ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
:1.2 ชื่อหลักสูตร(ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Industrial Education Program in Production Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Industrial Education (Production Engineering)
2.2 ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
: ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
(ภาษาอังกฤษ) : M.S.Ind.Ed. (Production Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
40 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาไทย โดยใช้เอกสารและตาราเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับนักศึกษา
รับนักศึกษาไทยที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยและอังกฤษได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554
เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 146
เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2554
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) ครูช่างอุตสาหกรรมและอาชีวศึกษา
(2) นักวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหการ
(3) นักวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหการ
(4) นักฝึกอบรมเทคโนโลยีอุตสาหการ
9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(สาขาวิชา)
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1. รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล
Ph.D. (Industrial Engineering) Chemson University (2546)
2. ดร.อิศรทัต พึ่งอ้น
Ph.D. (Welding Engineering) Ohio State University (2550)
3. รศ.สันติรัฐ นันสะอาง
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2544)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันการค้าในประเทศต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่นประเทศและระหว่างประเทศได้ถูกแนวทางการค้าเสรีซึ่งเป็นการค้าที่ไร้ขอบเขต
พรมแดนระหว่างประเทศดังตัวอย่างทีเ่ กิดเขตการค้าเสรีหรือเขตเศรษฐกิจเสรีขึ้นอย่างมากมายหลายแห่งในโลกและเป็นแนวโน้มที่จะต้องเกิด
และขยายตัวขึ้นในทั่วทุกดินแดนการดาเนินการการค้าในยุคการค้าเสรีเช่นนี้องค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กกลางหรือขนาดใหญ่เป็น
การค้าในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับสากลต่างต้องการองค์ความรู้เทคนิคเทคโนโลยีเครื่องมือที่สร้างความสามารถในการแข่งขันซึ่งวิศวกรอุต
สาหการเป็นวิศวกรที่นาองค์ความรู้ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เฉพาะในด้ านเทคโนโลยีอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการมาพัฒนา
ประสิทธิภาพและผลิตภาพขององค์กรให้สูงขึ้นเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรธุรกิจในระดับต่างๆ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากความสาคัญในข้อ 11.1 การแข่งขันในธุรกิจต่างๆในโลกนี้ต่างก็ทวี ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการปรับปรุงพัฒนาเพื่อลดต้นทุน
การผลิตเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในสถานะการดังกล่าวนี้วิศวกร
อุตสาหการน่าจะมีบทบาทอย่างสูงยิ่งเพราะวิชาความรู้เฉพาะที่ได้ศึ กษามาล้วนแต่เป็นเรื่องของการปรับปรุงผลิตภาพเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบ ดังนั้น เทคโนโลยีอุตสาหการและวิศวกรอุตสาหการจึงมีความจาเป็นในทุก ๆ องค์กรอย่างแน่นอน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1และ 11.2ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีและรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรีที่จะเข้ามามีบทบาทมีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับโดยการผลิต
บุคลากรทางครุศาสตร์อุตสาหการ เทคโนโลยี
อุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในวงการอาชีว ศึกษา อุตสาหกรรมการผลิต และบริการมีความเข้าใจใน
สถานการณ์ทางธุรกิจสามารถนาหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ให้เป็นข้อได้เปรียบหรือเครื่องมือที่สร้างความสามารถในกิจการ
ธุรกิจรวมถึงการดูแลกากับให้องค์กรสามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้
กับองค์กรธุรกิจและมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันการเรียนรู้พลวัตรระดับแนวหน้าในการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษาและการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมอีก
ทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีไว้คือ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้และนวัตกรรม บริก าร
วิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียน
จากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
เนื่ อ งจากหลั กสู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ตสาหกรรมมหาบั ณฑิ ต เป็ น หลั กสู ต รระดั บ บั ณฑิ ต ศึ กษา ดั ง นั้ น จึง มี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ งมี การใช้
ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้าแหล่งความรู้ งานวิจัยหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกทั้งการสื่อสารทั้งพูด ฟัง เขียน ภาษาอังกฤษ เพื่อการนาเสนอ
งานวิจัยหรืองานค้นคว้า
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษา/นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
การบริการการเรียนการสอนในกลุ่มภาษาอังกฤษจะดาเนินงานประสานทางคณะศิลปศาสตร์เพื่อการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา
การจั ด ตารางเวลาเรี ยนและสอบ การจั ดกลุ่ มนั กศึ กษาตามระดั บพื้ น ฐานความรู้ ตามกฎระเบีย บการศึ กษาระดั บบั ณฑิต ศึกษาของทาง
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการระดับสูง สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ
ประกอบวิชาอาชีพทั้งในหน่วยงานของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจและเอกชนและเป็นผู้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมและมนุษยสัมพันธ์อันดีมี
ความมานะขยันและอดทน
1.2 ความสาคัญ
เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้นกว่าเดิม ตลอดจน
การผลิตกาลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิศวกร ช่างเทคนิค และช่างฝีมือยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ ทาให้มี
การเร่งรัดการผลิตกาลังสาขาดังกล่าว เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ทาให้สาขา
ครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมถูกกาหนดเป็นสาขาขาดแคลนขึ้น ตลอดจนมีการขยายตัวมากขึ้นในสถานศึกษาที่ผลิตช่างเทคนิคต่างๆ ทั้งในสังกัดของ
กรมอาชี วศึ กษาและมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ท าให้ เ กิด สภาวะการขาดแคลนกาลั ง คนที่ มี ค วามรู้ และความสามารถในระดั บ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จึง
ได้ทาการจัดตั้งขึ้น
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษา การบริหารและด้านวิศวกรรมอุตสาหการระดับสูง ซึ่งสามารถนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการบริหารสถานศึกษา ตลอดจนงานวิจัย และพัฒนางานด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาชุมชนของประเทศ
2. เพื่อผลิตนักวิชาการอาจารย์ระดับปริญญาโทให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านการสอน การฝึกอบรม การบริหารในสถาบันอาชีวะ
และการวิจัยและพัฒนางานด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาของประเทศ
3. เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ
4. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกกับมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีการบริหาร
การจัดการทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ โดยผ่านทางด้านงานวิจัยและพัฒนา
5. เพื่อผลิตบุคลากรเป็นผู้จัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1.ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการให้มีมาตรฐานสูง
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการให้มี
ประสบการณ์จากการนาความรู้ ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการไป
ปฏิบตั ิงานจริง
4. กระตุ้นให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิต และพัฒนาความรู้
ความสามารถในวิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหการและวิศวกรรมอุตสา
หการอยู่เสมอ
5. มีการตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรปีละครั้ง
6. ประเมินมาตรฐานของหลักสูตร
เป็นระยะๆ

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากลและ
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอทุก ๆ ปี
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้านต่าง ๆ ของผู้สาเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้
- สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า นวิ ช าการให้ ท างานบริ ก าร
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
- มี ผู้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ หรื อ ผู้ ช่ ว ยสอน ที่ ช่ ว ย
กระตุ้นนักศึกษาให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น
1. อาจารย์ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ
2. ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ใ ฝ่ ห าความเชี่ ย วชาญ และ
ความก้ า วหน้ า ในสาขาเทคโนโลยี อุ ต สาหการและ
วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการหรื อ สาขาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สนับสนุนให้อาจารย์ไปหาประสบการณ์
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3. ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรม การวิชาการภายใน
ทุก ๆ 1 ปี
4. จัดรวบรวมฐานข้อมูลของนักศึกษาอาจารย์อุปกรณ์
สอน และวิจัย งบประมาณ ความร่วม มือทางวิชาการ
ผลงานตีพิมพ์ ของแต่ละภาคการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูล
ในการประเมิน
5. สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรที่
สาเร็จการศึกษา เพื่อทราบถึงประสบ การณ์ความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนและหลักสูตร

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของผู้ใช้บณ
ั ฑิตได้แก่
สอศ. และผู้ประกอบการ
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะความรู้ความสามารถในการทางาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของผู้ใช้บณ
ั ฑิตได้แก่
สอศ. และผู้ประกอบการ
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะความรู้ความสามารถในการทางาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี
- ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์ใน
หลักสูตรสัดส่วน 1:1
1. สามารถเปรียบเทียบหลักสูตรกับมาตรฐาน
ในสาขาวิศวกรรม
อุ ต สาหการ และมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขอย่ า ง
สม่าเสมอ
2. วิ ช าต่ า งๆมี การสอนทั้ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ
เพื่อนักศึกษาจะได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
3. จานวนอาจารย์และประวัติการทางานและ
การฝึกอบรมของอาจารย์
4. จ านวนผู้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ หรื อ ผู้ ช่ ว ย
สอน
5. ผลประเมิน การเรีย นการสอนของอาจารย์
และผู้ช่วยสอนหลังสิ้นภาคการศึกษา
6. หลักสูตรมีการประเมินโดยคณะ กรรมการ
วิชาการภายในทุก ๆ 1ปี
7. มีการสารวจความพึงพอใจในหลักสูตรจาก
บัณฑิต
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน-เวลาราชการ : เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 ถึง 17.30 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเท่า
(2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยขึ้นอยู่กบั ดุลย
พินิจของคณาจารย์ประจาหลักสูตร
(3) การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(4) คัดเลือกโดยคณาจารย์ประจาหลักสูตร โดยการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบข้อเขียน รวมทั้งพิจารณาจากผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และ/หรือระดับการทางาน
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกันเนื่องจากหลักสูตรรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่หลากหลายสาขา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพื้นฐานความรู้เดิมทีแ่ ตกต่างกันของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทหี่ ลากหลาย
สาขา ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษากากับดูแลอย่างใกล้ชิด ในเรื่องการปรับตัวและการปรับพื้นฐานการเรียนให้พร้อมสาหรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนรวม
จานวนนักศึกษา
2554-2558
2554
2555
2556
2557
2558
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
20
100
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
20
80
รวม
20
40
40
40
40
180
คาดว่าจะจบการศึกษา
20
20
20
20
80
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
1. ค่าบารุงการศึกษา
15,000 บาท
30,000 บาท
2.ค่าลงทะเบียน(2,000 บาท/หน่วยกิต)
20,000 บาท
40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษา
140,000 บาท/คน
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
รวมรายรับ

2554
1,020,000
1,360,000
2,380,000

2555
1,200,000
1,600,000
2,800,000

ปีงบประมาณ
2556
1,200,000
1,600,000
2,800,000

2557
1,200,000
1,600,000
2,800,000

2558
1,200,000
1,600,000
2,800,000
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2.6.2

งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)

