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รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบํารุงรักษา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบํารุงรักษา
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Engineering Program in Maintenance Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ไทย) :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการบํารุงรักษา )
ชื่อยอ(ไทย) :
วศ.บ. (วิศวกรรมการบํารุงรักษา )
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) :
Bachelor of Engineering (Maintenance Engineering )
B.Eng. (Maintenance Engineering )
ชื่อยอ(อังกฤษ) :
3. วิชาเอก(ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวน 140 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556
วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3 / 2556
วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบํารุงรักษาในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมการบํารุงรักษา สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา ดังตอไปนี้
8.1 วิศวกรระบบการทําความเย็นและปรับอากาศ
8.2 วิศวกรระบบสุขาภิบาลและการปองกันอัคคีภยั
8.3 วิศวกรระบบไฟฟาและควบคุมอัตโนมัติ
8.4 วิศวกรดานเครื่องจักรกลไฟฟา
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นายพลังวัชร แพงธีระสุขมัย ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ ค.อ.ม.(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ) ,
2541 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นายทินกร จันทรกระจาง ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ ค.อ.ม.(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ) ,
2542 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. นายมณพ ดํานอย ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) , 2551
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
4. นายสมเกียรติ ทองแกว ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา ) , 2550
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
5. นายพีรสิชฌ ชฎาธร ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) , 2551
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
10.2 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ผลจากการรวมกลุมเพื่อขยายความรวมมือ และการคาระหวางกันหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)โดยการเรงรัดใหเปดเสรีการคาและบริการ สําหรับประเทศที่มคี วามพรอม โดยมีผลบังคับใชปลาย
เดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งประเทศไทยจําเปนตองเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน และ
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ กําหนด
โดยสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
กรอบและแนวทางในการจัดการศึกษา
เพื่อใหเกิดคุณภาพการศึกษาสอดคลองกับความตองการของประเทศ และเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน
ประกอบกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559 ) ที่สงเสริมให
สถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนกระบวนทัศน การรับนักศึกษา และการผลิตบัณฑิต มารับนักศึกษาเชิงรุกที่
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึน้ เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดเล็งเห็นความสําคัญของการ
จัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือภาคธุรกิจภาคเอกชน
จึงจัดทํา
หลักสูตรวิศวกรรมการบํารุงรักษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ และมีความรูความสามารถดานวิศวกรรมการ
บํารุงรักษาที่เนนดานบํารุงรักษาเครื่องจักร ระบบไฟฟาในอาคารสูง และมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให
ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน เพือ่ เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ทีจ่ ําเปนในการวางแผนหลักสูตรไดคํานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงดานสังคม ซึ่งประเทศไทยจําเปนตองเตรียมความพรอมเขาสูเวทีการเปดเสรีการคาและ
บริการ โดยนําองคความรูม าผสมผสานกับเทคโนโลยีและยังคงไวซงึ่ เอกลักษณของความเปนไทย นําเอา
องคความรูที่ไดรับจากการศึกษา ไปถายทอดชวยเหลือ เสริมสรางความรู และทักษะ ในวิชาชีพแกชุมชน
มีความสํานึก ความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม มีการจัดกิจกรรมสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรม
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อทํานุบาํ รุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกทําใหการพัฒนาหลักสูตร
จําเปนตองนําขอมูลจากสวนที่
เกี่ยวของ เชน สถานประกอบการ วิวัฒนาการของเทคโนโลยี และการเรงรัดสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) เปนตน นํามาพัฒนาหลักสูตรทีส่ ามารถตอบสนองความตองการของผูที่เกี่ยวของ และสามารถ
ยืดหยุนปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ โดยการมุง เนนพัฒนาหลักสูตรที่สรางบุคลากรทางวิศวกรรมการ
บํารุงรักษาที่มคี วามสามารถและทักษะ ในการปฏิบัติงานดานการบํารุงรักษาเครื่องจักร ระบบไฟฟาใน
อาคารสูง และมาตรฐานความปลอดภัย ที่มีความพรอมในการรับการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
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นอกจากความรู ความสามารถในเชิงวิศวกรรมการบํารุงรักษาแลว ลักษณะของบัณฑิตที่สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดดี มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
12.2 การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพพื้นฐาน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ
12.2.2 สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพือ่ ถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต
ภาคบริการ และดานบริการชุมชน
12.2.3 ใหบริการดานวิชาการแกสังคม เพื่อใหมกี ารสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12.2.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ใชรว มกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ี่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทัง้ ความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการศึกษาโดยมุงพัฒนากําลังคนใหมีคุณสมบัติ
พรอมที่จะประยุกต พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรูเฉพาะดานทางสาขาวิชาวิศวกรรมการบํารุงรักษา
1.2.2 เพื่อผลิตวิศวกรทางวิศวกรรมการบํารุงรักษา ที่มีทักษะความสามารถ ดานระบบการทํา
ความเย็นและปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและการปองกันอัคคีภยั ระบบไฟฟาและควบคุมอัตโนมัติ
และดานเครื่องจักรกลไฟฟา เปนตน
1.2.3 เพื่อใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีกิจนิสัยในการคนควาพัฒนาตนเอง ใหกาวหนาอยูเสมอ
สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน และการควบคุมที่ถูกหลักวิชาการ ซึง่ จะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
1.2.4 เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ความซื่อสัตยสุจริต
ขยันหมั่นเพียร มีความสํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
มาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 รายงานผลการประเมิน
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
หลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน  รายงานผลการประเมินความ
สอดคลองกับความตองการ
ความตองการของ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
ของอุตสาหกรรมและการ
ผูประกอบการดาน
สถานประกอบการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู ความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนบุคลากรดานการ  ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
การสอนและบริการวิชาการ
เรียนการสอนใหทํางาน
อาจารยในหลักสูตร
ใหมีประสบการณจากการนํา
บริการวิชาการแกองคกร
 การศึกษาตอ

การฝกอบรม - ดูงาน
ความรู มาปฏิบัติงานจริง
ภายนอก
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สายวิทยาศาสตร- คณิตศาสตรหรือเทียบเทา
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 ขาดความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษที่เพียงพอ ตอการเรียนสาขาวิชาวิศวกรรม
การบํารุงรักษา
2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนระดับอุดมศึกษา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดอบรมเสริมดานภาษาอังกฤษ
2.4.2 ใหคําปรึกษากับนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1 จํานวนนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา(ภาคสบทบในเวลาราชการ )
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา

ชั้นปที่ 1

2556
35

2557
35

2558
35

2559
35

2560
35

ชั้นปที่ 2

-

35

35

35

35

ชั้นปที่ 3

-

-

35

35

35

ชั้นปที่ 4

-

-

-

35

35

รวม

35

70

105

140

140

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

-

35

35

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ

คาบํารุงการศึกษา

2556
350,000

2557
700,000

2558
1,050,000

2559
1,400,000

2560
1,400,000

คาลงทะเบียน

1,050,000

2,100,000

3,150,000

4,200,000

4,200,000

เงินงบประมาณแผนดิน

1,400,000

2,800,000

4,200,000

5,600,000

5,600,000

รวมรายรับ
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2.6.2 งบประมาณรายจาย(หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2556

2557

2558

2559

2560

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร

0

0

0

0

0

2. คาใชจายดําเนินงาน(ไมรวม 3 )

770,000

1,540,000

2,310,000

3,080,000

3,080,000

3. รายจายระดับมหาวิทยาลัย

350,000

700,000

1,050,000

1,400,000

1,400,000

1,120,000

2,240,000

3,360,000

4,480,000

4,480,000

140,000

280,000

420,000

560,000

560,000

รวม(ข)

140,000

280,000

420,000

560,000

560,000

รวม(ก) +(ข)

1,260,000

2,520,000

3,780,000

5,040,000

5,040,000

จํานวนนักศึกษา

35

70

รวม(ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ

105

140

140

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
ไมมี
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 140 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
12 หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
9 หนวยกิต
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ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
6 หนวยกิต
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
102 หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาแกน
36 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
51 หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
15 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ2 เปนรหัสคณะ(04 = คณะวิศวกรรมศาสตร )
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา(0 = สาขาวิชาวิศวกรรมการบํารุงรักษา )
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา(0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ )
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุม วิชา
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาตางประเทศ
3 = สังคมศาสตร 4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร )
- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3-9 = วิชาชีพเลือก )
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(Thai for Communication)

3(3-0-6)

01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ(Thai for Business Communication)

3(3-0-6)

01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ(Thai for Presentation)

3(3-0-6)

01-001-109

วรรณคดีไทย(Thai Literature)

3(3-0-6)

01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ(Thai Writing for Profession)

3(3-0-6)
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 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

12 หนวยกิต ประกอบดวย

01-002-101

ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3(3-0-6)

01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3(3-0-6)

และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค(Technical English)

3(3-0-6)

01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ(English for Career)

3(3-0-6)

01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1(English Reading 1)

3(3-0-6)

01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ(English Listening)

3(3-0-6)

