั้ น บางหั วข้อเรื่องของรายวิชาอาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษ หรือผู้บรรยายพิเศษเป็นวิทยากร
ซึ่งอาจารย์หรือผู้บรรยายพิเศษนั้นไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงเป็นที่
ยอมรับในวิชาชีพหรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การบริหารงบประมาณ
งบประมาณประจาปีทั้งที่เป็นงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตาราสื่อการเรียนการสอน
โสตทั ศ นู ป กรณ์ คอมพิ วเตอร์ แ ละวั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นและสร้ า ง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดสรรผ่านทางคณะและภาควิชา
5.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
1. หนังสือ ตารา และสารสนเทศต่างๆ ให้ บริการโดยส านักหอสมุดกลาง ซึ่งเป็นเอกสารสิ่ งพิมพ์
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งฐานข้อมูลวิชาการที่สามารถสืบค้นได้ในมหาวิทยาลัย
2. ห้ องเรีย นและห้ องปฏิ บั ติ การได้รั บ การจัดสรรเป็ นการเฉพาะจากคณะพร้อมกั บอุป กรณ์ ที่ ใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียงจากภาควิชา
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5.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1. หนั ง สื อ ต าราและสิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ อ าจารย์ และนั ก ศึ ก ษา
ในการค้ น คว้ า หรื อ ใช้ ป ระกอบการเรี ย นการสอน ท าโดยประสานการจั ด ซื้ อ กั บ ส านั ก หอสมุ ด กลาง
โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น
2. การใช้งานอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์ เพื่อการเรียนการสอนและโครงงานปริ ญญา
นิ พ น ธ์ ท าโด ย ก ารป ระ ส าน งาน กั บ ภ าค วิ ช า ค ณ ะ แ ล ะ ห น่ ว ย งาน อื่ น ๆ ใน ม ห าวิ ท ย าลั ย
ซึ่งได้ให้บริการอยู่แล้ว
5.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1. มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือ ตารา
และสิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารในส านั ก หอสมุ ด กลาง และท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ความพอเพี ย ง
ของสารสนเทศต่าง ๆ จากจานวนหัวเรื่องและเล่มที่มีอยู่เทียบกับสถิติการใช้งาน
2. ห้ องเรี ย น ห้ องป ระล อง ห้ อ งป ฏิ บั ติ การงาน วิ จั ย แ ละเครื่ อ งมื อ อุ ป ก รณ์ ซึ่ ง จะ
อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและการทาโครงงานปริญญานิพนธ์ประเมินความพอเพียงตาม
ป ระกาศ ค ณ ะก รรม การก ารอุ ดม ศึ ก ษ าต าม ห ลั ก เกณ ฑ์ การขอ เปิ ด และด าเนิ น การห ลั กสู ต ร
ระดับปริญญาบัณฑิต
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ควรมี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบมี ค วามรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นอย่างดี
6.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนต้องเข้าใจโครงสร้างและอัตลักษณ์ของหลักสูตร เตรียมการให้อาจารย์สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างสะดวก ซึ่งจาเป็นต้องมีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียม
ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล การใช้เครื่องมือวิจัย เป็นต้น
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7. ตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
1) มีอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ของสานักงาน
√
√
√
√
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) มีการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
√
√
√
√
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
3) อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผนติดตามและ
√
√
√
√
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
4) มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ที่สาขาวิชาจัดการเรียนการสอนตามแบบ
√
√
√
√
มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
5) มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
√
√
√
√
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
6) มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
√
√
√
√
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
√
√
√
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
√
√
√
√
ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
9) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
√
√
√
√
ด้านการจัดการเรียนการสอน (เฉพาะปีที่มีการรับอาจารย์ใหม่)
10) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
√
√
√
√
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
11) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
ด้านการเรียนการสอนและอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและ
ทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
13) จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลาของ
หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนนักศึกษาที่คงอยู่ใน
ชั้นปีที่ 2
14) จานวนนักศึกษาที่รับเข้าเป็นไปตามแผน
15) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 (หลังจากบัณฑิต
สาเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี)
16) ร้อยละของนักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จ
การศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
17) บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.พ.
กาหนด
รวม (ตัวบ่งชี้)
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ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยในส่วนความรู้ภาคทฤษฎี และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อาจารย์ผู้สอนอาจ
ประเมินจากการสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม การอภิปรายโต้ตอบ หรือการตอบคาถามของนักศึกษาในชั้น
เรียน ในส่วนการนาความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน สามารถประเมินจากผลงานที่มอบหมายและการนาเสนอในชั้น
เรียน เป็ นการประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีค วามรู้ความเข้าใจเพียงใด เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้
เหมาะสมต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ก ารประเมิ นผลการสอนของอาจารย์ ในทุ กด้ าน ทั้ งด้ านทั กษะ กลยุ ท ธ์ ก ารสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ร ายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิ น หลั กสู ตรในภาพรวมนั้น จะกระทาอย่างต่อ เนื่องทุ ก ๆ 4 ปี โดยเน้ นการติดตามประเมิ น
ผู้สาเร็จการศึกษาว่ามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพได้มากน้อยแค่ไหน และยังอ่อนด้อยด้านใด ซึ่งจะมีการ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการพัฒนารายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าปี ตามตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น งานที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ตามระบบและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
การทบทวนผลการประเมิ น และวางแผนปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอน ท าโดย
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม การประเมินอาจารย์
ผู้ ส อนในภ าพ รวม ขี ด ความสามารถในก ารป ฏิ บั ติ ง าน วิ ช าชี พ ของบั ณ ฑิ ต กระบ วน การเรี ย น
การสอนรายวิชาจะพิจารณาปรับปรุงในทุกภาคการศึกษาส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทาทุก 5
ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง
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ภาคผนวก
ก. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
ข. รายละเอี ย ดการก าหนดรหั ส วิช าของหลั ก สู ต ร ระดั บ ปริญ ญาตรีภ าควิช าครุ ศ าสตร์
เครื่องกล
ค. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ง. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2554
จ. ระเบี ย บสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาบัณฑิต
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ แผนการเรียนปกติ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
Semester 1
3(2-2-5)
20040313010
(10-24-30)
Physics