รายละเอียดรายรับ

2554

2555

ปีงบประมาณ
2556

2557

2558

ก.งบดาเนินการ
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1,020,000
1,095,000
1,170,000
1,245,000
1,320,000
2.ค่าใช้จ่ายดาเนินการ
527,000
620,000
640,000
660,000
680,000
รวม(ก)
1,547,000
1,715,000
1,810,000
1,905,000
2,000,000
ข.งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
200,000
250,000
250,000
300,000
200,000
250,000
250,000
300,000
รวม(ข)
1,547,000
รวม (ก) + (ข)
1,915,000
2,060,000
2,155,000
2,300,000
34
40
40
40
40
จานวนนักศึกษา
55,000
60,000
60,000
60,000
60,000
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 60,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
40 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ก. หมวดวิชาบังคับ
4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
24 หน่วยกิต
ข1. กลุ่มวิชาทางการศึกษา
9 หน่วยกิต
- รายวิชาทางการศึกษาและการบริหาร
- รายวิชาทางการศึกษาประยุกต์
ข2. กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
9 หน่วยกิต
ข3. กลุ่มวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
3.1.2.2 แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)
ก. หมวดวิชาบังคับ
4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
30 หน่วยกิต
ข1. กลุ่มวิชาทางการศึกษา
9 หน่วยกิต
- รายวิชาทางการศึกษาและการบริหาร
- รายวิชาทางการศึกษาประยุกต์
ข2. กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
15 หน่วยกิต
ข3. กลุ่มวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
ค. การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษรมีความหมายดังต่อไปนี้
FEM
หมายถึง
วิชาในสาขาทางการศึกษาและการบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
LNG
หมายถึง
วิชาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
PTE
หมายถึง
วิชาในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
รหัสตัวเลขมีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 1-4
หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี
เลข 5
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเลือกเรียนได้
เลข 6 ขึ้นไป หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 0
หมายถึง กลุ่มวิชาทางการศึกษาและการบริหาร
เลข 1
หมายถึง กลุ่มวิชาระบบการผลิต
เลข 2
หมายถึง กลุ่มวิชาโลหะการและการเชื่อม
เลข 3
หมายถึง กลุ่มวิชาการวิจัยการดาเนินงาน
เลข 4
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมคุณภาพ
เลข 5
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมปัจจัยมนุษย
เลข 9
หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ / โครงงานวิจัย / โครงงาน
รหัสตัวเลขหน่วย หมายถึง ลาดับทีข่ องวิชาในกลุ่มต่าง ๆ
- รายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ
4 หน่วยกิต
FEM 601 ระเบียบวิธีการวิจัย
3 (3-0-9)
Research Methods in Education
FEM 602 สัมมนา
1 (0-2-3)
Seminar
ข. หมวดวิชาเลือก
24 และ 30 หน่วยกิต
ข 1. กลุ่มวิชาทางการศึกษา
9 หน่วยกิต
- รายวิชาทางการศึกษาและการบริหาร
FEM 603 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-9)
Curriculum and Learning Organization
FEM 604 จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-9)
Educational Psychology and Teaching Professionalism
FEM 605 การวัดและการประเมินผลการศึกษาขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Educational Measurement and Evaluation
FEM 606 หลักและทฤษฎีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3 (2-2-9)
Principle and Theory of Industrial Education and Technology
FEM 607 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการออกแบบคอมพิวเตอร์การสอน
3 (2-2-9)
Instructional Systems Development and Computer Instructional Design

8
FEM 608 สถิติวิจัย
3 (3-0-9)
Research Statistics
FEM 609 การบริหารจัดการในห้องเรียน
3 (2-2-9)
Classroom Management
FEM 610 การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-9)
Technology and Information for Learning
FEM 611 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-9)
Human Resource Management
FEM 612 จิตวิทยาอุตสาหกรรมเเละองค์กร
3 (3-0-9)
Industrial and Organizational Psychology
FEM 613 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-9)
Educational Assurance
FEM 614 การบริหารเเละการวางเเผนโครงการ
3 (3-0-9)
Project Managementand Planning
FEM 615 การออกแบบการสอน
3 (3-0-9)
Instructional Design
- รายวิชาทางการศึกษาประยุกต์
PTE 601 การจัดองค์กรและการบริหารสถาบันอาชีวศึกษา
3 (3-0-9)
Vocational Organization and Management
PTE 602 การพัฒนาระบบการสอนภาคปฏิบัติสาหรับเทคโนโลยีอุตสาหการ
3 (2-2-9)
Workshop and Laboratory Instructional System Development for production technology
PTE 603 ทฤษฎีการสอนทางช่างอุตสาหการ
3 (2-2-9)
Theory of Production Technology Instruction
PTE 604 การวัดและการประเมินผลการสอนเทคโนโลยีอุตสาหการ
3 (2-2-9)
Assessment and Evaluation in Production Technology Education
PTE 605 การพัฒนาวัสดุเเละอุปกรณ์ช่วยสอนสาหรับเทคโนโลยีอุตสาหการ
3 (2-2-9)
Development of Instructional Supporting Materials for Production Technology Education
PTE 701 หัวข้อพิเศษ 1
3 (3-0-9)
Special Topics I
ข 2. กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
9 และ 15 หน่วยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกได้จากรายวิชาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ต้องได้รบั เห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
PTE 611 หลักการคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตขั้นสูง
3 (3-0-9)
Principle of Advanced Computer Aided Design and Manufacturing
PTE 612 ระบบการผลิตอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ร่วมการผลิต
3 (3-0-9)
Automate Manufacturing System and Computer Integrated Manufacturing
PTE 613 มาตรวิทยาและการตรวจสอบงานการผลิต
3 (2-2-9)
Manufacturing Metrologyand Inspection
PTE 614 การตัดโลหะและงานทางกลขัน้ สูง
3 (3-0-9)
Advanced Metal Cutting and Machining
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สาขาวิชาวิศวกรรมโลหะการและการเชื่อม
PTE 621 การเชื่อมและการประสานโลหะ
Welding and Joining of Metals
PTE 622 โลหะวิทยางานเชื่อม
Welding Metallurgy
PTE 623 วิศวกรรมโลหะวิทยาขั้นสูง
Advanced Engineering Metallurgy
PTE 624 การแข็งตัวของโลหะขั้นสูง
Advanced Solidification of Metals
PTE 625 วิศวกรรมหล่อโลหะขั้นสูง
Advanced Foundry Engineering
PTE 626 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพื้นฐาน
Materials Sciences and Engineers
สาขาวิชาการวิจัยการดาเนินงาน
PTE 631 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด
Optimization Techniques
PTE 632 การแก้สมการเชิงเส้น
Linear Programming
PTE 633 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจาลอง
Computer Simulation System
PTE 634 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
PTE 635 การวิเคราะห์และวางแผนระบบการผลิตขั้นสูง
Advanced Production Control and Analysis
สาขาวิชาวิศวกรรมคุณภาพ
PTE 641 สถิติและการควบคุมคุณภาพขั้นสูง
Advanced Statistics and Quality Control
PTE 642 การออกแบบทดลองทางวิศวกรรม
Design of Experiment
PTE 643 การบริหารและการจัดการการควบคุมคุณภาพ
Quality Management
PTE 644 วิศวกรรมการจัดการ
Engineering Management
สาขาวิชาวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์
PTE 651 วิศวกรรมกายภาพ
Human Factor Engineering
PTE 652 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Product Design and Development
PTE 653 วิศวกรรมกายภาพเชิงควบคุมคุณภาพ
Quality Control in Human Factor

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

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

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

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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ข 3. กลุ่มวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้อย่างเสรีจากวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาชั้นปี /โครงงานวิจัย /วิทยานิพนธ์
ค.วิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ
6 และ 12 หน่วยกิต
PTE 698 โครงงานวิจัย
6 หน่วยกิต
Research Project
PTE 699 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
ง. หมวดพื้นฐานภาษาอังกฤษ
LNG 550 วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
2(1-2-6)
Remedial English Course for Post Graduate Students
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-9)
Insessional English Course for Post Graduate Students
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550เเละ/หรือ LNG 600 เเละ/หรือได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบ
และเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กาหนด
3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
FEM 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-9)
Research Methods in Education
XXXxxx วิชาเลือกทางการศึกษา 1
3 (x-x-x)
PTE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
3 (x-x-x)
รวม
9 (3+x-x-9+x)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 12+x
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
XXXxxx วิชาเลือกทางการศึกษา 2
3 (x-x-x)
PTE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
3 (x-x-x)
XXX xxx วิชาเลือก 1
3 (x-x-x)
PTE 699 วิทยานิพนธ์
1 (0-2-4)
Thesis
รวม
10 (x-2+x-4+x)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 6+x
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
FEM 602 สัมมนา
1 (0-2-3)
Seminar
XXX xxx วิชาเลือกทางการศึกษา 3
3 (x-x-x)
PTE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3
3 (x-x-x)
PTE 699 วิทยานิพนธ์
4 (0-8-16)
Thesis
รวม
11 (x-10+x-19+x)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 29+x
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
XXXxxx วิชาเลือก 2
PTE 699 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
FEM 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
Research Methods in Education
XXXxxx วิชาเลือกทางการศึกษา 1
PTE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
รวม
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
XXXxxx วิชาเลือกทางการศึกษา 2
PTE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
PTE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3
PTE 698 โครงงานวิจัย
Research Project
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
FEM 602 สัมมนา
Seminar
XXXxxx วิชาเลือกทางการศึกษา 3
PTE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4
XXX xxx วิชาเลือก 1
PTE 698 โครงงานวิจัย
Research Project
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
PTE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ 5
XXX xxx วิชาเลือก 2
PTE 698 โครงงานวิจัย
Research Project
รวม
3.1.5 รายวิชาคาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)

3 (x-x-x)
7 (0-14-28)
10 (x-14+x-28+x)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 42+x

3 (3-0-9)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
9 (3+x-x-9+x)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 12+x
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
1 (0-2-4)
10 (x-2+x-4+x)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 6+x
1 (0-2-3)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
2 (0-4-8)
12(x-6+x-11+x)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 17+x
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (0-6-12)
9 (x-6+x-12+x)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 18+x
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1

รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล

2

ดร.อิศรทัต พึ่งอ้น

3

รศ.สันติรัฐ นันสะอาง

4

อ.แก้วปั้น อมตเวทย์

5

อ.นิวัตร คุณาวงค์

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D.(Indutrial Engineering),
Chemson University
Ph.D.(Welding Engineering),
Ohio state University
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.ม. (วิศวกรรมการเชื่อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
10
10
10
10
10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1