01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม(Industrial English)

3(3-0-6)

01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ(English Conversation)

3(3-0-6)

01-002-219

3(3-0-6)

01-002-220

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
ภาษาจีนเบื้องตน(Fundamental of Chinese)

3(3-0-6)

01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1(Chinese for Communication 1)

3(3-0-6)

01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1(Chinese to Thai Translation 1)

3(3-0-6)

01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2(Chinese to Thai Translation 2)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-003-101

มนุษยกับสังคม(Man and Society)

3(3-0-6)

01-003-102

มนุษยสัมพันธ(Human Relations)

3(3-0-6)

01-003-103

ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)

3(3-0-6)

01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม(Life and Social Skills)

3(3-0-6)

01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ( Society and Economy)

3(3-0-6)

01-003-106

สังคมกับการปกครอง(Society and Government)

3(3-0-6)

01-003-107

สังคมกับสิ่งแวดลอม(Society and Environment)

3(3-0-6)

01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

01-003-109

กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ(Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)
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01-003-112

อาเซียนศึกษา(ASEAN Studies)

3(3-0-6)

01-003-113

สันติศึกษา(Peace Studies)

3(3-0-6)

01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา(Information and Study Skills)

3(3-0-6)

01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3(3-0-6)

01-004-106

ไทยศึกษา(Thai Studies)

3(3-0-6)

01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ(Personality Development )

3(3-0-6)

01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน(Human Behavior and Self Development)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101

คณิตศาสตรพื้นฐาน(Fundamental Mathematics)

3(3-0-6)

02-001-103

สถิติเบื้องตน(Introduction to Statistics)

3(3-0-6)

02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน(Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน(Science in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

พลศึกษา (Physical Education)
ลีลาศ(Social Dance)
กีฬาประเภททีม(Team Sports)
กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
นันทนาการ(Recreation)
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม(Recreation for Training Courses)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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 หมวดวิชาเฉพาะ 102 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน 36 หนวยกิต ประกอบดวย
02-311-108
แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร(Calculus 1 for Engineers)

3(3-0-6)

02-311-109

แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร(Calculus 2 for Engineers)

3(3-0-6)

02-411-103

เคมีสําหรับวิศวกร(Chemistry for Engineers)

3(3-0-6)

02-411-104

ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร(Chemistry Laboratory for Engineers)

1(0-2-1)

02-511-107

ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร(Physics 1 for Engineers)

3(3-0-6)

02-511-108

ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร(Physics Laboratory 1 for Engineers)

1(0-2-1)

02-511-109

ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร(Physics 2 for Engineers)

3(3-0-6)

02-511-110

ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร(Physics Laboratory 2 for Engineers)

1(0-2-1)

04-211-101

กลศาสตรวิศวกรรม(Engineering Mechanics)

3(3-0-6)

04-311-101

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1(Basic Engineering Training 1)

3(1-6-2)

04-311-102

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2(Basic Engineering Training 2)

3(1-6-2)

04-311-103

วัสดุวิศวกรรม(Engineering Materials )

3(3-0-6)

04-311-104

เขียนแบบวิศวกรรม(Engineering Drawing)

3(2-3-4)

04-411-101

การโปรแกรมคอมพิวเตอร(Computer Programming)

3(2-2-5)



กลุมวิชาชีพบังคับ 51 หนวยกิต ประกอบดวย

04-012-201

ทฤษฎีโครงสราง (Theory of Structures)

3(3-0-6)

04-012-202

เธอรโมไดนามิกส (Thermodynamics )

3(3-0-6)

04-012-203

วงจรไฟฟา(Electric Circuits)

3(3-0-6)

04-012-204

ปฏิบัติการวงจรไฟฟา(Electric Circuits Laboratory )

1(0-2-1)

04-012-205

พลศาสตรวิศวกรรม(Engineering Dynamics )

3(3-0-6)

04-012-206

กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics )

3(3-0-6)

04-012-207

การถายเทความรอน(Heat Transfer )

3(3-0-6)

04-012-208

เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟาทางอุตสาหกรรม
(Industrial Electrical Instrumentation and Measurement )
เครื่องจักรกลไฟฟา(Electric Machines )

3(3-0-6)

04-012-209

3(3-0-6)
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04-012-310

เทคโนโลยีการทําความเย็น(Refrigeration Technology )

3(3-0-6)

04-012-311

วิศวกรรมการบํารุงรักษา (Maintenance Engineering )

3(3-0-6)

04-012-312

เทคโนโลยีการปรับอากาศ (Air Conditioning Technology )

3(3-0-6)

04-012-313

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

04-012-415

ความปลอดภัยทางวิศวกรรมการบํารุงรักษา
(Maintenance Engineering Safety )
ระบบปรับอากาศอาคารขนาดใหญ
(Building Air Conditioning System )
ระบบไฟฟากําลัง(Electric Power System )

04-012-416

ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง (Electric Power System Laboratory )

1(0-2-1)

04-012-417

1(1-0-2)

04-012-418

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการบํารุงรักษา
(Maintenance Engineering Pre-Project )
โครงงานวิศวกรรมการบํารุงรักษา (Maintenance Engineering Project )

3(1-6-2)

04-012-419

การออกแบบระบบไฟฟา (Electric System Designs)

3(3-0-6)

04-012-414

3(3-0-6)

 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
04-013-301

ระบบสื่อสารโทรทัศนวงจรปด และรักษาความปลอดภัย
(Close Circuit Television and Security System)
04-013-302 ปฏิบัติการระบบปรับอากาศ(Air Conditioning Laboratory )

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

04-013-303 การจัดการพลังงาน (Energy Management)

3(3-0-6)

04-013-304 ระบบควบคุมการระบายอากาศ(Ventilation Control System)

3(3-0-6)

04-013-405 ระบบสุขาภิบาลและการปองกันอัคคีภยั
(Sanitation System and Fire Protection)
04-013-406 การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในอาคารและโครงการกอสราง
(Environment and Safety Management of Building and Construction
Projects)
04-013-407 การควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม(Automation System in Industry )

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

3(2-2-5)
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04-013-408 งานเครื่องมือกล(Machine Tool )

3(1-6-2)

04-013-409 การวิเคราะหโครงสราง(Structural Analysis)

3(3-0-6)

04-013-410 เทคโนโลยีคอนกรีต(Concrete Technology)

3(2-3-4)

04-013-411 การวิเคราะหและออกแบบอาคาร(Building Analysis and Design)

3(3-0-6)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาไทย
04-311-101 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
02-511-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
1
3
22

ทฤษฎี
3
1
2
3
3
3
0
3
18

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
6
2
3
4
0
6
0
6
0
6
2
1
0
6
11
37

ชั่วโมง/สัปดาห = 29 ชั่วโมง

xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx
01-002-102
02-311-109
02-411-103
02-411-104
02-511-109
02-511-110
04-311-102
04-211-101

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (1)
1
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (2)
1
ภาษาอังกฤษ 2
3
แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
3
เคมีสําหรับวิศวกร
3
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1
ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
3
ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
1
การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
3
กลศาสตรวิศวกรรม
3
รวม
22

ทฤษฎี
0
0
3
3
3
0
3
0
1
3
16

ชั่วโมง/สัปดาห = 30 ชั่วโมง

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
2
1
2
1
0
6
0
6
0
6
2
1
0
6
2
1
6
2
0
6
14
36
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ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (1)
3
xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (1)
3
xx-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (1)
3
04-012-201 ทฤษฎีโครงสราง
3
04-012-202 เธอรโมไดนามิกส
3
04-012-203 วงจรไฟฟา
3
04-012-204 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
1
รวม
19

ทฤษฎี
3
3
3
3
3
3
0
18

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
2
1
2
37

ชั่วโมง/สัปดาห = 20 ชั่วโมง

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (2)
xx-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (2)
04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
04-012-205 พลศาสตรวิศวกรรม

หนวยกิต
3
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
2
3

04-012-206 กลศาสตรของไหล

3

3

0

6

04-012-207 เครื่องจักรกลไฟฟา

3

3

0

6

18

17

2

35

รวม

ชั่วโมง/สัปดาห = 19 ชั่วโมง

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
2
5
0
6
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ปที่ 2 / ภาคการศึกษาฤดูรอน
04-012-208 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟาทาง
อุตสาหกรรม
04-012-209 การถายเทความรอน
รวม

หนวยกิต
3

ทฤษฎี
3

3
6

3
6

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
0

6
12

ชั่วโมง/สัปดาห = 6 ชั่วโมง

ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx
04-012-310
xx-xxx-xxx
04-012-311

หนวยกิต
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (2)
3
เทคโนโลยีการทําความเย็น
3
วิชาชีพเลือก (1)
3
วิศวกรรมการบํารุงรักษา
3
รวม
12

ทฤษฎี
3
3
x
3
x

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
x
x
0
6
x
x

ชั่วโมง/สัปดาห = xx ชั่วโมง

ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
xx-xxx-xxx
04-012-312
04-012-313
xx-xxx-xxx

วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร(3)