020113130

3(3-0-

Semester 2

Semester 3

Semester 4

020113904

020113910

020113912

3(3-0-6)

Engineering Mechanics

3(3-0-6)

Mechanics of Solids

6)
020123230

Fluid Mechanics
020113130
xxxxxxxxx

3(3-0-6)
2(x-x-x)

Fluidand
Mechanics
Science
Mathematics
Elective Course

020113901

3(3-0-6)

2(1-3-3)

Metal Removal Process

2(0-6-2)

Basic Metal Working

020113104

2(0-6-2)

Machine Tool Practice

3(2-2-5)

Tool Engineering

020123276

2(2-0-4)

Production Machinery and
Facility System

Physical Metallurgy

020113950

3(2-2-5)

Pneumatics and Hydraulics
020113980

020113983

020123241

Semester 6

3(2-2-5)

Engineering Materials
1(0-3-1)

Engineering Materials
Testing Laboratory
020113982

3(3-0-6)

Machine Design

Semester 5

020113984

2(0-6-2)

Automatic Machine Practice

020113940

3(2-2-5)

Manufacturing Process

020003221

3(3-0-6)

Teaching Profession

02xxxxxxx

Summer

Semester 7

020123255

020xxxxxx

1(0-240-0)

Professional Elective Course

Production and
Industrial
Engineering
Training

XXXXXXXXX

3(x-x-x)

3(x-x-x)

Free Elective Course
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1(0-3-1)

Engineering Metrology

xxxxxxxxx

3(3-0-6)
Science and Mathematics
Elective Course

020113981
3(2-2-5)
Engineering Drawing

3(2-2-5)
02xxxxxxx
Science and Mathematics

020113960

Computer-aided Design and
Drawing

020113930

3(3-0-6)