รศ.คมสัน จิระภัทรศิลป

2
3

รศ.อรฤดี สุทธิศรี
ดร.วิศิษฎ์ศรี วิยะรัตน์

4

อ.มงคล ไชยศรี

5

อ.ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ

6
7

ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล
ดร.สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร

8

รศ.ดร.สุมาลี จันทร์ชลอ

9

รศ.ดร.กัลยาณี จิตต์การุณย์
3.2.2

ที่
1

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
M.Sc. (Mathermatics), Oregon State University
ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Ph.D.(Industrial Engineering), Iowa state University
กศ.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา),มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรฒ
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร),
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
Ed.D. (Curriculum& Instruction), Taxas Southern
University

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
10
10
10
10
10
6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

อาจารย์พิเศษ

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
รศ.วันชัย แหลมหลักสกุล

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสหการ),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3
3
3
3
3
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาวิทยานิพนธ์ โครงงานวิจัย หรือโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหการ วิศวกรรมอุต
สาหการ เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการวิจัย เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการบริการสังคม โดยเป็นภาระงานรายบุคคลและจะต้องมี
รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและที่หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่งครัด โดยตามข้อกาหนดจะมีนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย
20% ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วิท ยานิ พ นธ์ โครงงานวิ จัย หรื อ โครงงาน ที่ นั กศึ กษาสนใจ และสามารถอธิ บ ายทฤษฎี ที่ น ามาประยุ กต์ ใ ช้ ใ นการท าวิ ท ยานิ พ นธ์
โครงงานวิจัย หรือโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาวิทยานิพนธ์ โครงงานวิจัย หรือโครงงาน มีขอบเขตงานที่สามารถทาเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
5.2 ผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบการทดลอง การใช้เครื่องมือ โปรแกรมทางคอมพพิวเตอร์ และการ
วิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคต่าง ๆ แล้วสามารถนาผลจากการวิจัยมาเขียนอภิปรายผลในรูปแบบเอกสารงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 สาหรับวิทยานิพนธ์ และภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 2 สาหรับโครงงานวิจัย
5.4 จานวนหน่วยกิต
โครงงานวิจัย 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ โครงงานวิจัย หรือโครงงาน
ทางเว็บไซต์ของภาควิชาฯ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมออีกทั้งมีตัวอย่างวิทยานิพนธ์ โครงงานวิจัย หรือโครงงาน ให้ศึกษาในรูปแบบดิจิทัล
5.6 กระบวนการประเมินผล
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1)ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ส่งเสริมการใช้หนังสือ ตาราเรียน วารสารและข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
2) ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบและความมีวินัย สร้างความเป็นผู้นา สร้างวินัยในตนเองและความรับผิดชอบในการเรียน และ/
หรือการทาวิจัย
3) คุณธรรม จิรยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ส่งเสริมกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจถึงผลกระทบต่อสังคม กฎหมายและ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชาชีพครู วิชาชีพทางด้า นวิศวกรรมอุต
สาหการ ตลอดจนการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนด้วยหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม และให้ข้อสรุปของปัญหา
โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบ
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข เพื่อจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
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(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางาน
และในที่ชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่ง
กายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นา
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รู้จักเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตระหนักถึง
ผลกระทบของซอฟต์แวร์ที่มีต่อสังคม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์
แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการส่งรายงาน ผลการวิจัยตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) ประเมินจากการอ้างถึง อ้างอิง ข้อมูล ผลงานวิจัยของผู้อื่น
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใช้ได้
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งในระดับแนวหน้า ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มี
ต่อองค์ความรู้
(3) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัตใิ นสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนีค้ วรจัดให้มีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึก
ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการจริง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานทีน่ ักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถจัดการปัญหาในบริบทใหม่ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา โดยการสังเคราะห์และใช้
ผลงานวิจัยที่มีอยู่เดิม
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(3) วางแผนและดาเนินโครงการวิจัยค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถขยายองค์ความรู้เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
(4) กรณีศึกษาและการอภิปรายกลุ่ม
(5) การระดมสมอง
(6) การมอบหมายงานและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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(7) การวิจัยในหัวข้อที่มุ่งพัฒนาหรือแก้ปัญหาทีเ่ กี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกอบรมบุคคลในหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการทางอุตสาหกรรม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหการและวิศวกรรมอุตสาหการ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริง
(4) ผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ โครงงานวิจัยและโครงงาน
(5) บทความวิชาการที่นาเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบ
เดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคาถามเกี่ยวกับนิยามต่างๆ
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็น
ผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น อาจารย์
ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชาดังนี้
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้า
หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีในวิชาชีพครูช่าง
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นาในวิชาชีพครู
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆและความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่าดังนี้
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ โดยการนาเสนอรายงานผ่านสิ่งตีพิมพ์
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้ อาจทาได้ในระหว่างการสอน โดยให้
นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิท ธิภาพ ต่อ
นักศึกษาในชั้นเรียน มีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์และสถิติทเี่ กี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มี
การนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สรู่ ายวิชา (Curriculum mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
1
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

   

 

 

    



 

LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับ
   
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค่า
ของระบบคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัยตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามสามารถทางานเป็นหมู่
คณะสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่อบุคคลองค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึง
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งใน
เชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้าน
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่
เหมาะสมรวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือทีเ่ หมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้

3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ
(3) สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ

19
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายและสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
ใช้ความรู้ในวิชาทีศ่ ึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นทีเ่ หมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ าหรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
(4) รู้จักบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่
มอบหมายทัง้ งานบุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัวและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นทัง้ ในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน

5.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้
เป็นอย่างดี
มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทนั สมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูดการเขียนและการสื่อความหมาย
โดยใช้สัญลักษณ์
สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1






2






3






1






2






3






1






2






3






1






2






3






4






5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3








































































































































































    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


































รายวิชา

FEM 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
FEM 602 สัมมนา
FEM 603 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
FEM 604 จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู
FEM 605 การวัดและการประเมินผลการศึกษาขัน้ สูง
FEM 606 หลักและทฤษฎีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
FEM 607 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการออกแบบ
คอมพิวเตอร์การสอน
FEM 608 สถิติวิจัย
FEM 609 การบริหารจัดการในห้องเรียน
FEM 610 การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
FEM 611 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
FEM 612 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
FEM 613 การประกันคุณภาพการศึกษา
FEM 614 การบริหารและการวางแผนโครงการ
FEM 615 การออกแบบการสอน
PTE 601 การจัดองค์กรและการบริหารสถาบันอาชีวศึกษา
PTE 602 การพัฒนาระบบการสอนภาคปฏิบัติสาหรับเทคโนโลยี
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้
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5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
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รายวิชา

อุตสาหการ
PTE 603 ทฤษฎีการสอนทางช่างอุตสาหการ
PTE 604 การวัดและการประเมินผลการสอนเทคโนโลยี
อุตสาหการ
PTE 605 การพัฒนาวัสดุเเละอุปกรณ์ช่วยสอนสาหรับเทคโนโลยี
อุตสาหการ
PTE 611 หลักการคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตขั้น
สูง
PTE 612 ระบบการผลิตอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ร่วมการผลิต
PTE 613 มาตรวิทยาและการตรวจสอบงานการผลิต
PTE 614 การตัดโลหะและงานทางกลขั้นสูง
PTE 621 การเชื่อมและการประสานโลหะ
PTE 622 โลหะวิทยางานเชื่อม
PTE 623 วิศวกรรมโลหะวิทยาขัน้ สูง
PTE 624 การแข็งตัวของโลหะขัน้ สูง
PTE 625 วิศวกรรมหล่อโลหะขัน้ สูง
PTE 626 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพื้นฐาน
PTE 631 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด
PTE 632 การแก้สมการเชิงเส้น
PTE 633 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจาลอง
PTE 634 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
PTE 635 การวิเคราะห์และวางแผนระบบการผลิตขั้นสูง

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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PTE 641
PTE 642
PTE 643
PTE 644
PTE 651
PTE 652
PTE 653
PTE 698
PTE 699
PTE 701

สถิติและการควบคุมคุณภาพขั้นสูง
การออกแบบทดลองทางวิศวกรรม
การบริหารและการจัดการการควบคุมคุณภาพ
วิศวกรรมการจัดการ
วิศวกรรมกายภาพ
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิศวกรรมกายภาพเชิงควบคุมคุณภาพ
โครงงานวิจัย
วิทยานิพนธ์
หัวข้อพิเศษ 1
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1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อน
ด้ ว ยหลั ก การ เหตุ ผ ล และค่ า นิ ย มอั น ดี ง าม และให้
ข้อสรุ ปของปัญหาโดยค านึงถึ งความรู้สึกของผู้ ได้รั บ
ผลกระทบ
(2) ริเ ริ่ ม ในการยกปั ญหาทางจรรยาบรรณที่ มี อ ยู่ เ พื่ อ การ
ทบทวนและแก้ไข เพื่อจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่
มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อม
ของการทางานและในที่ชุมชนที่กว้างขวางขึ้น

2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระ
หลัก ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญ และนามา
ประยุกต์ใช้ได้
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง
ในระดับแนวหน้า ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัย
ในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้
(3) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อม
ของระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่ งยากระดับสูงได้ด้วย
ตนเอง
(2) สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่าง
เต็มที่ในการจัดการปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทั ก ษะการเป็ น ผู้ น าได้ อ ย่ า งเหมาะสมตาม โอกาสและ
สถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม

5.

3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถจัดการปัญหาในบริบทใหม่ และพัฒนาแนวคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา โดยการสังเคราะห์
และใช้ผลงานวิจัยที่มีอยู่เดิม
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ ซับซ้อนและเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(3) วางแผนและดาเนินโครงการวิจัยค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถขยายองค์ความรู้เดิมได้อย่าง
มีนัยสาคัญ

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ
โดยการนาเสนอรายงานผ่านสิ่งตีพิมพ์
(3) สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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1.
2.

3.

1.

2.