เทคโนโลยีการปรับอากาศ
ความปลอดภัยทางวิศวกรรมการ
บํารุงรักษา
วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
3

3
12

x
x

ชั่วโมง/สัปดาห = xx ชั่วโมง

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
0
6
x
x

x
x
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ปที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูรอน
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (2)
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (2)
รวม

หนวยกิต
3
3
6

ทฤษฎี
x
x
x

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
x
x
x
x
x
x

ชั่วโมง/สัปดาห = xx ชั่วโมง

ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-012-414 ระบบปรับอากาศอาคารขนาดใหญ
04-012-415 ระบบไฟฟากําลัง
04-012-416 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง
04-012-417 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการ
บํารุงรักษา
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (3)
รวม

หนวยกิต
3
3
1
1

ทฤษฎี
3
3
0
1

3
11

x
x

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
2
1
0
2
x
x

x
x

ชั่วโมง/สัปดาห = xx ชั่วโมง

ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-012-418 โครงงานวิศวกรรมการบํารุงรักษา
04-012-419 การออกแบบระบบไฟฟา
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (4)
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (5)
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
12

ทฤษฎี
1
3
x
x
x

ชั่วโมง/สัปดาห = xx ชั่วโมง

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
6
2
0
6
x
x
x
x
x
x
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คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
01-001-103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียนประเภทตางๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening,
speaking, reading and writing

01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการ
เขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตางๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of business letter
writing; types of business letters; business-related reports and projects
01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกีย่ วกับภาษาไทย ความรูทั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบการนําเสนอ
ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกสื่อโสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of presentation;
types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids selection
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01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานของวรรณคดี ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก ความสําคัญและ
คุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and value of
heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกีย่ วกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม
การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตางๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคําขวัญและ
โฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects; articles;
slogan and advertisements
ก.2 กลุมวิชาตางประเทศ
01-002-101

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพืน้ ฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต และ
การบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and introductions;
describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing past events;
describing future plans and predictions
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01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้น เพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
ไดแก การเปรียบเทียบขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือนการกําหนดเงื่อนไข ขาวหนังสือพิมพ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison; instructions and
warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study application

01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกีย่ วเนื่องกับวิชาชีพ เชน ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนยิ ามและการจําแนกประเภท การเปรียบเทียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison; instructions;
notice and labels; process description and abstracts
01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตางๆ การพบปะผูคน การใชโทรศัพท
การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมายและการตัดสินใจ
ทําธุรกิจ การตอว าและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people; telephoning;
making an appointment; giving presentation; describing products and services; identifying goals and
business decision making; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding
language and culture

22
01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและโครงสราง
ของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and
sentence structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and reading
techniques

01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟงระดับ
ประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพื่อจับ
ใจความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening simple
sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions; listening
comprehension skills of finding main ideas and listening techniques

01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือและวิธีการใช
การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรม การซอมและบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึกรายงาน
Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and tool using;
comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance forms; expressing
opinions in industrial areas; writing down the reports
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01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาตามสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง
การขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture: greetings
and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers; thanking and
apologizing

01-002-219

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ การจองตั๋ว
และการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล การนัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets and
reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting
information; and making an appointment
01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียนประโยคและไวยากรณ ภาษาจีนขั้น
พื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปนภาษาจีนอยางพอ
เขาใจได
Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and writing;
basic sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading short messages;
making a summary and answering questions understandably
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01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนทีน่ ิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการสื่อสาร
กับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate with
other people appropriately

01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย รวมทัง้ เรียน
วิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai and
learning how to translate orally

01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลชั้นสูง ไดแก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิงธุรกิจ วิธีการ

แปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues; how to
translate orally

25
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
01-003-101

มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม การจัด
ระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหา
สังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems

01-003-102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกั บมนุ ษยสัมพันธ มนุษยสัมพั นธใ น
วัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and human
relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human relationship;
human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship

26
01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญของ
การวิจยั และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจยั วิธกี ารสุมตัวอยางและการเก็บ
รวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอ มูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการนําเสนอ
ขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and research
design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and research analysis;
data interpretation and presentation; proposal and report writing
01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคคล กลยุทธ
การบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities; selfmanaging strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and professional
ethics

01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and pricing,
economic institution; social and economic development; economic cooperation at various levels
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01-003-106

สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครองของไทย
สถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai government
and politics institution; political participation
01-003-107

สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural resources
and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management

01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่ดี การสรางภูมิคุมกัน
ทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and economic
development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy philosophy and good
governance management; self-immunity protection from socioeconomic, application of sufficiency economy
philosophy

28
01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพ
ตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษา
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with professions;
professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; case study related to
realization on professional ethics
01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต(อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุมประเทศ
อาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน เปาหมายและ
ความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดานสังคม-วัฒนธรรม
ของภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations(ASEAN); concepts of ASEAN
integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN charter; goals and
cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in the ASEAN region
01-003-113

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติและระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and violence in
family, community, nation and international level; non-violence management for conflict resolution
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01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
ในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ และการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา การอางอิง และ
บรรณานุกรม
General knowledge of information; information resources; storage systems for information
resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools; study skills; citation and
bibliography
01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยาที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรูแ ละการจูงใจ เชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณ
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of physiology
on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional quotient; personality,
adjustment and mental health; social behavior
01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ลักษณะความเชื่อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว และภูมิปญ
 ญาไทยดานตางๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai administration;
belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom
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การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ และการ
พัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality;
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and
personality; perfect personality development
01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางานและพฤติกรรม
การทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสาร เพื่อสรางมนุษยสัมพันธ
การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work
development and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human relationship and
communication for building human relationship; happy life enhancement

ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
02-001-101

คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู
ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and
combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series

31
02-001-103

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random variable;
sampling; distribution of functions of random variable; estimation and hypothesis testing
02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต พื้นที่
และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตร
เบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and application; area
and volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax and income tax; index;
introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ
พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวติ ประจําวัน วิวัฒนาการ
และพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy; electric
and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and human genome
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สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles and
natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and
environment; environmental impact assessment and environment management

ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
01-005-101

พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล และ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index; forms of
sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝกทักษะ
พื้นฐานการลีลาศในจังหวะตางๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance;
practice of social dance
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กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บกี ฬ าประเภททีม ฝก ทั ก ษะการเล น กี ฬ าประเภทที ม การสร า งเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย กฎระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัดการแขงขันกีฬา
ประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness; rules,
regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team sports; sports
injuries and first aid
01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและการจัดการแขงขัน
กีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building physical
fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition management of
individual sports; sports injuries and first aid
01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝกอบรม
เกมสนันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of
recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training
courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities
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นันทนาการเพื่อการฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการใน
การฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการเลือกใชกิจกรรมนันทนาการ
ใหเหมาะสมกับการอบรมตางๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; recreational
leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses; appropriate
recreational activities for training courses
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
02-311-108

แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 1 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธ บทประยุกต
อนุพันธและรูปแบบไมกําหนดการหาปริพันธ เทคนิคของการหาปริพันธ ปริพันธจํากัดเขตและการประยุกต
Vector algebra in three dimensional space, functions, limits and continuity; differentiation,
application of differentiation and indeterminate forms; techniques of integration, definite integral and its application
02-311-109

แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 2 for Engineers
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : แคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอร การหาปริพันธเชิงตัวเลขและปริพันธไมตรงแบบ อุปนัย
เชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน สมการเชิง
อนุพันธเบื้องตนและการประยุกต
Calculus of vector valued functions; numerical integration and improper integration;
mathematical induction; sequences and series of numbers; Taylor series expansions of elementary functions;
introduction to differential equation and its application
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เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสัมพันธ สมบัติพิริออดิก
ธาตุรีพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี กาซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี
และจลนศาสตรเคมี และกรด-เบส และสมดุลไอออน
Fundamental theory of atoms and electron configurations of atoms; stoichiometry; periodic
table properties; representative elements; non-metals and transition-metals; chemical bonding; gas, solid,
liquid, and solution; chemical equilibrium and kinetic; acid - base and ion balance
02-411-104 ปฏิบตั ิการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Chemical Laboratory for Engineers
วิชาที่ตองเรียนมากอน : วิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคนิคการใชเครื่องมือและอุปกรณทางเคมี ปริมาณสัมพันธ สมบัติพิริออดิก ธาตุรีพรีเซน
เททีฟ อโลหะและโลหะแทรน- ซิชัน การทดสอบสารประกอบอิออนิก และสารประกอบโคเวเลนต กาซ
ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย การทดลองสมดุลเคมี และ จลนศาสตรเคมี และการทดลองกรดเบส และ
สมดุลไอออน
Chemical instruments and equipment; stoichiometry; periodic table properties; representative
elements; non-metals and transition-metals; the ionic compounds and covalent compounds testing; gas, solid,
liquid and solution; the experiments of chemical equilibrium and kinetic; acid - base and ion balance
02-511-107

ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Physics 1 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุ
แข็งแกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต สมบัติเชิงกลของสสารและกลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพล
ศาสตรเบื้องตน คลื่นและคลื่นเสียง
Vector, force and motion; momentum and energy particle system; motion of rigid bodies;
motion of oscilate; mechanical properties of matter and fluid mechanics; introduction to heat and
thermodynamics; wave and sound
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ปฏิบตั ิการฟสกิ ส 1 สําหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Physics Laboratory 1 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสสาร การ
เคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร
เบื้องตน คลื่นและคลื่นเสียง
Force and motion; momentum and energy; particle system; mechanical properties of matter;
motion of rigid bodies; motion of oscillate; fluid mechanics; introduction to heat and thermodynamics;wave
and sound
02-511-109

ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Physics 2 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน คลื่น
แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน ฟสิกสอะตอมและฟสิกสนิวเคลียร
Electrostatic; direct current; electromagnetics; alternating current; fundamental electronics;
electromagnetic wave; optics; modern physics; introduction to quantum theory; atomic physics and nuclear
physics
02-511-110

ปฏิบตั ิการฟสกิ ส 2 สําหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Physics Laboratory 2 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-511-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-511-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน คลื่น
แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน ฟสิกสอะตอมและฟสิกสนิวเคลียร
Electrostatic, direct current, electromagnetics, alternating current, basics electronics,
electromagnetic wave, optics, modern physics, quantum theory, atomic physics and nuclear physics
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04-211-101

กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
หลักการเบื้องตนของกลศาสตร ระบบแรง ผลลัพธของแรง การสมดุล การวิเคราะห
โครงสราง แรงภายใตของไหลที่อยูนิ่ง จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการ
เคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม
Principles of mechanics; force systems; resultant force; equilibrium; structural analysis;
fluid statics; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s second law of motion; work and
energy; impulse and momentum
04-311-101

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
3(1-6-2)
Basic Engineering Training 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : งานพื้นฐานทางดานวิศวกรรม ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือกล การใชเครื่องมือวัด งานตะไบ
พื้นฐานงานเจาะ การทําเกลียวดวยมือ ตลอดจนเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ
Basic Engineering about machine tools; using of measurement instruments; filing; drilling
basic; making screw system; instrument and equipments

04-311-102

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
3(1-6-2)
Basic Engineering Training 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : งานพื้นฐานทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับงานไฟฟาพื้นฐาน การเดินสายไฟฟา การตอ
ไฟฟากระแสตรงกระแสสลับ การตอวงจรไฟฟา ศึกษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน การบัดกรี การทํา
แผนวงจรพิมพ(PCB ) และกระบวนการเชื่อมโลหะ
Basic Engineering about the required supporting knowledge of electrical system; wiring
practices; basic direct current(D.C. ) and alternating current(A.C.); introduction to some basic electronics
circuits and components; soldering; making Print Circuit Board (PCB ) and welding processes
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04-311-103

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสัมพันธระหวาง โครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใช ของกลุม
วัสดุวิศวกรรมหลัก เชน โลหะ โพลีเมอร เซรามิก และวัสดุผสม แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย
สมบัติทางกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ
Relationship between structures, properties, production processes and applications of main
groups of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics and composites; phase equilibrium diagrams
and their interpretation; mechanical properties and materials degradation
04-311-104

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Drawing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัด
ความเผื่อ ภาพตัด ภาพชวย และภาพคลี่ การสเก็ตชภาพ การเขียนภาพแยกชิน้ และ ภาพประกอบ การอานและ
วิเคราะหแบบงาน การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรเบื้องตน
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing, pictorial drawing, dimensioning
and tolerancing; sections, auxiliary views and development; freehand sketches, detail and assembly
drawings; basic computer-aided drawing
04-411-101

การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบคอมพิวเตอร การศึกษากิริยาระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผลขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง
Computer concepts; computer components; hardware and software interaction; EDP
concepts; program design and development methodology; high-level language programming
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ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
04-012-201

ทฤษฎีโครงสราง

3(3-0-6)

Theory of Structures
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิเคราะหโครงสรางเบื้องตน แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนตในโครงสรางแบบ
ดิเทอรมิเนท วิเคราะหโดยวิธีกราฟ อินฟูเอ็นไลนของโครงสรางแบบดิเทอรมิเนท วิธีการขจัดเชิงมุมและการ
โก ง ของโครงสร า งโดยวิ ธี พื้ น ที่ โ มเมนต พลั ง งานความเครี ย ด และแผนภู มิ วิ เ ลี ย ต-มอวร การวิ เ คราะห
โครงสรางแบบอินดิเทอรมิเนทโดยวิธีการเปลี่ยนรูปรางสอดคลองของโครงสราง
Introduction to structural analysis; reactions; shears and moments in statically determinate
structures; graphic analysis; influence lines of determinate structures; method of slope and deflections of
determinate structures by methods of virtual work; strain energy and Williot-Mohr diagrams; analysis of
statically indeterminate structures by method of consistent deformation
04-012-202

เธอรโมไดนามิกส
3(3-0-6)
Thermodynamics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กฎขอที่หนึ่งของเธอรโมไดนามิกส สมบัติของสารบริสุทธิ์ กฎขอที่สองของเธอรโมไดนามิกส
วัฏจักรคารโนต พลังงาน เอนโทรป พื้นฐานการถายเทความรอน และการเปลี่ยนรูปพลังงาน
First law of thermodynamics; properties of pure substances; second law of thermodynamics;
Carnot cycle; energy; entropy; basic heat transfer and energy conversion
04-012-203

วงจรไฟฟา
3(3-0-6)
Electric Circuits
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 04-012-204 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
พื้นฐานและองคประกอบของวงจรไฟฟา ผลตอบสนองสภาวะชัว่ ขณะของไฟฟากระแสตรง
การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง ผลตอบสนองสภาวะอยูตวั ของไฟฟากระแสสลับ การวิเคราะหวงจรไฟฟา
กระแสสลับและระบบไฟฟาสามเฟส
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Basic rules and elements of electric circuits; transient state response of DC current;
analysis of DC circuits; steady state response of AC current; analysis of AC circuits and 3- phase electrical
system
04-012-204

ปฏิบตั ิการวงจรไฟฟา
1(0-2-1)
Electric Circuits Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 04-012-203 วงจรไฟฟา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับองคประกอบของวงจรไฟฟา กฎของโอหม กฎแรงดันของเคอรชอพ
กฎกระแสของเคอรชอพ วงจรอนุกรม วงจรขนาน ทฤษฎีของเทวินิน ทฤษฎีของนอรตัน ทฤษฎีการสงผาน
กําลังไฟฟาสูงสุด ทฤษฎีการทับซอน
Practice on elements of electric circuit; Ohm's law; Kirchhoff's voltage law; Kirchhoff's
current law; series circuit; parallel circuit; Thevenin's theorem; Norton's theorem; maximum power transfer
theorem; superposition theorem
04-012-205

พลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Dynamics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการเบื้องตนของพลศาสตร จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน งานและพลังงานของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การดลและโมเมนตัมของ
อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
Principles of dynamics; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s
second law of motion; work and energy of particles and rigid bodies; impulse and momentum of particles
and rigid bodies

04-012-206

กลศาสตรของไหล
3(3-0-6)
Fluid Mechanics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการความตอเนื่องและการเคลื่อนที่ สมการโมเมนตัม
และสมการพลังงาน การวิเคราะหเชิงมิตแิ ละความคลายคลึง การไหลในทอ การวัดในกลศาสตรของไหล
การไหลคงตัวแบบอัดตัวไมได
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Properties of fluid; fluid static; equation of continuity and motion; momentum equations
and energy equations; similitude and dimensional analysis; flow in closed conduits; measurements in fluid
mechanics; steady incompressible flow
04-012-207

เครื่องจักรกลไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Machines
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง การควบคุมเครื่องกลไฟฟากระแสตรง หลักการ
ทํางานของหมอแปลงไฟฟาแบบหนึ่งเฟสและ 3 เฟส การทดสอบหมอแปลงไฟฟา การตอหมอแปลงไฟฟาใน
ระบบสามเฟส หลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ การควบคุมแรงดันไฟฟา การขนานเครื่อง
กําเนิดไฟฟากระแสสลับ วงจรสมมูลยและการใชงานมอเตอรซิงโครนัส หลักการทํางานและการควบคุม
ความเร็วของมอเตอรเหนี่ยวนํา 3 เฟส และมอเตอรเหนี่ยวนําแบบเฟสเดียว การปองกันเครื่องกลไฟฟาในงาน
อุตสาหกรรม
Characteristics of DC machines; control of DC machines; principles of single phase and
three - phase transformer; transformer testing; three-phase transformer connections in three - phase system;
principles of AC machines; voltage regulation control; equivalent circuit and utilization of synchronous
motor; principles and speed control of three phase induction motor and single phase induction motor;
protection of electrical machines in industrial work
04-012-208

เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟาทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Electrical Instrumentation and Measurement
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หนวยการวัดและมาตรฐานของเครื่องมือวัดไฟฟา การแบงประเภทและคุณสมบัติของ
เครื่องมือวัด การวิเคราะหระบบของการวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ
เครื่องมือวัดแบบอนาลอกและแบบดิจิตอล การวัดกําลังไฟฟา ตัวประกอบกําลังไฟฟา การวัดพลังงาน การวัด
ความตานทาน ความเหนี่ยวนํา และความจุไฟฟา การวัดความถี่และคาบเวลา สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร
Unit measurement and standard of electrical instruments; classification and properties of
instruments; analysis of measurement system; measurement of DC and AC current and voltage; analog and
digital instruments; power meter measurement; power factor; power measurement; resistance inductance and
capacitance measurement;; frequency and period measurement; noise; transducer

42
3(3-0-6)
การถายเทความรอน
Heat Transfer
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-012-206 กลศาสตรของไหล
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : รูปแบบของการถายเทความรอน การนําความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอน
และการประยุกตการถายเทความรอน อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน และการปรับปรุงการถายเทความรอน
การเดือดและการควบแนน
Modes of heat transfer; conduction; convection; radiation and applications of heat transfer;
heat exchangers and heat transfer enhancement; boiling and condensation

04-012-209

04-012-310

เทคโนโลยีการทําความเย็น
3(3-0-6)
Refrigeration Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-012-202 เธอรโมไดนามิกส
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานการทําความเย็น สวนประกอบของระบบการทําความเย็นแบบอัดไอ อุปกรณสําหรับ
ระบบการทําความเย็น กระบวนการทําความเย็นในอุดมคติและที่เปนจริง กระบวนการทําความเย็นแบบความ
ดันหลายขั้น สารทําความเย็นและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม น้ํามันหลอลื่น การคํานวณภาระการทําความเย็น
การออกแบบทอสารทําความเย็น ความปลอดภัย
Introduction to refrigeration; vapor compression refrigeration components; equipment for
refrigeration system; ideal and real refrigeration processes; multi-pressure refrigeration process; refrigerant
and environment impacts; lubricating oil; refrigeration loads calculation; refrigerant piping design; safety
04-012-311

วิศวกรรมการบํารุงรักษา
3(3-0-6)
Maintenance Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดทางการบํารุงรักษาทางอุตสาหกรรมทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม สาเหตุการเสื่อมสภาพ
ของเครื่องจักร การวางแผนระบบหลอลื่นและการบํารุงรักษา การบริหารงานบํารุงรักษา การวิเคราะหความ
เสี่ยงในการบํารุงรักษา ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
Industrial maintenance and total productive maintenance(TPM) concepts; cause of
machinery; lubrication preventive system and maintenance; maintenance management; maintenance risk
analysis; overall equipment effectiveness(OEE)
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3(3-0-6)
เทคโนโลยีการปรับอากาศ
Air Conditioning Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-012-310 เทคโนโลยีการทําความเย็น
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คุณสมบัติทางไซโครเมตริกและกระบวนการของอากาศ การประมาณภาระการทําความเย็น
ระบบปรับอากาศแบบตางๆ อุปกรณของระบบปรับอากาศ การควบคุมพื้นฐานในระบบปรับอากาศ ความ
ปลอดภัยดานอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ คุณภาพของอากาศภายในหองปรับอากาศ ประสิทธิภาพพลังงาน
ในระบบปรับอากาศ
Psychrometric properties and air processes; cooling load estimation; various types of air
conditioning systems; air conditioning equipment; basic control in air conditioning; fire safety in air
conditioning system; indoor air quality; energy efficiency in air conditioning system
04-012-312

04-012-313

ความปลอดภัยทางวิศวกรรมการบํารุงรักษา
3(3-0-6)
Maintenance Engineering Safety
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การยศาสตรและการเกิดอันตรายตอสุขภาพจากการทํางาน การปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน วิศวกรรมความปลอดภัยพื้นฐานในโรงงาน สุขศาสตรอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม การบริหารงาน
เพื่อความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัย การควบคุมและปองกันอัคคีภัยใน
โรงงาน
Ergonomics and health risk from work; risk prevention from work; safety engineering
principles in workplace; industrial hygiene and environment; safety management; safety and sanitation laws;
fire handling and prevention in workplace

04-012-414

ระบบปรับอากาศอาคารขนาดใหญ
3(3-0-6)
Building Air Conditioning System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-012-310 เทคโนโลยีการทําความเย็น
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 000000000ระบบปรับอากาศแบบใชน้ําเย็น อุปกรณระบบปรับอากาศในอาคาร การออกแบบระบบทอ
ลมและการกระจายลม การออกแบบระบบการถายเทอากาศ การออกแบบทอน้ํา ระบบควบคุมสําหรับระบบ
ปรับอากาศขนาดใหญ การบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ
Chilled-water air conditioning system; building air conditioning system equipment; air duct
system design and distribution; ventilation system design; water piping design; control system in large-size
air conditioning; air conditioning system maintenance
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04-012-415

ระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Electric Power System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-012-203 วงจรไฟฟา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสรางของระบบไฟฟากําลัง ไดอะแกรมเสนเดี่ยว และระบบเปอรยูนิต ระบบผลิตไฟฟา
ระบบสงจายไฟฟา ระบบจําหนายไฟฟาและสถานี ไฟฟายอย พารามิเตอร ของสายสงไฟฟา กระแสและ
แรงดันไฟฟาในระบบไฟฟากําลัง พลังงานทดแทน การปองกันระบบไฟฟากําลัง ระบบดิน
Structure of the power system; single line diagram and per unit system; generation system;
transmission system; distribution system and substation; parameters of transmission lines; current and
voltage in power systems; renewable energy; power system protection; grounding system
04-012-416

ปฏิบตั ิการระบบไฟฟากําลัง
1(0-2-1)
Electric Power System Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 04-012-416 ระบบไฟฟากําลัง
แรงดันและกระแสในระบบไฟฟากําลัง การควบคุมแรงดันไฟฟา การปองกันระบบไฟฟา
กําลัง การวัดคาความตานทานระบบดิน
Voltage and current in power systems; voltage control; power system protection;
measurement of ground resistance
04-012-417

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการบํารุงรักษา
1(1-0-2)
Maintenance Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิธีทําโครงงานและการเขียนรายงาน ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหัวของานโครงงานที่
นักศึกษาแตละคนเลือกตามความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน จัดทําวัตถุประสงค แผนงานและขั้นตอน
การดําเนินโครงงาน นําเสนอโครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา
Procedure for doing a project and writing report; study of the literature related to students
topics approved by the advisor; writing the objectives; work plan and steps on how to proceed with the
report proposal and oral examination
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04-012-418

โครงงานวิศวกรรมการบํารุงรักษา
3(1-6-2)
Maintenance Engineering Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-012-414 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการบํารุงรักษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิเคราะหแผนการดําเนินโครงงาน ปฏิบัติการในโครงงานตามที่ไดรับอนุมัติ วิเคราะห
การปฏิ บัติงาน ป ญ หาและกํ า หนดวิ ธีก ารแกปญหา รายงานผลการดํา เนินโครงงาน นําเสนอโครงงาน
รายงานที่สมบูรณ
Planning analysis; implementing the approved project; work analysis; problems and
solutions; project reporting; final presentation; final report
04-012-419

การออกแบบระบบไฟฟา
3(3-0-6)
Electric System Designs
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :
หลักการออกแบบระบบไฟฟา แผนการจายกําลังไฟฟา ขอกําหนดและมาตรฐาน สายไฟฟาใน
ระบบแรงดันต่ํา อุปกรณปองกันทางไฟฟา การปรับปรุงตัวประกอบกําลัง การออกแบบตัวเก็บประจุ วงจรแสงสวาง
และวงจรกําลัง สายปอนและสายปอนประธาน ระบบดิน
Principles of system design; power distribution diagram; codes and standards; cables in low
voltage; electrical protective equipment; power factor improvement; capacitors design; lighting circuits and
power circuits; feeder and main feeder; grounding system
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ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
04-013-301

ระบบสื่อสารโทรทัศนวงจรปด และรักษาความปลอดภัย
3(3-0-6)
Close Circuit Television and Security System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการทํางานของระบบสื่อสารโทรทัศนวงจรปด และรักษาความปลอดภัยผานอินเตอรเน็ต
และระบบเครือขายไรสาย การออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารโทรทัศนวงจรปดทั้งภายในและภายนอก
อาคาร การนําไปประยุกตใชงาน การซอมบํารุงรักษาเบื้องตน
Principles of Close Circuit Television(CCTV) and security system via Internet and WiFi;
design and installation of CCTV system for inside and outside building; application; basic maintenance
04-013-302