Thermofluids

020123249

xxxxxxxxx

040203112

3(3-0-6)

Engineering Mathematics II

Welding Processes and
Accessories

020003225

3(3-0-6)

020113970

3(3-0-6)

XXXXXXXXX

020123273

020003226

020003230

3(3-0-6)

1(0-2-1)

Physical Ed. Elective Course
02xxxxxxx
1(1-1-2)
Science and Mathematics
Elective Course

3(3-0-6)

English II

0803035xx

3(1-4-4)

020003231

3(0-6-3)

Teaching Practice II

1(1-0-2)

080203xxx

3(3-0-6)

3(3-0-6)

Educational Measurement
and Evaluation

020123286

1(0-3-1)

020123287

Seminar

2(0-6-2)

020123288

2(0-6-2)

Project II

Project I

Social Sciences Elective Course
020123271
3(2-2-5)

3(3-0-6)

Quality Control

Innovation and Instruction
Media

3(2-2-5)

3(3-0-6)

080103xxx

Language Elective Course
3(3-0-6)
080303xxx
Humanities Elective Course

020123274

3(3-0-6)

Language Elective Course

2(2-0-4)

Safety Engineering

1(0-2-1)

89

Physical Ed. Elective Course

21 (16-12-37)

21 (14-20-35)

19 (16-6-35)

20 (18-4-38)

20 (17-9-38)

1 (0-240-0)

14 (X-X-X)

14 (X-X-X)

มคอ. 2

19 (x-x-x)

080103002

3(3-0-6)

Educational Research

Teaching Practice I

080103xxx
0803035xx

3(x-x-x)

Free Elective Course

Social Sciences Elective Course

Industrial Electrical Tech.

English I

3(3-0-6)

Technical Methods in
Vocational and Teachincal
Education

020003227
080103001

3(x-x-x)

Education Psychology

020003228
2(1-3-3)

020xxxxxx

3(2-2-5)

Computer - aided Design
ana Production

Elective Course
020123251

040203111
3(3-0-6)
Engineering Mathematics I

2(1-3-3)

3(x-x-x)

Professional Elective Course

020113272
3(3-0-6)
Production Planning and
Inventory Control

Maintenance Engineering
020123201

020xxxxxx

Professional Elective Course

3(3-0-6)

Professional Elective Course

020003224

Semester 8

มคอ. 2
ภาคผนวก ข. รายละเอียดการกาหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
แสดงหลักที่ของเลขรหัสรายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 2 0 1 1 3 X X X

0X
1X
2X
3X
4X

หลักที่ 8-9 หมายถึง กลุ่ม / ลาดับวิชา
วิชาวิศวกรรม
พื้นฐานกลศาสตร์ประยุกต์ 5X การวัด/การควบคุม/การผลิต
กลศาสตร์ของแข็ง
6X คอมพิวเตอร์/การออกแบบ
กลศาสตร์ความร้อน
7X อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า/อุตสาหการ
กลศาสตร์ของไหล
8X สัมมนา/โครงงาน/ฝึกปฏิบัติ
การผลิต
9X อื่น ๆ

หลักที่ 7 หมายถึง แขนงวิชา / กลุ่มวิชา
1 แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 9 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
หลักที่ 6 หมายถึง ระดับการศึกษา
3 ปริญญาตรี
5 ปริญญาโท
7 ปริญญาเอก
หลักที่ 5 หมายถึง สาขาวิชา
1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักที่ 3-4 หมายถึง ภาควิชา
01 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
หลักที่ 1-2 หมายถึง คณะ
02 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
04 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
08 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
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ภาคผนวก ค. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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รายละเอียด
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
ฉบับปั พ.ศ. 2554