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(2) มีการทบทวนมาตรฐานข้อสอบและการวัดผลการสอบ
(3) มีการสัมภาษณ์นักศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒินอกหลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ห ลัง จากนักศึกษาสาเร็จ การศึ กษาสามารถทาได้ โดย การสารวจผู้สาเร็จ การศึกษาและสถาน
ประกอบการ ในเรื่องต่อไปนี้
(1) ภาวการณ์ได้งานทาและ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(2) การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินความพึงพอใจจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ใ หม่ เ ข้ าร่ วมกิจ กรรมการปฐมนิ เ ทศ หรื อ แนะแนวการเป็ น ครู รวมทั้ ง การให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ใหม่มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนด้าน
การฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
(2) กาหนดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพื่อให้คาแนะนาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล รวมถึงการ
วิจัยและการพัฒนาตนเอง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุ มวิชาการทั้งในและ/หรือ ต่างประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(3) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(4) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
(5) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มวิจัยต่าง ๆของคณะ
(7) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการวิชาการประจาภาควิชาฯ กาหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนาไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย โดย 1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ - หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับมาตรฐานที่
อาจารย์ และนักศึกษาสามารถก้าวทั น ด้านเทคโนโลยีในระดับสากลหรือระดับชาติ
ก า ห น ด โ ด ย ห น่ ว ย ง า น วิ ช า ชี พ ด้ า น
หรื อ เป็ น ผู้ น าในการสร้ างองค์ ค วามรู้ (ถ้ามี)
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและ
ใหม่ๆ ทางด้านครุศาสตร์อุตสาหการ
2. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ ทั น ส มั ย โ ด ย มี มีการปรับปรุงสม่าเสมอ
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มี การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
- จานวนวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
แนวทางการเรียนที่สร้างทั้งองค์ความรู้ 3. จัด การเรี ยนการสอนให้มี ทั้ งภาคทฤษฎีแ ละ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือมีผู้เรียนเป็นแกน
ทั ก ษะทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ ภาคปฏิ บั ติ โดยเน้ น การเรี ย นรู้ ที่ มี ผู้ เ รี ย นเป็ น - จ านวนรายชื่ อ ประวั ติ ประสบการณ์
ทันสมัย
ศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นแกน เพื่อให้นักศึกษามี การพั ฒ นาฝึ ก อบรม และผลงานทาง
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้ ทั ก ษะ รู้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละแก้ ปั ญ หาได้ ด้ ว ย วิชาการของอาจารย์
มีคุณภาพและได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ ตนเอง
- จานวนบุ คลากรผู้สนับ สนุ น การเรีย นรู้
ของคุรุสภา
4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และ/หรือ ผู้ช่วย และบัน ทึกกิจ กรรมในการสนับสนุนการ
4. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ม า ต ร ฐ า น ข อ ง สอน เพื่ อ กระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความใฝ่ รู้ เรียนรู้
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา
- ผลการประเมิ น การเรี ย นการสอนของ
5. กาหนดให้ อ าจารย์ ที่ สอนมี คุ ณวุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า อาจารย์และการสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ปริญ ญาโทหรื อมี ตาแหน่งทางวิชาการไม่ ต่ากว่ า ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ โดยนักศึกษา
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ห รื อ เป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ มี - ผลการ ป ร ะ เ มิ น ผลห ลั ก สู ต ร โ ด ย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีจานวนคณาจารย์ คณะกรรมการวิชาการภาควิชาฯ
ประจาไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
- ผลการประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการ
6. สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ผู้ สอนเป็ น ผู้ น าในทาง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 5 ปี
วิชาการ และ/หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้าน - ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหการหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
และผู้ใช้บัณฑิตทุกปี
7. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรไปดูงานใน
หลั ก สู ต รหรื อ วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
8. มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รโดยคณะกรรมการ
วิ ช าการภาควิ ช าฯ ทุ ก ปี และคณะกรรมการ
ภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี
9. จัดทาฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย งบประมาณ ความร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานอื่น ทั้งในและต่างประเทศ และผลงาน
ทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึก ษา และ
ผู้ใช้บัณฑิตทุกปี
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
แสวงหารายได้สมทบงบประมาณแผ่นดินโดยการจัดการสอนภาคพิเศษและการบริการวิชาการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายตาม
ความจาเป็น กาหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การสอนการปฏิบัติการและการทาวิจัยใช้สถานที่ของภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอนการ
ปฏิบัติการและการทาวิจัย ณ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ มีดังนี้
อุปกรณ์การสอน
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
8 เครื่อง
- เครื่องฉาย LCD
4 เครื่อง
- เครื่องฉาย Visualizer
1 เครื่อง
- โทรทัศน์และเครื่องเล่นวีดีโอ
2 ชุด
- กล้องวีดีโอ
2 ชุด
- กล้องถ่ายภาพดิจิทัล
2 เครื่อง
เครื่องจักรกล
- เครื่องกลึงพื้นฐาน
7 เครื่อง
- เครื่องกัดโลหะ
2 เครื่อง
- เครื่องไสโลหะ
1 เครื่อง
- เครื่องเจาะโลหะ
3 เครื่อง
- ชุดเชื่อมโลหะไฟฟ้า
8 ชุด
- ชุดเครื่องเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส
8 ชุด
- เครื่องเชื่อมโลหะ TIG
2 ชุด
- เครื่องเชื่อมโลหะ MIG
1 ชุด
- เครื่องเจียระไนกลม
1 เครื่อง
- เครื่องเจียระไนราบ
1 เครื่อง
- เครื่องเจียระไนเครื่องมือ
1 เครื่อง
- เครื่องกัดเจาะโลหะด้วยไฟฟ้า EDM
1 เครื่อง
- เครื่องฝึกกลึงและทาเกลียวอัตโนมัติ
1 เครื่อง
- เครื่องตัดไฟเบอร์
1 เครื่อง
- เครื่องเลื่อยโลหะ
3 เครื่อง
- เครื่องตัดโลหะแผ่น
1 เครื่อง
- เครื่องพับโลหะแผ่น
1 เครื่อง
อุปกรณ์ปฏิบัติการทดลอง
- กล้องจุลทรรศน์
6 ชุด
- กล้องจุลทรรศน์ชนิดแสดงภาพออกทางจอโทรทัศน์
1 ชุด
- ชุดวิเคราะห์ภาพ Image Analyzer
1 ชุด
- เครื่องพิมพ์ภาพวีดิทัศน์จากกล้องจุลทรรศน์
1 เครื่อง
- เครื่องตัดชิ้นงานทดสอบ
2 เครื่อง
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- เครื่องมือในการเตรียมผิวหยาบ
2 เครื่อง
- เครื่องมือในการเตรียมผิวละเอียด
3 เครื่อง
- เครื่องกดอัดชิ้นงานระบบไฮดรอลิกส์
1 เครื่อง
- เตาหลอมโลหะด้วยระบบ อินดักชั่น
1 ชุด
- เตาอบชิ้นงานด้วยไฟฟ้า
2 เตา
- เครื่องวิเคราะห์ทดสอบหาธาตุในโลหะ
1 เครื่อง
- เครื่องทดสอบความแข็ง แบบ Rockwell
1 เครื่อง
- เครื่องทดสอบความแข็ง แบบ Vickers และ Brinell
1 เครื่อง
- เครื่องทดสอบแรงดึงวัสดุ
1 เครื่อง
- เครื่องทดสอบแรงบิด
1 เครื่อง
- เครื่องตรวจสอบรอบร้าวด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า
2 เครื่อง
- เครื่องตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
2 เครื่อง
- เครื่องตรวจสอบขนาด 3 แกน(CMM)
1 เครื่อง
- เครื่องดิจิไฮมาสเตอร์
1 เครื่อง
- เครื่อง Optical Comparator
1 เครื่อง
- แท่งเกจขนาน เกรด 00
2 ชุด
- ชุดสอบเทียบแท่งเกจขนาน
1 ชุด
- ชุดสอบเทียบนาฬิกาวัดงาน
2 ชุด
- ชุดสอบเทียบเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์
1 ชุด
- เครื่องตรวจสอบเครื่องมือ
1 ชุด
ชุดการสอนและประลองทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
- ชุดการสอนเครื่องกัดโลหะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
1 ชุด
- ชุดการสอนการปฏิบัติด้วยเครื่องกลึงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์1
- ชุดการสอนแขนกล
1 ชุด
- ชุดคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและการผลิต
13 ชุด
- ชุดประกอบการสอนสาธิตและปฏิบัติการสอนวิชาการตรวจสอบ
1 ชุด
โดยไม่สัมผัส
- ชุดประกอบการสอนสาธิตและปฏิบัติการสอนวิชาการตรวจสอบ
1 ชุด
วัดละเอียด
- ชุดระบบช่วยสอนสาธิตเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุน
1 ชุด
- ชุดสาธิตการสอนการหาแรงเจาะโลหะ
1 ชุด
2.2.2 ห้องสมุด
2.2.2.1 ห้องสมุดของภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ มีหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เปิ ดสอนทางด้านครุศาสตร์และ
วิศวกรรมอุตสาหการจานวน 400 รายการ สาหรับให้อาจารย์และนักศึกษาใช้ในการค้นคว้า
2.2.2.2 ศูนย์วิทยบริการของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มีหนังสือและตาราทางด้านการศึกษา อุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์กว่า 2,500 รายการ
2.2.2.3 สานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีหนังสือและตาราทางด้านการศึกษาอุตสาหกรรม ทาง
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์กว่า 124,000 เล่ม และวารสารทางวิชาการ มากกว่า 2,000 รายการมีตาราที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการประมาณ 10,000 เล่ม วารสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการประมาณ 110
รายการ
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญของภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คือเครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่
ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการทางานจริงในวงการวิศวกรรมอุตสาหการ จึงมีความจาเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์
การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง
รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนสาเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการคานวณ และสื่อ
ประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอนดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึง
ห้องปฏิบัติการสาหรับการทาวิทยานิพนธ์ โครงงานวิจัยหรือโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
(3) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ ที่ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้
ปฏิบัติงาน
(4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตารา
และวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม โดยจานวนตาราที่
เกี่ยวข้องต้องมีมากกว่าจานวนคู่มือ
(5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ ต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วน
เป็นอย่างน้อย 1:5
(6) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบตั ิการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัตกิ าร ต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วน
เป็นอย่างน้อย 1:5
(7) มหาวิทยาลัยมีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ตลอด24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยมีปริมาณ
จานวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
(8) อาจารย์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองและมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่าเสมอทุก 3 ปี
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 1. จัด ให้ มี ห้ อ งเรี ย น ที่มี ร ะบบมั ล ติ มี เ ดี ย ที่ - รวบรวมจัดทาสถิติจานวนเครื่องมือ อุปกรณ์
ระบบเครือข่าย อุปกรณ์การเรียน
ทั น ส มั ย ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น อ ย่ า ง มี
สื่ อ การเรี ย นการสอน ชั่ ว โมงการใช้ ง าน
การสอน ทรั พ ยากร สื่ อ และ
ประสิทธิภาพ
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ต่อหัวนักศึกษา
ช่องทางการเรียนรู้ ที่เพียงพอ เพื่อ 2. จั ด เตรี ย มห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารประลองที่ มี - จานวนนักศึกษาที่เรียนในวิชาเรียนที่มีการฝึก
ส นั บ ส นุ น ทั้ ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพ
ปฏิบัติด้วยเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และเพื่อ
ในระดับสากล
ต่างๆ
การเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง อย่ า ง 3. จัดให้มี ระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ และ - สถิ ติ ข องจ านวนหนั ง สื อ ต ารา และสื่ อ
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
ห้องปฏิบัติการทดลอง ที่นักศึกษาสามารถ
มัลติมีเดีย ที่มีให้บริการ และสถิติการใช้งาน
ศึกษา ทดลอง หาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม ได้ ด้ วย
หนังสือตารา
ตนเอง ด้ ว ยจ านวนและประสิ ท ธิ ภ าพที่ - มัลติมเี ดียที่มีการใช้งาน
เหมาะสมเพียงพอ
- ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
4. จัดให้มีห้องสื่อการเรียนการสอน มีบริการ
ให้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการ
ทั้ ง หนั ง สื อ ต ารา และสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ
ปฏิบัติการ
ช่ ว ยการเรี ย นรู้ และค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม แก้ - สารวจความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อ
ผู้เรียน
ของอาจารย์และนักศึกษา
หมายเหตุ การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนนั้น จะเป็นมติของที่ประชุมภาควิชาฯ และได้มีการจัดหจากลาดับ
ของความสาคัญ
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
(1) อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
(3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมีประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
(4) ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของคณะ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของหลักสูตรตลอดจนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
- สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
สกอ.
- สาหรับอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมา
ให้กับนักศึกษา ดังนั้นภาควิชาฯ จะเชิญผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรในสายสนับสนุนต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีโดยมีเกณฑ์คุณสมบัติของตาแหน่งเฉพาะตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
ภาควิชาฯ สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนางานที่รับผิดชอบทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรทาการศึกษา/วิจัยเบื้องต้นที่ตอบสนองต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานที่รับผิดชอบ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนา นักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นักศึกษา
ภาควิชาฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและนักพัฒนานักศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา
และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงว่าง
(Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้นอกจากนี้ นักพัฒนานักศึกษาจะเป็นที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทา
กิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของ/นักศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก จ.)
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต
ภาควิชาฯ มีผลจากการสารวจที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และความพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากผู้บริหารสถานประกอบการและ
สถานศึกษาที่นักศึกออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อนาข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ความปริมาณต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
2554 2555 2556 2557 2558
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
X
X
X
X
X
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
X
X
X
X
X
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
X
X
X
X
X
ทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30
X
X
X
X
X
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน60 วัน หลัง
X
X
X
X
X
สิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
X
X
X
X
X
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
X
X
X
X
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการจัดการเรียน
X
X
X
X
การสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
X
X
X
X
X
หนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
X
X
X
X
X
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
X
X
X
X
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก
X
X
X
คะแนนเต็ม 5.0
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) มีการประชุมหารือของคณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คาเสนอแนะด้านการใช้กลยุทธ์ในการสอน
(2) การสอบถามหรือสนทนากับด้านประสิทธิผลของการสอน
(3) ประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) การประเมินโดยนักศึกษา
(2) การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือ อาจารย์พี่เลี้ยง
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการสารวจข้อมูล
(1) นักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่
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(2) ผู้ใช้บัณฑิต
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขา/สาขาวิชาเดียวดันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้อต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
Remedial English Course for Post Graduate Students
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าเรียน วิชา
LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้
กาหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามาก
ที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดย
ไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน
This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 600 and to raise the
students’ confidence in using English. There will be no predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on
those areas where the students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will be supported
by self-directed learning to allow the students to improve their language and skills autonomously.
LNG 600
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-9)
Insessional English Course for Post Graduate Students
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students or Pass gradefrom placement procedure
รายวิชานีจ้ ัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่าง
เหมาะสม โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับ
ความต้องการ โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่ งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติ
ขั้นตอนการทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อ
ฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree Programmes in
Engineering, Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather its
focus will be on the real language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies.
It is project-focused and simulates the stages in preparing and presenting research, from finding references to writing a final
draft. The course will equip students with language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will
emphasise language use not usage, real communication not classroom practice.
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ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-9)
Research Methods in Education
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบ และกระบวนการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษา
งานวิจัย ในการพัฒนากระบวนการจั ดการเรียนรู้ การวิจัย ทางการศึกษา การวิจั ยในชั้นเรีย น สถิติเ พื่อ การวิจัย การเขียนเค้ า
โครงงานวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัย การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การกาหนดตัวแปรและ
สมมติฐาน การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การเสนอ
โครงการเพื่อทาวิจัย การประเมินโครงงานวิจยั
Research theories, research methods, research procedure, research design in education from related documents. Study
research reports on the development of learning processes. Study educational research including classroom research and
statistics for research in education. Practice formulating research framework, conducting research studies, presenting research
results, utilizing research procedure to solve problems, identifying variables and hypothesis. Study research instruments, data
gathering and analysis, data interpretation together with presenting research proposals and evaluating research studies.
สัมมนา
1 (0-2-3)
Seminar
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษา ค้นคว้า อภิปราย ติดตามความก้าวหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา และนาเสนอหัวข้อหรือประเด็น
ปัญหาในการสัมมนาเกี่ยวกับครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในลักษณะรายงานเชิงวิชาการที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ใน
สาขาวิชา
Studying, searching, discussing and following up the progress of topics relevant to the field of study. Presenting
topics or problems concerning industrial education and technology by formulating academic reports that cover the contents of
the field of study.
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-9)
Curriculum and Learning Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี การศึกษา ประวัติ ความเป็น มาและระบบการจั ดการศึ กษาไทย วิ สัย ทัศน์ และแผนพั ฒนา
การศึกษาไทย ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของ
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการประเมินหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้ และการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิค และวิทยาการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ กระบวนทัศน์ใน
การวิจัยหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Philosophy, principles, educational theories, history of Thai education, vision of Thai education development, theories
of curriculum development, problems and trends of curriculum development, standard and curriculum standard of each
educational level, development of school-based curriculum, curriculum evaluation, learning and instructional theories, learning
styles, teaching and learning development, learning experience design, integration of learning contents, holistic learning,
techniques and strategies of learning management, learner-centeredness, vision of curriculum research and learning
management in industrial education and technology.
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จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-9)
Educational Psychology and Teaching Professionalism
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ ทฤษฎีพัฒนาการการส่งเสริมพัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงวัย ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล สมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา คุณสมบัติของครูแนะ
แนวและผู้ให้คาปรึกษา ความสาคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่
ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ การ
เป็นผู้นาทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
Theories of human being development including human development enhancement at all ages, individual differences,
brain and learning, learning theories and their applications, psychology and counseling, counselor characteristics, the
importance of the teaching profession, roles and responsibilities of teachers, teaching profession development, teacher
characteristics, teacher’s attitudes towards the teaching profession, the enhancement of teacher’s potential and capability,
teachers as learning agents and academic leaders, teacher profession criteria, teacher ethics and law relevant to education.
การวัดและการประเมินผลการศึกษาขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Measurement and Evaluation in Education
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรการเรียนและการวัดผลการศึกษา
การสร้างเครื่องมือวัด การหาคุณภาพ และ การใช้เครื่องมือการวัดผลการศึกษาประเภทต่างๆ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และ
การประเมินภาคปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบ ระดับความยากและอานาจจาแนก การวัดความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง คะแนน
มาตรฐาน การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินแบบย่อยและแบบรวม เกณฑ์การประเมินผล
ผลการประเมินและการตัดเกรด การวิจัยประเมินโครงการ
Concepts and theories of educational measurement and evaluation, relationship among curriculum and educational
measurement. Test construction, test qualifications, and use of tests: achievement test for theories and performance, test item
analysis, Difficulty, discrimination, reliability, and validity. Standard score, authentic assessment, portfolio assessment, discrete
and holistic evaluation criterion of evaluation and evaluation results, grading and project evaluation research.
หลักและทฤษฎีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3 (2-2-9)
Principles and Theories of Industrial Education and Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิด ปรัชญาของครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แผนพัฒนาการศึกษาไทยและหลักการอาชีวศึกษา
ทฤษฎีการเรียนรู้และศาสตร์การสอนทางช่างอุตสาหกรรม ทฤษฎีและหลักการของระบบการเรียน การออกแบบและพัฒนาวิธีการ
สอน การบริหารจัดการในชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทาง
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การวัดและการประเมินผล
Principles and philosophy of industrial education and technology, Thai education development plan, principles of
vocational education, learning theories in relation to industrial education teaching principles, theories and principles of the
learning process, development and design of teaching techniques, classroom management, quality assurance, educational
technology conducive to learning quality development in industrial education and technology, testing and evaluation.
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พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการออกแบบคอมพิวเตอร์การสอน
3 (2-2-9)
Instructional Systems Development and Computer Instructional Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการของระบบการเรียนการสอน การออกแบบและพัฒนากลวิธีการสอน การวิเคราะห์และออกแบบกระบวน
เนื้อหาวิชา การวัดและประเมินความสาเร็จในการเรียน การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนบนคอมพิวเตอร์การ
ออกแบบและพัฒนากรอบการสอนและมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์การสอน ดาเนินการสอนโดยเน้นการค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบ และจัดทารายงาน
Theories and principles of instructional system, design of instructional strategies, analysis and design of instructional tactics,
test and evaluation design, analysis and production of computer instructional package, instructional framework and multimedia
design with the emphasis of the following features: assignment, self-study, analysis, design and report.
สถิติวิจัย
3 (3-0-9)
(Research Statistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีรวบรวมข้อมูล ประเภทของข้อมูล การตรวจสอบความเชื่อถือของข้อมูล สถิติ
ภาคบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐาน คะแนนทีเปอร์เซน
ไทล์ สหพันธ์อย่างง่ายแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การได้ตัวอย่าง การประมาณค่ า และ
การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ ที ซี ไคลสแควร์เอฟ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน วิชานี้เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์และการแปลความหมายผลวิเคราะห์
Techniques of collecting data, types of data, reliability and validity of
collected data. Descriptive statistics: frequency distribution, measure of central tendency, dispersion, Z-score, Tscore, percentile, simple correlations and regression. Inferential statistics: sampling techniques, parameter estimation and
statistical hypothesis testing: t-test, z-test, Chi-square, F-test and ANOVA; emphasis on the application of computer to data
analysis and interpretation.
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3 (2-2-9)
(Classroom Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการความเป็นครูและการบริหารจัดการ ภาวะผู้นาทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการ
ในชั้นเรียน การเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ และการทางานเป็นทีม การสื่อสารในองค์กร การประกันคุณภาพ
การศึกษา การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน การจัดทา
โครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