ปฏิบตั ิการระบบปรับอากาศ
3(1-6-2)
Air Conditioning Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบการทํ า ความเย็ น และปรั บ อากาศเบื้ อ งต น อุ ป กรณ ใ นระบบการทํ า ความเย็ น และ
ปรับอากาศ ทอสารทําความเย็น วงจรไฟฟาและการควบคุม การบรรจุสารทําความเย็น การวิเคราะหระบบ
การทําความเย็นและปรับอากาศ
Introduction to refrigeration and air conditioning system; refrigeration and air conditioning
equipment; refrigerant piping; electric circuit and control; refrigerant charging; refrigeration and air
conditioning system analysis
04-013-303

การจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงาน กฎหมายและขอบังคับ
ที่เกี่ยวของกับการใชพลังงาน การตรวจสอบและการจัดการพลังงานของระบบไฟฟา การจัดการระบบ
ความรอน การวิเคราะหคาใชจาย
Introduction to checking and analyzing energy consumption; law and regulations about
energy; electric system management and checking; thermal system management; cost analysis

47
04-013-304

ระบบควบคุมการระบายอากาศ
3(3-0-6)
Ventilation Control System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปญ หาและผลกระทบของมลพิ ษ ทางอากาศ ชนิ ด ของสารปนเปอ นในอากาศ กลไกการ
แพรกระจายของสารปนเปอน ชนิดและหลักการทํางานของระบบระบายอากาศ ทฤษฎีการไหลของอากาศ
การออกแบบและการประเมินสมรรถนะของอุปกรณระบบระบายอากาศ
Problem and impact of air pollution; types of air contamination; contamination spreading;
types and principles of operation of ventilation system; air flow theory; design and efficiency evaluation of
ventilation equipment
04-013-405

ระบบสุขาภิบาลและการปองกันอัคคีภัย
3(3-0-6)
Sanitation System and Fire Protection
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การจัดระบบสุขาภิบาลและมาตรฐานดานตางๆ เพื่อความปลอดภัย การจัดอนามัยสิ่งแวดลอม
ระบบดับเพลิงดวยน้ํา วิธีการปองกันอัคคีภัย
Sanitation system and standard; environmental health; sprinkler system; fire protection
04-013-406

การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในอาคารและโครงการกอสราง
3(3-0-6)
Environment and Safety Management of Building and Construction Projects

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : มาตรฐานและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับงานกอสราง ระบบ
บริหารและจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อประยุกตใชในงานกอสราง ระบบบริหารและควบคุมความปลอดภัยในงาน
กอสราง การวิเคราะหพฤติกรรมและดัชนีสถิติอุบัติเหตุ ระบบบริหารความปลอดภัยสมัยใหมเพื่อประยุกตใช
ในงานกอสราง ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของงานกอสราง ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในงานกอสราง
Standard and determination of environment and construction safety; administration and
management of environment for construction application; administration system and construction’s safety
control; analysis of behavior and accident index; modern safety management for construction application;
impacts on construction environment; construction environment management system
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04-013-407

การควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Automation System in Industry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดในกระบวนการควบคุมแบบลําดับ การเขียนไดอะแกรมของ
รีเลย การฝกเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ เครื่องมือและกระบวนการศึกษาการควบคุมการทํางานดวย
โปรแกรมแบบลําดับ การเขียนภาษาคําสั่งที่เกี่ยวของกับงานควบคุม การแกไขหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
เทคนิคการใชอุปกรณ ระบบควบคุมใหเหมาะสมกับการทํางานในแบบหรือลักษณะตางๆ
Tools and measuring equipment in process control; writing a diagram of the relay; practice
of writing device controls program; tools and process control studies sequential programmable operation;
writing language for command language retated to control; modify or change the program; using equipment
technique; control systems suitable for work or other
04-013-408

งานเครื่องมือกล
3(1-6-2)
Machine Tool
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : งานเครื่องมือกล งานกลึง งานกัด งานเลื่อย งานเจียระไน และงานเจาะ การใช
เครื่องมือวัดและหลักการปฏิบัติงาน
Machine tool; turning; milling; sawing; grinding and drilling; use of measuring instruments
and work principles
04-013-409

การวิเคราะหโครงสราง
3(3-0-6)
Structural Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิเคราะหโครงสรางแบบอินดิเทอรมิเนทโดยวิธีอีลาสติก
วิธีมุมหมุนและระยะโกง
การกระจายโมเมนต พลังงานความเครียด เสนอิทธิพลของโครงสรางอินดิเทอรมิเนท การวิเคราะหแบบ
พลาสติกเบื้องตน การวิเคราะหโดยวิธีประมาณ การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมตริก
Analysis of indeterminate structures by elastic load method; methods of slope and
deflection; moment distribution; strain energy; influencal line of indeterminate structures; introduction to
plastic analysis; approximate analysis; matrix structural analysis
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04-013-410

เทคโนโลยีคอนกรีต
3(2-3-4)
Concrete Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสรางพื้นฐานของซีเมนตเพสต วัสดุพื้นฐาน การเลือกสารผสมเติมลงและสารแตงเติม
การควบคุ ม อัต ราสว นและคุ ณ ภาพ สมบั ติ ข องคอนกรี ต ในสภาพสดและแข็ ง ตั ว การออกแบบส ว นผสม
คอนกรีตเพื่อกําลังและความคงทน การประยุกตคอนกรีตชนิดพิเศษในงานการกอสราง
Basic structures of cement paste; basic materials; admixture and additive selections;
proportion and quality control; fresh and hardened properties of concrete; concrete mixture design for
strength and durability; applications of special concrete in construction
04-013-411

การวิเคราะหและออกแบบอาคาร
3(3-0-6)
Building Analysis and Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบโครงสรางและฐานรากของอาคาร อุปกรณอาคารตามมาตรฐานของประเทศ
ไทยและมาตรฐานสากลเนนถึงความสัมพันธของความตองการทางสถาปตยกรรม ระบบเพื่อนําไปสูการ
ออกแบบโครงสรางและรากฐานที่มีคุณภาพ
Design of structures and foundation for buildings; facilities according to design standards
of Thai and International architecture; service system requirements to achieve high-quality structural and
foundation design
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

1

นายพลังวัชร
แพงธีระสุขมัย
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

ค.อ.ม.

นายทินกร
จันทรกระจาง
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

วศ.บ.
ค.อ.บ.
ค.อ.ม.

บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องมือกล
บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
เทคโนโลยีขนถายวัสดุ

นายมณพ
ดํานอย
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

2

3

วศ.บ.
อส.บ.
วศ.ม.

วศ.ม.

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรม
โทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟา

ค.อ.ม.

ไฟฟา

ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม.

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ.
ค.อ.บ.

4

5

นายสมเกียรติ
ทองแกว
xxxxxxxxxxxxx

นายพีรสิชฌ
ชฎาธร
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

อาจารย

วศ.บ.
ค.อ.บ.

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ.
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2541
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2547
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2529
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2542
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2547
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2522
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ , 2551
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2533
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหาร ลาดกระบัง 2528
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,
2550
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2540
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2529
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ , 2551
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2544
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2531

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

1

นายวัลลภ ภูผา
xxxxxxxxxxxxx

ผูชวย
ศาสตราจารย

ปร.ด.

วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.ม.

วิศวกรรมการผลิต

อส.บ.

เทคโนโลยีขนถาย
วัสดุ
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีขนถายวัสดุ

2

3

4

5

6

7

8

นางสาววัชรินทร
แสงมา
xxxxxxxxxxxxx

ผูชวย
ศาสตราจารย

นายณทพร
จินดาประเสริฐ
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

นายวิโรจน
ฤทธิ์ทอง
xxxxxxxxxxxxx
นายสมจินต
พวงเจริญชัย
xxxxxxxxxxxxx
นางสาวชลกาญจน
วงศกอทรัพย
xxxxxxxxxxxxx

วศ.ม.
อส.บ.

Dr.-Ing Maschinenbau
วศ.ม.

วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย

วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย

วศ.บ.
Ph.D.

วิศวกรรมเครื่องกล
Renewable Energy

MSc.

Renewable Energy

วศ.บ.
วศ.ม.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

วท.ม.

วิศวกรรมยานยนต

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

อส.บ.

เทคโนโลยีเครื่องกล

ผูชวย
ศาสตราจารย

นายกุลยศ
สุวันทโรจน
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

นายศิริพล
ทองออน
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ.
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ , 2554
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2541
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2534
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2544
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2519
University of Rostock,
Germany, 2008
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี, 2545
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี, 2542
ม.เชียงใหม, 2554
ม.เชียงใหม, 2543
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2539
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2542
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2538
Nottingham University, UK,
2005
Nottingham University, UK,
2001
ม.ธรรมศาสตร, 2544
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2546
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2541
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2551
ม.เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร, 2554
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2547

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

9

นายวรวิทย
วรนาวิน
xxxxxxxxxxxxx
นายนัฐโชติ
รักไทยเจริญชีพ
xxxxxxxxxxxxx

ผูชวย
ศาสตราจารย

วศ.ม.
ค.อ.บ.
ปร.ด.