ภาควิชาครุศาสตร์เครือ่ งกล
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเมื่อ
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครั้งนี้แล้ว
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
4.1 เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.2 เพื่อปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการของประเทศในปัจจุบัน
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
นายจักรพงษ์ ตรีตรง
นายพีระวัตร นันวงค์
นายวิเชียร สิงห์ใหม่
นายอภิชาติ ศรีประดิษฐ
นายสุทธิพันธ์ ขุนอินทร์

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
1. นายณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง
2. นายกิติศักดิ์ ฉิมกลิ่น
3. นายอภิชาติ ศรีประดิษฐ
4. นายเมธา อึ่งทอง
5. นางอุไร อภิชาตบรรลือ

5.2 หมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาการศึกษา เดิมมีจานวน 8 รายวิชา 24 หน่วยกิต แต่ในหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จะ
เรียนกลุ่มวิชาการศึกษา จานวน 24 หน่วยกิต และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในวิชาเลือกทางการ
ศึกษาได้ เพื่อให้ครบทั้ง 9 กลุ่มสาระ ตามที่สภาวิชาชีพครูกาหนด
5.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชา มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา เปลี่ยนแปลงคาอธิบายรายวิชา เพิ่มรายวิชา
และยกเลิกรายวิชา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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มคอ. 2
5.3.1 หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
1.1 วิชาการศึกษา
ก) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา จานวน 10 วิชา ได้แก่
เดิม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010813901 จริยธรรมในการทางาน
(Ethics for Profession)
020003201 หลักวิชาชีพครู
(Principles of Teaching
Profession)
020003204 วิธีการสอนวิชาเทคนิค
(Technical Subject
Teaching Methods)
020003205 จิตวิทยาสาหรับครู
(Psychology for Teachers)
020003206 การวัดและประเมินผล
การศึกษา
(Educational
Measurement and
Evaluation)
020003210 สื่อการสอน
(Instruction Media)
020003208 การฝึกประสบการณ์การสอน
วิชาชีพ 1
(Professional Experience I
020003207 การวิจัยทางการศึกษา
(Educational Research)
020003209 การฝึกประสบการณ์การสอน
วิชาชีพ 2
(Professional ExperienceII)

ใหม่
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1(1-0-2) 020003123 จรรยาบรรณวิชาชีพ
(Professional Ethics)
3(3-0-6) 020003221 หลักวิชาชีพครู
(Teaching Profession)

หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(3-0-6)

3(3-0-6) 020003225 วิธีการสอนอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
(Teaching Methods in
Vocational and
Technical Education)
3(3-0-6) 020003224 จิตวิทยาสาหรับครู
(Education Psychology)
3(3-0-6) 020003228 การวัดและประเมินผล
การศึกษา
(Educational
Measurement and
Evaluation)
3(2-2-5) 020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียน
การสอน
(Innovation and
Instructional Media)
3(1-4-4) 020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
(Teaching Practice I)

3(3-0-6)

3(3-0-6) 020003226 การวิจัยทางการศึกษา
(Educational Research)
3(0-6-3) 020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2
(Teaching Practice II)

3(3-0-6)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(1-4-4)

3(0-6-3)

มคอ. 2
เดิม
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
020123288 โครงงาน 2
(Project II)

ใหม่
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2(0-6-2) 020123288 โครงงาน 2
(Project II)

หน่วยกิต
2(0-6-2)

2) กลุ่มวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพเลือก
ก) ย้ายจากวิชาบังคับเป็นวิชาเลือก เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
จานวน 2 วิชา ได้แก่
เดิม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
020003212 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer-assisted
Instruction)
020003214 ประสบการณ์วิชาชีพ 3
(Professional Experience
III)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(0-6-3)

รหัสวิชา
-

ใหม่
ชื่อวิชา
-

020003232 ฝึกปฏิบัติการสอน 3
(Teaching Practice III)

หน่วยกิต
3(0-6-3)

ข) เพิ่มวิชาเลือก จานวน 3 วิชา ได้แก่
รหัสวิชา
-

เดิม
ชื่อวิชา
-

ใหม่
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
020003222 ปรัชญาการศึกษาและการ 3(3-0-6)
พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
(Education Philosophy
and Vocational
Curriculum
Development)