Theories and principles of teaching profession and managerial skills, educational leadership, systematic thinking,
classroom management, learning process, institutional culture, human relations, team working, organizational communication,
quality assurance, job training project, information technology for educational administration, education for community
development, academic project planning and implementation, project management and developmental activities.
การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-9)
Technology and Information for Learning
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีแ ละสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การนาไปใช้การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม
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Principles, theories, technologies and educational innovations conducive to the enhancement and development of
learning quality, information technology for learning development, learning resources and networking, an analysis of problems
resulting from innovations and information technology applications together with the design, creation, application, evaluation
and development of innovations.
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-9)
(Human Resource Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความหมาย ทฤษฎี แนวการศึกษา และการพัฒนาการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การรักษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ นโยบายระบบ โครงสร้าง และแนวโน้มในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human resource management: an overview of concepts, theories, approaches and development relating to HRM.
Human resource management processes: human resource planning, maintenance and development. Strategic human resource
management: policies, systems, structures and current trends in human resource management.
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
3 (3-0-9)
(Industrial and Organizational Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและขอบเขตของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ พฤติกรรมองค์การ ทฤษฎีและแบบทดสอบทางจิตวิทยา
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทางาน หลักการและองค์ประกอบทางจิตวิทยาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน การพัฒนาทักษะการคิด
ความคิดสร้างสรรค์ และองค์ประกอบการเรียนรู้
Meaning and scope of industrial and organizational psychology and organizational behavior, psychological theories
and test inventories for working behavior. Principle and psychological factors for efficient working, thinking skill improvement,
creative thinking and organizational learning.
การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-9)
(Educational Assurance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของการประกันคุณภาพ ระบบคุณภาพ การพัฒนางาน และดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
Concept of quality assurance, quality system, job development and internal assurance, self- assessment quality audit.
การบริหารและการวางแผนโครงการ
3 (3-0-9)
(Project Management and Planning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชานี้เสนอความรู้ที่มีประโยชน์สาหรับใช้ในการบริหารและการวางแผนโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุด
โครงการ วิชานี้ครอบคลุมถึงการจัดองค์กร ข้อ กาหนดพื้นฐาน เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการบริหารโครงการ การบริหาร
การเงิน การวิเคราะห์การหมุนเวียนของเงิน (Cash flow analysis) เทคนิคการวางแผนและควบคุมโครงการ เช่น การหาสายงาน
วิกฤติ (Critical Path Method ;CPM)
This course provides a comprehensive overview of project management and planning throughout the entire project life
cycle. This course includes organization setup, organizational and resource constraints, basic techniques and tools of project
management, budget management, cash flow analysis, and techniques in planning and managing projects such as Critical Path
Method (CPM)
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การออกแบบการสอน
3 (3-0-9)
(Instructional Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการออกแบบการสอน การออกแบบการสอนที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีพุทธิ ปัญญา
และทฤษฎี การสร้ างความรู้ การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ท างพุ ท ธิ ปั ญ ญา รู ป แบบการออกแบบสิ่ ง แวดล้ อ มทางการเรี ย นรู้ ส่ ง เสริ ม
กระบวนการทางปัญญา การออกแบบสารสาหรับการสอนและการเรียนรู้ การวัดและประเมินความสาเร็จในการเรียนรู้ นวัตกรรม
การสอน กระบวนทัศน์และแนวโน้มด้านการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบการสอน
Principles and theories of instructional design, design of instructional processes based on behavioral theories,
cognitive theories, knowledge construction theories, cognitive strategies, learning environment models that enhance cognitive
processes, message design for instruction and learning, testing and evaluation of learning, instructional innovation, vision and
trends in research on instructional design.
การจัดองค์กรและการบริหารสถาบันอาชีวศึกษา
3 (3-0-9)
(Vocational Organization and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิเคราะห์ลักษณะความเป็นองค์กรและสถาบันอาชีวะศึกษาตามทฤษฎีการสร้างองค์กร การออกแบบองค์กรยุคใหม่
วิธีการใหม่ในการจัดการองค์การและการบริหารที่ทันสมัยประกอบด้วยโครงสร้างองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ นโยบายในองค์การ
การพัฒนาองค์การให้ร่วมสมัย การปรับเปลี่ยนองค์กร
Analysis of organization and vocational institution which included; organization structure, organization design and
organization factors. Modern approaches to understanding and managing organizations. The theory of structure, human
resources, political in organization. Organization development, re-engineering.
การพัฒนาระบบการสอนภาคปฏิบัติสาหรับเทคโนโลยีอุตสาหการ
3 (2-2-9)
(Workshop and Laboratory Instructional System Development for Production Technology)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ธรรมชาติของการปฏิบัติการและการประลอง การวิเคราะห์ความรู้และทักษะ หลักการและกระบวนการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการการประลอง การออกระบบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ การวางแผน การดาเนินการสอน การประสานงานและการ
ควบคุม การบริหารงาน และการวางผังโรงฝึกงาน การวัดและการประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ
Nature of workshop and laboratory. Analysis of knowledge and skill. Principle and processes of workshop and
laboratory. System design for laboratory and workshop
instruction : planning, processing, coordinating and controlling phases. Laboratory and workshop layout and administration.
Measurement and evaluation of laboratory and workshop instruction.
ทฤษฎีการสอนวิชาช่างอุตสาหการ
3 (2-2-9)
(Theory of Production Technology Instruction)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีการสอนช่างอุตสาหการ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสอน กลวิธีการสอน มโนทัศน์ หลักการ และ
กระบวนการแก้ปัญหา การออกแบบระบบการสอนในระบบใหญ่และระบบย่อย หลักการสอนที่เป็นกลุ่มและที่เป็นการสอน
รายบุคคล เทคนิคการสร้างเหตุการณ์จาลองเพื่อการสอน การสร้างระบบและการประเมินผลระบบการสอน
Production technology instructional theory. Factors influencing teaching method. Teaching strategies ; concepts,
principles and problem-solving. Macro and micro instructional system design. Principle of collectiveand individual instruction.
Educational simulation techniques. Formulation and evaluation of instructional systems.
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การวัดและการประเมินผลการสอนเทคโนโลยีอุตสาหการ
3 (2-2-9)
(Assessment and Evaluation in Production Technology Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวัดความสามารถเฉพาะการสอนเทคโนโลยีอุตสาหการ ทฤษฎีของการวัดผล กลวิธีและการออกแบบเครื่องมือ
ทดสอบความสามารถ หลักการ ปัญหา ในการสร้างแบบทดสอบ และการดัดแปลงแบบทดสอบที่มีอยู่เพื่อใช้ในกรณีเฉพาะอย่าง
การฝึกหัดสร้างเครื่องมือและระบบทดสอบวิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหการ มโนทัศน์ของการประเมินผลการศึกษา การประเมินผล
การเรียนการสอน การประเมินสถาบัน/โครงการ
Examination of traits and ability measured for production technology. Theory of assessment. Strategies and designs of
test. Principles and problems of construction and adaptation of tests for specific purpose. Emphasis upon student’s experiences
in test construction and implementation system for production technology. Concepts of educational evaluation, instructional,
institutional evaluation.
การพัฒนาวัสดุเเละอุปกรณ์ช่วยสอนสาหรับเทคโนโลยีอุตสาหการ
3 (2-2-9)
(Development of Instructional Supporting Materials for Production Technogolo)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการของสื่อและการใช้สื่อสาหรับการสอนสาหรับเทคโนโลยี
อุตสาหการการจัดประเภทของแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ บทเรียนสาเร็จรูปในรูปแบบต่าง ๆ การ
ออกแบบชุดการเรียน หลักการและขั้นตอนในการดาเนินงานการสร้างวัสดุประกอบการสอน
การบริหารงานและการนาวัสดุการสอนไปใช้ การประเมินวัสดุช่วยสอนสาหรับสอนสาหรับ
เทคโนโลยีอตุ สาหการ
Theory and principle of education media for production technology.Classification of learning resources: Module,
programmed instruction, instructional sheets, and multimedia learning packages. Learning resource design. Principles and
processes of construction organization of instructional supporting materials. Implementation and administration of instructional
supporting materials. Evaluation of instructional supporting materials for production technology.
หลักการคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Principle of Advanced Computer Aided Design and Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบในอุตสาหกรรม หลักการสร้างภาพแบบงานภาพแบบจาลองต่างๆ อาทิ
ภาพจาลองโครงลวด ภาพจาลองผิว ภาพจาลองของแข็ง การประยุกต์คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีการสร้างโปรแกรมควบคุมการทางานของเครื่องจักรกล ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตร่วมกับ
หุ่นยนต์ช่วยการผลิต การเชื่อมโยงข้อมูลจากแบบงาน โปรแกรม และเครื่องจักรกลระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ
และการผลิต
Development ofComputer Aided Design (CAD) in industry; Principles of form and shape drawing model: wire-frame
model, surface model, and solid model. Applications of Computer Aided Manufacturing (CAM). Computerized Numerical
Control (CNC) machines. Methods of generating control program for machine. Computer Aided Manufacturing with industrial
robots. Data interface from drawing to program and machine. Network of CAD&CAM
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ระบบการผลิตอัตโนมัตแิ ละคอมพิวเตอร์ร่วมการผลิต
3 (3-0-9)
(Automate Manufacturing System and Computer Integrated Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการของระบบการผลิตอัตโนมัติ ระบบควบคุมอัตโนมัติได้แก่ ระบบตรรกะและแบบเชิงตัวเลข ระบบอัตโนมัติเพื่อ
การผลิตได้แก่ เครื่องจักรอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การขนถ่ายลาเลียงวัสดุอัตโนมัติ การจัดเก็บอัตโนมัติ เป็นต้น หลั กการ
ระบบการผลิตร่วมคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ร่วมการผลิตในโรงงาน ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
Principles of automated manufacturing system. Automated control system; logical control and numerical control.
Industrial robotics, automated material handling, automated storage and retrieval system. Principles of Computer Integrated
Manufacturing (CIM), Network System for CIM. Flexible Manufacturing System (FMS).
มาตรวิทยาและการตรวจสอบงานการผลิต
3 (2-2-9)
(Manufacturing Metrology and Inspection)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบมาตรวิทยาและการวัดสากล มาตรฐานในการวัดงานระบบต่าง ๆ ความเที่ยงตรงและแม่นยาของระบบการวัด
วิธีการวัดงานระบบทางกล, ระบบแสงและเลนส์ ระบบวัดจากภาพจริงระบบการทางานของเครื่องวัดชนิดต่าง ๆ หลักการ
ตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัด ความไม่แน่นนอนของการวัดการสอบเทียบเครื่องมือวัด
International metrology and measurement system. Measurement standard system.Accuracy and precision of
measuring system. Method of measurement; mechanical system, optical system, image system, and operating system of
measuring equipment. Principles of inspection and calibration for instruments. Uncertainty of measurement. Calibration for
instruments.
การตัดโลหะและงานทางกลขัน้ สูง
3 (3-0-9)
(Advanced Metal Cutting and Machining)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีเกิดเศษโลหะ กลศาสตร์ของการตัดวัสดุ การหาแรงในการตัดของกระบวนการผลิตที่สาคัญเช่น กลึงการเจาะการ
กัดและการเจียระไนเป็นต้น การวัดแรงตัด ความร้อนที่เกิดขึ้นในการตัด การหล่อลื่นและหล่อเย็น การวิเคราะห์การสึกหรอและ
อายุการใช้งานของเครื่องมือตัด วัสดุทีใช้ทาเครื่องมือตัดโลหะ การออกแบบเครื่องมือตัดโลหะ เครื่องมือกลสมัยใหม่ชนิดต่างๆ
Theory of chip formation. Mechanics of material cutting. Determining of cutting force in the operation of turning,
drilling, milling, and grinding. Force measurement. Cutting heat, cooling, and lubricant. Analysis of tool wear and life.
Cutting tool and material. Design of cutting tool. Modern machining and equipment.
การเชื่อมและการประสานโลหะ
3 (3-0-9)
(Welding and Joining Metals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากระบวนการเชื่อมโลหะแบบหลอมละลายและแบบของแข็งการบัดกรีและการประสานโลหะการไหลของความ
ร้อนในการเชื่อมและวงจรของความร้อนในงานเชื่อมโครงสร้างและสมบัติของงานเชื่อมอิทธิพลของความร้อนในงานเชื่อมความ
เค้นตกค้างการแตกและการบิดของงานเชื่อมข้อบกพร่องในงานเชือ่ มการปฏิบัตทิ างความร้อนการออกแบบรอยต่อการทดสอบ
งานเชื่อมความสามารถในการเชื่อมของอัลลอยการประกันคุณภาพของงานเชื่อม
Survey of metal joining process including fusion and solid phase welding, soldering, brazing, and adhesive bonding.