-

-

-

-

-

-

020003229 การจัดการคุณภาพ
การศึกษา
(Educational Quality
Management)
020003232 ฝึกปฏิบัติการสอน 3
(Teaching Practice III)
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2(2-0-4)

3(0-6-3)

มคอ. 2
6. โครงสร้างหลั กสู ตรภายหลั งการปรับ ปรุงแก้ไข เมื่อ เปรียบเที ยบกับ โครงสร้างหลั กสู ต รเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฎดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
2.3 กลุ่มวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเสรี
จาน วนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

เกณฑ์
กระทรวงฯ
(หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 72
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120
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โครงสร้างเดิม
(หน่วยกิต)

โครงสร้างใหม่
(หน่วยกิต)

30
12
7
9
2
113
24
49
40
6
149

30
12
7
9
2
113
24
49
40
6
149

มคอ. 2
7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
7.1 โครงสร้างของหลักสูตร

122

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะแขนง
2.4 กลุ่มวิชาเลือก
ก. วิชาเลือกวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
ข. วิชาเลือกการศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

149
30
7
12
9
2
113
24
49
28
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

มคอ. 2

122

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
149
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
7
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
12
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา
2
2. หมวดวิชาเฉพาะ
113
ก. กลุ่มวิชาแกน
73
- วิชาการศึกษา
24
- วิชาพื้นฐานวิศวกรรม
49
ข. กลุ่มวิชาชีพ
40
- วิชาชีพบังคับ
28
- วิชาชีพเลือก
12
ก. วิชาเลือกวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
ข. วิชาเลือกการศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6

มคอ. 2
ตารางเปรียบเทียบ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จานวน 7 หน่วยกิต
รหัสวิชา
010813901
080203901
080203904
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080203906
080303104
080303201

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จริยธรรมในการทางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)

080303601 มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)

รหัสวิชา
020003123
080203901
080203904
080203906
080303104
080303201

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1(1-0-2)
(Professional Ethics)
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)

3(3-0-6) 080303601 มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
3(3-0-6) 080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)

3(3-0-6)

มคอ. 2
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3(3-0-6)

มคอ. 2
1.2 กลุ่มวิชาภาษา จานวน 12 หน่วยกิต
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6) 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6) 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
(English II)
080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)*
(Practice English I)
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)*
(Practice English II)

124

หมายเหตุ * สาหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน
วิชาเลือก
เลือกเรียน 2 รายวิชา จานวน 6 หน่วยกิต
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6) 080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)
(English Study Skills)
080103012 การอ่าน1
3(3-0-6) 080103012 การอ่าน1
3(3-0-6)
(Reading I)
(Reading I)

มคอ. 2
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มคอ. 2
รหัสวิชา
080103014
080103016
080103018
080103061
080103062

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การเขียน 1
3(3-0-6) 080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
(Writing I)
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6) 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
(English Conversation I)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6) 080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
(English for Work)
การใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(Practice English I)
การใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(Practice English II)

125

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
020003101
020003103
030113260
040113005

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
1(1-1-2)
(Basic Computer for Education)
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
(Computer and Programming)
ความรู้ทั่วไปและการจัดการงานเขียนแบบ
2(1-2-3)
(Fundamental Drawing and Management)
เคมีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday Life)

020003103
030113206
040113005

มคอ. 2
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รหัสวิชา
020003101

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
1(1-1-2)
(Basic Computer for Education)
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
(Computer and Programming)
ความรู้ทั่วไปและการจัดการงานเขียนแบบ
2(1-2-3)
(Fundamental Drawing and Management)
เคมีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday Life)

มคอ. 2
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา จานวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา
080303501
080303502
080303503
080303504

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)