Heat flow in welding and welding thermal cycle. Structure and properties of weld metal and heat effected zone. Residual stress,
cracking, and distortion in welds. Weld defect. Preheat and post welding heat treatments. Thickness and joint design. Testing of
welding. Welding and weldability of ferrous and nonferrous alloys. Quality assurance of welds. Repair welding.
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โลหะวิทยางานเชื่อม
3 (3-0-9)
(Welding Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้งานลักษณะทางกายภาพทางโลหะวิทยาสาหรับลักษณะการเย็นตัวทางกลที่ไม่สมดุลซึ่งเกิดในงานเชื่อมปฏิกิยา
ทางเคมีในรอยเชื่อม ขอบเขตในการเชื่อมแบบหลอมเหลวขอบเขตในการเชื่อมในสภาวะของแข็งหลักการแข็งตัวของงานเชื่อม
บริเวณการหลอมเหลวและบริเวณที่ไม่มีการผสมบริเวณกึ่งหลอมเหลวของบริเวณกระทบร้อน(HAZ)การจัดประเภทของรอย
บกพร่องในงานเชื่อมและความไม่ต่อเนื่องการแตกขณะแข็งตัวของงานเชื่อมการแตกบริเวณ HAZและเนื้อเชื่อมปรากฏการณ์แตก
ในสภาวะแข็งตัวการแตกเนื่องจากไฮโดรเจนการทดสอบความสามารถในการเชื่อมคุณลักษณะการไหลและการแทร กซึมของ
โลหะเชื่อมผลของก๊าซ/โลหะและการเกิดสิ่งเจือปนโลหะวิทยางานเชื่อมโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก ได้แก่ เหล็กกล้า
คาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิมและอะลูมิเนียมผสม
Application of physical metallurgy principles to nonequilibrium thermo-mechanical condition associated with
welding. Chemical Reactions in the welding zone. Regions of
a fusion weld, Regions of a solid-state weld, Weld solidification principles, The weld fusion boundary and unmixed zone, The
partially melted zone., The heat affected zone, Classification of weld defects and discontinuities, Weld solidification cracking,
HAZ and weld metal liquation cracking, Solid-state cracking phenomena, Hydrogen-induced cracking, Weldability testing,
Weld metal fluid flow and penetration characteristics, Gas/metal reactions and porosity formation Welding metallurgy of
ferrous and non-ferrous metal such as carbon steel, stainless steel, and aluminium alloys.
วิศวกรรมโลหะวิทยาขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Engineering Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวน หลักการของอุณหพลศาสตร์และแผนภาพสมดุลของโลหะ การแพร่ในของแข็งในเฟสเดียวและหลายเฟส
พลังงานของอนุภาค การเกิดนิวเครียสของของแข็ง การเติบโตของอนุภาค การเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ การเปลี่ยนรูปแบบตามลาดับ
และไม่ตามลาดับ การเปลี่ยนรูปแบบเซลลูลาร์ การเปลี่ยนรูปแบบมาเทนเซนติกส์และโครงสร้างมาเทนไซส์ โลหะวิทยากายภาพ
ของโลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
Review of Thermodynamics and Phase Diagram. Diffusion in single phase multiphase solid. Energtics of interface
and particles. Nucleations in solids. Gowth of particles. Ostwald ripening. Spinodal decomposition. Order-disorder
transformation. Cellular transformation. Martensitic transformation and the structure of matersite. Physical metallurgy of
ferrous metal and non-ferrous metal.
การแข็งตัวของโลหะขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Solidification of Metals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อุณหพลศาสตร์ของการแข็งตัว ผิวหน้าระหว่างของแข็ง /ของเหลว การไหลของความร้อนระหว่างผิวหน้า การแข็งตัว
แบบเพน่า แบบเซลลูลาร์และแบบเดนไดรต์ การแบ่งตัวของสารลายและการแยกตัวแบบมหภาค การแยกตัวในโลหะผสมไตรธาตุ
การไหลตัวของของเหลวและการแยกตัวแบบมหภาค การแข็งตัวของโลหะผสมหลายเฟสและการเกิดสารประกอบ การแข็งตัว
ของอินก๊อต งานหล่อและงานเชื่อม การหล่อแบบความดันและแรงโน้มถ่วงของโลก กระบวนการหล่อและการขึ้นรูปโลหะกึ่งแข็ง
กระบวนการแข็งตัวอย่างรวดเร็ว การประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ในกระบวนการแข็งตัว
Thermodynamics of solidification. The solid / liquid interface. Heat flow interface stability. Planar, cellular, and
dendrite solidification. Partitioning of solute and microsegregation. Segregation in ternary alloys. Fluid flow and
macrosegregation. Solidification of polyphase alloys and in-situ composites. Solidification of ingot, casting, and welds.
Pressure and gravity die casting. Se-mi solid casting and forming process. Rapid solidification processing. Mathematics
treatment of solidification process.
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วิศวกรรมหล่อโลหะขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Foundry Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการขบวนการของน้าโลหะเหลวขบวนการการทาแบบหล่ อและการหล่อขบวนการและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
หล่อรวมไปถึงขบวนการหลอมและขบวนการตกแต่ งชิ้นงาน หล่อแบบจาลองการแข็งตัวและการถ่ ายเทความร้อนแบบจาลอง
โครงสร้างของงานหล่อ
Principles of liquid metal processing. Molding and casting processes. Foundry equipment andprocessing; melting
processing, processing of castings, modeling of solidification, and heat transfer. Modeling of casting microstructural.
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพนื้ ฐาน
3 (3-0-9)
(Materials Sciences and Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานโครงสร้างและสมบัติเชิงกลของวัสดุ โครงสร้างผลึ กพันธะในวัสดุ สมบัติเชิงกลของวัสดุและการวัด
ตัวอย่างสมบัติเชิงกลเช่นความแข็งแรงความแข็ง ความเค้น ความเครียด การสึกหรอ และความเหนียวโลหะสมบัติที่เกี่ยวข้องและ
การนาไปใช้ ประกอบด้วยโลหะผสมเหล็กและไม่มีเหล็กเป็นส่วนผสมโครงสร้างจุลภาค การปลี่ยนแปลงโครงสร้างและแผนภูมิ
เฟสอิทธิพลของโครงสร้างจุลภาคต่อสมบัติเชิงกลของโลหะ และการอบชุบด้วยความร้อนเซรามิกส์ สมบัติที่เกี่ยวข้องและการ
นาไปใช้ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซรามิกส์โครงสร้างที่มีจุดบกพร่อง กระบวนการผลิตเซรามิกส์ สมบัติของเซรามิกส์อันได้แก่
สมบัติเชิงกล สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแสง และการนาไปใช้งาน พอลิเมอร์สมบัติที่เกี่ยวข้องและการนาไปใช้ ประกอบด้วย
ความรู้พื้นฐานของพอลิเมอร์สมบัติและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ การนาไปใช้ สมบัติของพอลิเมอร์ได้แก่สมบัติทางกายภาพ
สมบั ติ เ ชิ ง กล สมบั ติ ท างไฟฟ้ า สมบั ติ เ ชิ ง ความร้ อ น และสมบั ติ เ ชิ ง แสงคอมโพสิ ท สมบั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและการน าไปใช้
ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานของคอมโพสิทสมบัติและการนาไปใช้
Fundamental of materials structure and mechanical properties of materials: crystal structure and bonding of materials
and mechanical properties of materials and their measurement: strength, hardness, stress, strain, wear, and ductility. Metal, its
related properties and applications: session includes ferrous and nonferrous alloys, microstructures, phase transformation and
phase diagram, effect of microstructure on mechanical properties and heat treatments. Ceramics, its related properties and
applications: session is comprised of an overview of ceramics, defect structures, ceramic processing, its properties such as
mechanical, electrical and optical properties and its applications. Polymer, its related properties and applications: session
discusses on polymer structure, properties of polymer and polymer processing. Properties of polymer include physical,
mechanical, electrical, thermal and optical properties. Composite, its related properties and applications: composite materials
session involves definition of composite, its properties and applications.
เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด
3 (3-0-9)
(Optimization Techniques)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสาหรับฟังก์ชันตัวแปรเดียว และหลายตัวแปรสาหรับสมการเชิงเส้นตรงด้วยระเบียบวิธีซิม
เพล็กซ์การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสาหรั บฟังก์ชันที่ไม่ใช่เส้นตรง ทฤษฎีการหาค่าความเหมาะสมแบบไม่คงที่ ทฤษฎีแถวคอย
ทฤษฎีวัสดุคงคลัง ทฤษฎีวางแผนระบบการผลิต และทฤษฎีการวางแผนและการขนย้ายวัสดุหรือผลิตภัณฑ์
Study of linear programming with simplex method. Nonlinear programming. Dynamic programming. Queuing
model. Inventory theory. Scheduling and Transportation theory.
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การแก้สมการเชิงเส้น
3 (3-0-9)
(Linear Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การหาค่าของเวกเตอร์ และการคานวณหาค่าเหมาะสมของสมการด้วยวิธีซิมเพล็กซ์ การตั้งสมการเงื่อนไขและแก้ปัญหา
ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาด้วยสมการเชิงเส้น การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่ อนต่อผลของตัว
แปรที่เปลี่ยนไป โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้พื้นฐานของโปรแกรมจานวนเต็ม การไหลข่ายงาน และการแก้ปัญหา
แบบไม่ใช่เส้นตรง
Formulation, solution, and postoptimality analysis of linear programming problems; revisedsimplex, parametric
programming, decomposition of large-scale systems. Use of computer packages for solving problems. Introduction to integer
programming, network flows, and nonlinear programming applications.
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจาลอง
3 (3-0-9)
(Computer Simulation System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสอนเกี่ยวกับการจาลองรูปแบบปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากปัญหาจริงมาเป็น
รูปแบบ และใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ตลอดจนการประยุกต์เพื่อนาไปใช้งานใน
ระบบต่าง ๆ ภายใต้โปรแกรมภาษาต่าง ๆ ที่นามาใช้กับรูปแบบจาลองการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
Computer simulation and the development of simulation models. Application of discrete and continuous system
simulation languages to systems studies
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-9)
(Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและเครื่องมือสาหรับการออกแบบอย่างมีประสิทธิผลและการจัดการแห่งระบบต่างๆของห่วงโซ่การจัดการ
รวมทั้งโปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกการจัดการพัสดุคงคลังการขนส่งการหาทาเลที่ตั้ง
Concepts and tools for effective design and management of supply chain systems; logisticstrategies; inventory
management; transportation
การวิเคราะห์และวางแผนระบบการผลิตขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Production Control and Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การควบคุมและการวิเคราะห์วัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการวัตถุดิบและการวางแผนความต้องการวัตถุดิบขั้นสูง
ระบบการผลิตทันเวลาพอดี ระบบการวางแผนการผลิตแบบคัมบัง การวางแผนการผลิตรวม การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการกระจายที่
มีผลต่อการผลิต ทฤษฎีแถวคอย การวางแผนการผลิตแต่ละกลุ่มงาน การวางแผนการผลิตของสายการผลิต และการควบคุม
คุณภาพการผลิตโดยรวม ตลอดจนการวางแผนพยากรณ์วัสดุคงคงหรือการผลิตผลิตภัณฑ์ชั้นสูง
Inventory control and analysis. Material Requirement Planning (MRP) and Advanced MaterialRequirements Planning
(MRPII). Just in time production systems (JIT). KANBAN production planning system. Aggregate planning. Varialibility
Basics including Queuing theory and Makove chain. Production scheduling. Line balancing. Advanced forecasting time-series
analysis.
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สถิติและการควบคุมคุณภาพขัน้ สูง
3 (3-0-9)
(Advanced Statistics and Quality Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงแบบทวินาม ปัวซอง และแบบไฮเพอร์ยีออเมตริกการ
แจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง การแจกจแจงแบบปกติ การแจกแจงแบบเอ๊กซ์โปเนนเชียลการแจกแจงแบบแกมม่าการ
วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาระบบการผลิตจากแผนภาพการควบคุม การออกแบบและการควบคุมระบบการผลิตโดยใช้รูปแบบ
ของการทดลอง ซึ่งประกอบไปด้วย การทดลองแบบตัวแปรเดียว การทดลองแบบบล็อกกลุ่มตัวแปร การออกแบบการทดลอง
แบบแฟคทอเรียล รูปแบบจาลองของทากุชิ ตลอดจนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบ
Study of continuous and discrete distributions; Binomial, Poisson, and Hypergeometric distributions, and distribution;
Normal, Exponential, and Gamma distributions. Analysis of process capability. Process design and improvement with designed
experiments; completely randomized design (CRD), completely randomized block design (CRED), factorial design, and
Taguchi method. Acceptance sampling.
การออกแบบทดลองทางวิศวกรรม
3 (3-0-9)
(Design of Experiment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเปรียบเทียบ วิเคราะห์และทดสอบของกลุ่มทดลองสองกลุ่ม การทดลองแบบตัวแปรเดียว การทดลองแบบบล็อก
กลุ่มตัวแปร การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล การทดลองแบบแฟคทอเรียลแบบยกกาลัง รูปแบบจาลองของทากุชิ การ
ออกแบบจาลองเพื่อตอบสนองของพื้นผิวหน้า การออกแบบที่ไม่ใช่รูปแบบมาตรฐาน การออกแบบแบบสปลิทพลอทการ
วิเคราะห์การถดถอย
Hypothesis test for two sampling groups. Completely randomized design (CRD). Completely randomized block
design (CRED). Factorial design. 2f factorial design. Taguchi method. Response surface design. Irregular design. Split-plot
design. Regression analysis.
การบริหารและการจัดการการควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-9)
(Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานการจัดการการควบคุมคุณภาพ สถิติและความน่ าจะเป็นเพื่อการควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพด้วย
แผนภูมิต่างๆการวินิจฉัยกระบวนการด้วยเครื่องมือการควบคุมคุณภาพ หลักการบริหารคุณภาพ 14 ข้อของเดมมิ่ง การลดวิธีการ
ปรับปรุงคุณภาพโดยทากุชิ
Introduction to quality management. Statistic and probability for quality control. Stabilizing and improving a process
with control charts. Diagnosing a process with quality control tools. Deming’s 14 points. Taguchi method for quality
improvement.
วิศวกรรมการจัดการ
3 (3-0-9)
(Engineering Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบริหารงานขององค์กรเบื้องต้น การวางแผนและการพยากรณ์ การจัดรูปแบบองค์กร และองค์ประกอบของบุคลากร
ต่อองค์กร การบริหารเพื่อการเป็นผู้นา การออกแบบและบริหารการจัดการ การบริการการจัดการเกี่ยวกับบุคลากร การวางแผน
การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต รูป แบบและเงื่อนไขในการตัดสินใจ การจัดการวิศวกรรมทางด้านการตลาดและการบริการ และ
กรณีศึกษา

PTE 651

PTE 652

PTE 653

PTE 698
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Introduction to organization management. Planning and forecasting. Organizing, and some human aspects of
organization. Leadership management. Managing engineering design and management. Productivity management. Decision
making. Engineers in marketing and service activities. Case study.
วิศวกรรมกายภาพ
3 (3-0-9)
(Human Factors Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักทางกายภาพและสรีรศาสตร์ของมนุษย์ในการทางานรูปแบบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวแบบ
พลศาสตร์การควบคุมของระบบประสาทความสามารถในการทางานทางกายภาพการกาหนดการพักผ่อน
Physics and physiology of humans at work; models of muscle strength, dynamic movements;neural control; physical
work capacity; rest allocation
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3 (3-0-9)
(Product Design and Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาระบบการผลิตและรูปแบบองค์กร การวางแผนเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ ระบุความต้องการของลูกค้า การ
กาหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ พื้นฐานการคิดริเริ่มเพื่อพัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การกาหนดวิธีที่จะออกแบบหรือ
ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น ๆ ทดสอบวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง หรื อ ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ออกแบบ
ขบวนการผลิต ศึกษาต้นทุนที่เหมาะสมในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการวางแผนโครงการเพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
Development of product system and organization. Product planning and identifying customer needs. Product
Specifications. Concept generation. Concept selection. Concept testing. Product architecture. Industrial and manufacturing
design. Prototyping. Production development economics. Managing projects.
วิศวกรรมกายภาพเชิงควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-9)
(Quality Control in Human Factors)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานทางด้านปัจจัยมนุษย์และระบบการควบคุม การตรวจสอบด้วยสายตา ทั้งแบบสุ่ม ตรวจและการตรวจอย่างเป็น
ระบบ การถ่ายทอดข้อมูลเพื่อผู้ตรวจสอบ ทฤษฎีการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ การฝึกอบรมและวิธีการที่จะพัฒนาผู้
ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การออกแบบเพื่อการทดลองในด้านการตรวจสอบเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของผู้
ตรวจสอบให้มีประสิทธิ ภาพที่สูงขึ้น ตลอดจนกรณีศึกษาจากการงานวิจัยแหล่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการ
ปรับปรุงคุณภาพของผู้ตรวจสอบ
Introduction to human factors and quality control. Visual search; random, and systematic searches. Information
transmitted. Signal detection theory (SDT). Training inspector. Design experiment for improving inspection performance. Case
studies.
โครงงานวิจัย
6 หน่วยกิต
(Research Project)
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรไม่ต่ากว่า 9หน่วยกิต หรือได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานวิจัยอิ สระตามความรู้ และความสนใจของนั กศึกษาภายใต้การควบคุมแนะนาของ อาจารย์ที่ปรึกษา งาน
โครงงานศึกษานี้จะเน้นถึงการวิจัย เพื่อค้นคว้า หรือพัฒนาด้านการศึกษาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ /
หรือด้านการอาชีวศึกษา
The research project based on a student’s knowledge and interest under advisor’s suggestion. This research project
will focus on study or development of technology for production engineering and/or technical education.
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วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานวิจัยอิสระที่คาดว่าจะได้องค์ความรู้ใหม่ นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ตามความรู้และความสนใจของนักศึกษา
ภายใต้การควบคุมแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษางานในโครงงานศึกษานี้จะเน้นถึงการวิจัยเต็มรูปแบบทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และ/หรือทางด้านการอาชีวศึกษา
The research project that is expected to obtain new conceptual idea. Students will do the research work based on their
knowledge and interest under advisor’s suggestion. This research project will focus on study or development of technology for
production engineering and/or technical education.
หัวข้อพิเศษ 1
3 (3-0-9)
Special Topics I
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่อ งน่าสนใจในปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับ ครุศาสตร์ อุตสาหการ หรือ หัวข้ออิสระ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ โครงงานวิจัย/ โครงงาน
Study of special topics of current interest in the field of production technology education. The course may be taken as
an independent study with an approval of the advisor.