รหัสวิชา
080303501
080303502
080303503
080303504

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน จานวน 73 หน่วยกิต
- วิชาการศึกษา จานวน 24 หน่วยกิต
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
020003201 หลักวิชาชีพครู
3(3-0-6) 020003221 หลักวิชาชีพครู
3(3-0-6)
(Principles of Teaching Profession)
(Teaching Profession)
020003205 จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6) 020003224 จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Psychology for Teachers)
(Education Psychology)

มคอ. 2

126

มคอ. 2
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
020003204 วิธีการสอนวิชาเทคนิค
3(3-0-6) 020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
3(3-0-6)
(Technical Subject Teaching Methods)
(Teaching Methods in Vocational and Technical
Education)
020003207 การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6) 020003226 การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Research)
(Educational Research)
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020003210 สื่อการสอน
(Instructional Media)
020003206 การวัดและประเมินผลการศึกษา
(Educational Measurement and Evaluation)
020003208 ประสบการณ์วิชาชีพ 1
(Professional Experience I)
020003209 ประสบการณ์วิชาชีพ 2
(Professional Experience II)

3(2-2-5) 020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
(Innovation and Instructional Media)
3(3-0-6) 020003228 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
(Educational Measurement and Evaluation)
3(1-4-4) 020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
(Teaching Practice I)
3(1-4-4) 020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2
(Teaching Practice II)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(0-6-3)

- วิชาพื้นฐานวิศวกรรม จานวน 49 หน่วย
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6) 020113901 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
020113901 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
(Engineering Materials)
3(3-0-6) 020113904 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
020113902 กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
(Engineering Mechanics)

มคอ. 2

127

มคอ. 2
รหัสวิชา
020113910
020113912
020113930
020113940
020113950

128

020113960
020113970
020113980
020113981
020113982

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลศาสตร์ของแข็ง
3(3-0-6)
(Mechanics of Solids)
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล 1
3(3-0-6)
(Machine Element Design I)
เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6)
(Thermofluids)
กรรมวิธีการผลิต
3(2-2-5)
(Manufacturing Process)
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3(2-2-5)
(Pneumatics and Hydraulics)
การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
2(1-3-3)
(Computer-aided Design and Drawing)
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Electrical Technology)
การประลองการทดสอบวัสดุวิศวกรรม
1(0-3-1)
(Engineering Materials Testing Laboratory)
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
ปฏิบัติงานพื้นฐานงานโลหะ
2(0-6-2)
(Basic Metal Working)

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
020113910 กลศาสตร์ของแข็ง
3(3-0-6)
(Mechanics of Solids)
020113912 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล
3(3-0-6)
(Machine Design)
020113930 เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6)
(Thermofluids)
020113940 กรรมวิธีการผลิต
3(2-2-5)
(Manufacturing Process)
020113950 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3(2-2-5)
(Pneumatics and Hydraulics)
020113960 การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
2(1-3-3)
(Computer-aided Design and Drawing)
020113970 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Electrical Technology)
020113980 การประลองการทดสอบวัสดุวิศวกรรม
1(0-3-1)
(Engineering Materials Testing Laboratory)
020113981 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
020113982 ปฏิบัติงานพื้นฐานงานโลหะ
2(0-6-2)
(Basic Metal Working)
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มคอ. 2

มคอ. 2
รหัสวิชา
020113983
020113984
020123286
020123287
020123288
040203111

129

040203112
040313010

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
2(0-6-2)
(Machine Tool Practice )
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
2(0-6-2)
(Automatic Machine Practice)
สัมมนา
1(0-3-1)
(Seminar)
โครงงาน 1
2(0-6-2)
(Project I)
โครงงาน 2
2(0-6-2)
(Project II)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์
3(3-0-6)
(Physics)

020113984
020123286
020123287
020123288
040203111
040203112
040313010

มคอ. 2

129

รหัสวิชา
020113983

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
2(0-6-2)
(Machine Tool Practice )
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
2(0-6-2)
(Automatic Machine Practice)
สัมมนา
1(0-3-1)
(Seminar)
โครงงาน 1
2(0-6-2)
(Project I)
โครงงาน 2
2(0-6-2)
(Project II)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์
3(3-0-6)
(Physics)

มคอ. 2
2.2 กลุ่มวิชาชีพ จานวน 40 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ จานวน 28 หน่วยกิต

รหัสวิชา
020113104
020123201
020123230
020123241

130
020123249
020123251
020123255
020123271

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
โลหะวิทยากายภาพ
3(2-2-5)
(Physical Metallurgy)
วิศวกรรมการวัดละเอียด
1(0-3-1)
(Engineering Metrology)
การตัดปาดผิวโลหะ
2(1-3-3)
(Metal Removal Process)
วิศวกรรมเครื่องมือ
3(2-2-5)
(Tool Engineering)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและผลิต
3(2-2-5)
(Computer - aided Design and Production)
กระบวนการเชื่อมและอุปกรณ์
2(1-3-3)
(Welding Processes and Accessories)
การฝึกงานด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
1(240
(Production and Industrial Engineering
ชั่วโมง)
Training)
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)

020123201
020123230
020123241
020123249
020123251
020123255
020123271

มคอ. 2

130

รหัสวิชา
020113104

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
โลหะวิทยากายภาพ
3(2-2-5)
(Physical Metallurgy)
วิศวกรรมการวัดละเอียด
1(0-3-1)
(Engineering Metrology)
การตัดปาดผิวโลหะ
2(1-3-3)
(Metal Removal Process)
วิศวกรรมเครื่องมือ
3(2-2-5)
(Tool Engineering)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและผลิต
3(2-2-5)
(Computer - aided Design and Production)
กระบวนการเชื่อมและอุปกรณ์
2(1-3-3)
(Welding Processes and Accessories)
การฝึกงานด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
1(240
(Production and Industrial Engineering
ชั่วโมง)
Training)
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)

มคอ. 2
รหัสวิชา
020123272
020123273
020123274
020123276

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การวางแผนการผลิตและควบคุมวัสดุคงคลัง
3(3-0-6)
(Production Planning and Inventory Control)
วิศวกรรมบารุงรักษา
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering)
วิศวกรรมความปลอดภัย
2(2-0-4)
(Safety Engineering)
เครื่องจักรและระบบสนับสนุนการผลิต
2(2-0-4)
(Production Machinery and Facility System)

รหัสวิชา
020123272
020123273
020123274
020123276

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การวางแผนการผลิตและควบคุมวัสดุคงคลัง
3(3-0-6)
(Production Planning and Inventory Control)
วิศวกรรมบารุงรักษา
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering)
วิศวกรรมความปลอดภัย
2(2-0-4)
(Safety Engineering)
เครื่องจักรและระบบสนับสนุนการผลิต
2(2-0-4)
(Production Machinery and Facility System)
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- วิชาเลือก จานวน 12 หน่วยกิต
ก. วิชาเลือกวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

รหัสวิชา
020123242
020123243
020123244
020123246

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
3(2-2-5)
(Metal Forming Technology)
การวิเคราะห์ความแข็งแรงและการไหลของพลาสติก
3(2-2-5)
(Strength and Plastic Flow Analysis)
เทคโนโลยีแม่พิมพ์
3(2-2-5)
(Die Technology)
การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
3(2-2-5)
(Plastic Mould Design)

020123243
020123244
020123246

มคอ. 2

131

รหัสวิชา
020123242

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
(Metal 3(2-2-5)
Forming Technology)
การวิเคราะห์ความแข็งแรงและการไหลของพลาสติก 3(2-2-5)
(Strength and Plastic Flow Analysis)
เทคโนโลยีแม่พิมพ์
3(2-2-5)
(Die Technology)
การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
3(2-2-5)
(Plastic Mould Design)

มคอ. 2
รหัสวิชา
020123247
020123248
020123250
020123252
020123253

132

020123254
020123270
020123275
020123277

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การออกแบบและสร้างเครื่องมือเพื่อการผลิต
3(2-2-5)
(Tools Design and Making for Manufacturing)
ระบบอัตโนมัติในการผลิต
3(2-2-5)
(Automation in Manufacturing)
การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
(Product Design and Technology)
การออกแบบงานเชื่อม
3(3-0-6)
(Welding Design)
วัสดุและโลหะวิทยาระหว่างการเชื่อม
3(2-2-5)
(Materials and Their Behaviour During
Welding)
งานประกอบและการใช้งานด้านวิศวกรรมงานเชื่อม
3(2-2-5)
(Fabrication and Application Engineering in
Welding Work)
สถิติสาหรับงานวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
3(3-0-6)
(Statistics for Production and Industrial
Engineering)
การออกแบบและวางผังโรงงาน
3(3-0-6)
(Plant Layout and Design)
การประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Assurance)

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
020123247 การออกแบบและสร้างเครื่องมือเพื่อการผลิต
3(2-2-5)
(Tools Design and Making for Manufacturing)
020123248 ระบบอัตโนมัติในการผลิต
3(2-2-5)
(Automation in Manufacturing)
020123250 การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
(Product Design and Technology)
020123252 การออกแบบงานเชื่อม
3(3-0-6)
(Welding Design)
020123253 วัสดุและโลหะวิทยาระหว่างการเชื่อม
3(2-2-5)
(Materials and Their Behaviour During
Welding)
020123254 งานประกอบและการใช้งานด้านวิศวกรรมงานเชื่อม
3(2-2-5)
(Fabrication and Application Engineering in
Welding Work)
020123270 สถิติสาหรับงานวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
3(3-0-6)
(Statistics for Production and Industrial
Engineering)
020123275 การออกแบบและวางผังโรงงาน
3(3-0-6)
(Plant Layout and Design)
020123277 การประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Assurance)
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มคอ. 2

มคอ. 2
รหัสวิชา
020123278
020123279
020123280
020123281
020123282

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การศึกษาการทางานและการเพิ่มผลผลิต
3(3-0-6)
(Work Study and Productivity)
การยศาสตร์
3(3-0-6)
(Ergonomics)
การจัดการเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Machinery Management)
การจัดการโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Supply Chain Management)
หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 3(3-0-6)
(Special Topics in Production and Industrial
Engineering)

รหัสวิชา
020123278
020123279
020123280
020123281
020123282

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การศึกษาการทางานและการเพิ่มผลผลิต
3(3-0-6)
(Work Study and Productivity)
การยศาสตร์
3(3-0-6)
(Ergonomics)
การจัดการเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Machinery Management)
การจัดการโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Supply Chain Management)
หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 3(3-0-6)
(Special Topics in Production and Industrial
Engineering)
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ข. วิชาเลือกการศึกษา
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
020003202 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
(Innovation and Information Technology for
Education)
020003203 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(3-0-6)
(Vocational Education Curriculum
Development)
020003211 หลักการบริหารอาชีวศึกษา
3(3-0-6)
(Principle of Vocational Education
Administration)
020003212 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
(Computer-assisted Instruction)
020003213 หัวข้อพิเศษด้านเทคนิคศึกษา
3(2-2-5)
(Special Topics in Technical Education)
020003214 การฝึกประสบการณ์การสอนวิชาชีพ 3
3(0-6-3)
(Professional Experience III)
020003215 การฝึกประสบการณ์การสอนวิชาชีพ 4
3(0-6-3)
(Professional Experience IV)
020003216 การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
3(2-2-5)
(Training for Staff Development)
หรือรายวิชาทางการศึกษาอื่นๆ ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเปิดสอน

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
020003222 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 3(3-0-6)
(Education Philosophy and Vocational
Curriculum Development)
020003229 การจัดการคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Quality Management)
020003212 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer-assisted Instruction)

3(3-0-6)

020003232 ฝึกปฏิบัติการสอน 3
(Teaching Practice III)
-

3(0-6-3)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หรือรายวิชาทางการศึกษาอื่นๆ ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเปิดสอน
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่วยกิต
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
เลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560
เลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
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ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
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