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา

ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม.

วิศวกรรมวัดคุม

วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา
เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมไฟฟา

10

11

12

13

14

15

16

17

นายณัฐพงศ
พันธุนะ
xxxxxxxxxxxxx

นายรัชดาศักดิ์
สุเพ็งคํา
xxxxxxxxxxxxx
นายพิษณุ
ทองขาว
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

อาจารย

อาจารย

อาจารย

นายพูนศรี
วรรณการ
xxxxxxxxxxxxx
นายมนัส
บุญเทียรทอง
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

ค.อ.บ.
วศ.ม.

อาจารย

วศ.บ.
ค.อ.ม.

นายสาคร
วุฒิพัฒนพันธุ
xxxxxxxxxxxxx
นายอรุณ
ชลังสุทธิ์
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

วศ.ม.

อาจารย

วศ.บ.
ค.อ.ม.

วศ.บ.

อส.บ.

วิศวกรรมไฟฟา
บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
เทคโนโลยีไฟฟา
อุตสาหกรรม

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ.
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2551
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2540
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2553
ม.ธรรมศาสตร, 2548
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
2554
ส.เทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทเวศร, 2544
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2554
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2550
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2539
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ , 2549
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2544
ม.เกษตรศาสตร , 2555
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2547
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2539
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2548
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2552
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2542
ม.เอเซียอาคเนย, 2536
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2545
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2539
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2538
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2527

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ.

18

นายพนา
ดุสิตากร
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

ค.อ.ม.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2546
ส.เทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทเวศร, 2540

9

9

9

9

ค.อ.บ.

เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา
วิศวกรรมไฟฟา

นายโกศล
นิธิโสภา
xxxxxxxxxxxxx

ผูชวย
ศาสตราจารย

วศ.ม.
ค.อ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา
ไฟฟา

6

6

6

6

วศ.บ.

อิเล็กทรอนิกส

วศ.ม.

6

6

6

6

6

6

6

6

วศ.บ.
ค.อ.บ.

วิศวกรรม
โทรคมนาคม
วิศวกรรม
โทรคมนาคม
เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
เชื่อมประสาน

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,
2553
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2537
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา , 2524
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2550
ม.เทคโนโลยีมหานคร, 2545

9

9

9

9

6

6

6

6

19

20

21

22

23

นางสาวณัฏฐชยธร
วัทธิกรสิริกุล
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

นายพิเชฐ
จิรประเสริฐวงศ
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

นายดิษฐชัย
ทัศนุรักษ
xxxxxxxxxxxxx
นายสุฤกษ
ขวัญสุวรรณ
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

ค.อ.บ.

เชื่อมประกอบ

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2531
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2544
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา , 2527
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2543

อาจารย

วศ.ม.

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
เชื่อมประกอบ

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ , 2552
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2539

วศ.บ.
ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม(การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
ไมมี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
การทําโครงงานของนักศึกษาตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพ เพื่อการแกปญหาหรือประยุกตใชความรู
ใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน กําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง/
เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและทํารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด สงโครงงานและหรือผลงานตามเวลา
ที่กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การวิเคราะหแผนการดําเนินโครงการ ปฏิบัติการในโครงการตามที่ไดรับอนุมัติวเิ คราะหการปฏิบัติงาน
ปญหาและกําหนดวิธีการแกปญหา นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการเปนระยะๆ นําเสนอผลการดําเนินงาน
ในขั้นสุดทาย และจัดทํารายงานโครงการที่สมบูรณ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นได สังคม
กวางขึ้น มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ กรณีทํางานโครงงานดานเครื่องทดสอบ มีการประยุกตใชทฤษฏี
ในการทําโครงงาน โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาตองผานวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมการบํารุงรักษา จัดทําเคาโครงเสนออาจารย
ที่ปรึกษา ดําเนินการตามแผนในเคาโครงที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงาน
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินการโครงงาน ตออาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่คณะแตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนตามที่คณะกรรมการกําหนด ตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตนและทํา
การสอดแทรกในวิชาเรียนทีเ่ กี่ยวของกับจริยธรรม จรรยาบรรณ
หนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอ
วิชาชีพ เชน การใชสินคามีลิขสิทธิ์ ไมลอกเลียนแบบผลงานผูอื่น
ตนเอง วิชาชีพและสังคม
การประกอบวิชาชีพที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคม
(2) มีความรูพื้นฐานในศาสตรที่เกี่ยวของทั้ง การมอบหมายงานในวิชาที่ตองอาศัยความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยูในเกณฑดี มาประกอบการดําเนินงาน
สามารถประยุกตไดอยางเหมาะสมใน
การประกอบวิชาชีพ และศึกษาตอใน
ระดับสูง
(3) มีความรูทันสมัย มีความใฝรูในดาน การทํากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสรางสรรค เชน
ตางๆ และความสามารถพัฒนาความรู การนําเสนอผลิตภัณฑ ชิน้ งาน โครงงานแนวใหมๆ
เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา
สังคม
(4) คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการ
การมอบหมายงานที่เปนโครงงาน เปนระบบครบวงจร
แกปญหาไดอยางเปนระบบ และ
การทํากิจกรรมที่ตองมีการจัดสรรงาน คน และเวลา
เหมาะสม
(5) มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มี
การทํางานเปนทีม การทําโครงงานในวิชาเรียน
ทักษะการบริหารจัดการและทํางานเปน
หมูคณะ
(6) รูจักแสวงหาความรูดว ยตนเองและ
การมอบหมายงานที่ตองศึกษาคนควาดวยตนเอง และ
สามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปน
การนําเสนอผลงานที่ไดศึกษา
อยางดี
(7) มีความสามารถในการใชภาษาไทยและ การทํากิจกรรมที่มีการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยี เชน การรับสง
ภาษาตางประเทศในการสื่อสารและใช ขอความผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีไดดี
(8) มีความสามารถวิเคราะห ออกแบบ
มอบหมายงานที่ตองมีการวิเคราะหระบบ หรือนําเทคโนโลยีมาใช
พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงใหตรงตาม ใหเหมาะสมกับงาน โดยใชกรณีศึกษาจากสถานประกอบการจริง
ขอกําหนด
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและ
ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร
สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป ระกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
ชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ
โดยการทํางานกลุมนั้น ตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมนั้น ตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและ
การเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้
อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเชน การยกยองนักศึกษาที่ทาํ ดี ทําประโยชนแกสว นรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดเวลาที่
มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษา ในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรูแ ละความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกบั งานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการ
สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมทัง้ ประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแกไขปญหา เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบตั ิ
ในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมกี ารเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆคือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานทีน่ ักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนงานหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน

58
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพือ่ การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีความคิดสรางสรรคและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) สงเสริมการเรียนรูจากการแกปญหา (Problem Base Instruction)
(2) ใหนกั ศึกษาฝกปฏิบัติการจากสถานที่จริง
(3) มอบหมายงานที่สงเสริมการคิด และวิเคราะห
(4) การศึกษา คนควาและรายงานทางเอกสารและรายงานหนาชั้นเรียน
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชนการประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ
สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ ม สามารถปรั บ ตั ว และทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู นํ า และผู ต ามได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ ดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอ
สังคม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
ใชการสอนทีม่ ีการกําหนดกิจกรรม ใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับผูอื่น
คนละหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรูดานทักษะ ความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต
ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพือ่ ประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกีย่ วของได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าต า งๆ ให นั ก ศึ ก ษาได วิ เ คราะห ส ถานการณ จํ า ลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏีการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสยั
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาํ หนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง โดยใชความรูจากวิชาตางๆที่
ศึกษามาวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้

61
(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาจากการฝกประสบการณวิชาชีพ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง(ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2)
โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่อง
ก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อตอยอดองคความรู
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ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซบั ซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูน ําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4









































































































































































































คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

รายวิชา

02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน
02-001-103 สถิตเิ บื้องตน
02-001-104 คณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
02-002-101 วิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการ
จัดการทรัพยากร

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
และความ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4









































































































































































































































































































































































คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110
01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
และความ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4









































































































































































































































































































































































คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223

การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
และความ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4









































































































































































































































































































































































คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109

มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
และความ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4









































































































































































































































































































































































คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109
01-005-101
01-005-116

อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
พลศึกษา
ลีลาศ

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
และความ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4

































































































































































คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวนิ ัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนํา และผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
เคารพสิทธิและรับฟงความเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะห และประเมินผลกระทบ จากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม
และสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจ
บริบททางสังคมของวิขาชีพวิศวกรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร การประยุกตใชกับงานดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของและการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขา
วิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แกไขปญหา เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรู และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบ
การตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการ และความยืดหยุนในการปรับใชองคความรู ที่เกี่ยวของอยางเหมะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรม หรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูล และแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมที่คนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ เชิงสรางสรรค ทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตา งๆ
(3) สามารถวางแผน และรับผิดชอบ ในการพัฒนาการเรียนรู ทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบ ในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนํา และผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวกับวิชาชีพไดอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติประยุกตตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม
ที่เกี่ยวของได
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
02-311-109 แคลคูลัส2 สําหรับวิศวกร
02-411-103 เคมีสําหรับวิศวกร
02-411-104 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
02-511-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับ
วิศวกร
02-511-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะหเชิง
คุณธรรม
ความสัมพันธ ตัวเลข การสื่อสาร ทักษะ
ความรู
ทักษะทางปญญา
จริยธรรม
ระหวางบุคคลและ
และการใช
พิสัย
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

02-511-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับ
วิศวกร
04-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม
04-311-101 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม
04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
ทักษะ
คุณธรรม
ความสัมพันธ
สื่อสาร และการใช
ความรู
ทักษะทางปญญา
พิสัย
จริยธรรม
ระหวางบุคคลและ
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

04-012-201 ทฤษฎีโครงสราง
04-012- 202 เธอรโมไดนามิกส
04-012- 203 วงจรไฟฟา
04-012- 204 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
04-012- 205 พลศาสตรวิศวกรรม
04-012- 206 กลศาสตรของไหล
04-012- 207 เครื่องจักรกลไฟฟา
04-012- 208 เครื่องมือวัดและการวัด
ไฟฟาทางอุตสาหกรรม

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
ทักษะ
ความสัมพันธ
สื่อสาร และการใช
ความรู
ทักษะทางปญญา
คุณธรรม จริยธรรม
พิสัย
ระหวางบุคคลและ
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
   





  



   



        



   





  



   



        



   





  



   



        



   





  



   



        



   





  



   



        



   





  



   



        



   





  



   



        



   





  



   



        



 



74

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

04-012- 209 การถายเทความรอน
04-012- 310 เทคโนโลยีการทําความเย็น
04-012-311 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
04-012- 312 เทคโนโลยีการปรับอากาศ
04-012- 313 ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรมการบํารุงรักษา
04-012-414 ระบบปรับอากาศอาคาร
ขนาดใหญ

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
ทักษะ
ความสัมพันธ
สื่อสาร และการใช
ความรู
ทักษะทางปญญา
คุณธรรม จริยธรรม
พิสัย
ระหวางบุคคลและ
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

04-012- 415 ระบบไฟฟากําลัง
04-012- 416 ปฏิบัติการระบบ
ไฟฟากําลัง
04-012-417 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมการบํารุงรักษา
04-012-418 โครงงานวิศวกรรม
การบํารุงรักษา
04-012- 419 การออกแบบระบบไฟฟา

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
ทักษะ
ความสัมพันธ
สื่อสาร และการใช
ความรู
ทักษะทางปญญา
คุณธรรม จริยธรรม
พิสัย
ระหวางบุคคลและ
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

04-013-301 ระบบสื่อสารโทรทัศน
วงจรปดและรักษา
ความปลอดภัย
04-013-302 ปฏิบัติการระบบปรับอากาศ
04-013-303 การจัดการพลังงาน
04-013-304 ระบบควบคุม
การระบายอากาศ
04-013-405 ระบบสุขาภิบาล
และการปองกันอัคคีภัย

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
ทักษะ
สื่อสาร และการใช
ความรู
ทักษะทางปญญา
คุณธรรม จริยธรรม
พิสัย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

04-013-406 การจัดการสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัยในอาคาร
และโครงการกอสราง
04-013-407 การควบคุมอัตโนมัติในงาน
อุตสาหกรรม
04-013-408 งานเครื่องมือกล
04-013-409 การวิเคราะหโครงสราง
04-013-410 เทคโนโลยีคอนกรีต

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
ทักษะ
ความสัมพันธ
สื่อสาร และการใช
ความรู
ทักษะทางปญญา
คุณธรรม จริยธรรม
พิสัย
ระหวางบุคคลและ
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

04-013-411 การวิเคราะห
และออกแบบอาคาร

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
ทักษะ
ความสัมพันธ
สื่อสาร และการใช
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
พิสัย
ระหวางบุคคลและ
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษา เปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ที่ตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินนอกจากจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูแ ละรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรูของนั ก ศึกษา ควรเนน การทํ าวิจัย
สั ม ฤทธิ ผ ลของการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต ที่ ทํ า อย า งต อ เนื่ อ ง และนํ า ผลวิ จั ย ที่ ไ ด ย อ นกลั บ มา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรเอกชน โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
1. สภาวะการณ/ภาวะการณ ไดงานทําของบั ณฑิต ประเมิ นจากบัณ ฑิต แตละรุน ที่จ บ
การศึกษา ในดานของระยะเวลาในการทํางาน ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ
2. การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตทีจ่ บการศึกษา และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในชวง
ระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 หรือปที่ 5 เปนตน
3. การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
4. การประเมินจากนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอม
และความรูจากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
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5. ความเห็นจากผูทรงวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษตอความ
พรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู ผลงานของนักศึกษาที่
วัดเปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ
5.1 จํานวนผลิตภัณฑสาํ เร็จรูป เครื่องจักรที่พัฒนาเองและวางขาย
5.2 จํานวนสิทธิบัตร
5.3 จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
5.4 จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
5.5 จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาทีจ่ ะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก) และผานการฝกประสบการณวิชาชีพไมนอยกวา 800
ชั่วโมง
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูใหกับอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่ อง โดยผ านการทํ าวิ จั ยสายตรงในสาขาวิ ชาเป นอั นดับแรก การสนั บสนุ นด านการศึ กษาต อ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชมุ ชนทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(3) สงเสริมการทําวิจยั สรางองคความรูใหมเปนหลัก และพัฒนาการเรียนการสอน เกิดความเชี่ยวชาญ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมคี ณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการและ
วิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา(มคอ.5 และ มคอ.6)และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร(มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน - รายงานผลการประเมินความ
สาขาวิชาวิศวกรรมการบํารุงรักษาใหมี
จากหลักสูตรในระดับสากล พึ งพอใจในการใช บั ณฑิ ต
มาตรฐานตามที่ สกอ. กําหนด
ของผูประกอบการ
ที่ทันสมัย
- ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต ร - ผูใชบัณฑิตมีความพึง
พอใจในดานทักษะ ความรู
อยางสม่ําเสมอ
ความสามารถในการทํางาน
- เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชนมามีสวนรวมใน โดยเฉลี่ยในระดับดี
การพัฒนาหลักสูตร
2. ปรั บปรุ งหลั กสู ตรใหสอดคลองกับความ - ติดตามความเปลี่ยนแปลง - รายงานผลการประเมินความ
ตองการของอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลง ในความตองการของ
พึ งพอใจในการใช บั ณฑิ ต
ของเทคโนโลยี
ผูประกอบการดาน
ของผูประกอบการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในดานทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี
3. พั ฒนาบุ คลากรด านการเรี ยนการสอนและ - สนับสนุนดานการเรียนการ - ปริมาณงานบริการวิชาการ
บริ การวิ ชาการ ให มี ประสบการณ จากการนํ า สอนใหทํางานบริการวิชา
ตออาจารยในหลักสูตร
ความรูทางวิศวกรรมการบํารุงไปปฏิบัติงานจริง
การแกองคกรภายนอก
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การหารายไดเสริมนอกจากรายไดจากงบประมาณแผนดิน ในการจัดหาครุภณ
ั ฑเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนที่จําเปน โดยการบริการวิชาการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ใชอาคารสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หองปฏิบตั ิการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
(1) หองปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม(Engineering Materials Lab )
1.1 อุปกรณการเตรียมชิ้นงาน เพื่อการวิเคราะหโครงสรางโลหะ
1.2 Metallurgical Microscope
1.3 Hardness Testing Machine
(2) โรงงานปฏิบัติการการฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
2.1 Punch and Die
2.2 Milling Machine
2.3 Welding(OAW , SMAW , MIG and TIG )
2.4 Machine Tool
2.5 Engineering Metrology Laboratory
หองปฏิบตั ิการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(1)
(2)
(3)
(4)

หองปฏิบัติการกลศาสตรของไหล
หองปฏิบัติการการถายเทความรอนและเธอรโมไดนามิกส
หองปฏิบัติการพลศาสตรและการควบคุมอัตโนมัติ
หองปฏิบัติการการทําความเย็นและปรับอากาศ
หองปฏิบตั ิการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

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

หองปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง
หองปฏิบัติการปองกันระบบไฟฟากําลัง
หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
หองปฏิบัติการเครื่องจักรกล
หองปฏิบัติการดิจิทัล
หองปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) หองปฏิบัติการพื้นฐาน และหองปฏิบัติการเฉพาะทางเปนไปตามมาตรฐาน
2) หาวัสดุ ครุภัณฑ และสื่อทุกประเภทเพื่อใชในการเรียนการสอนใหพอเพียง
3) วางแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรทดแทนและเพิ่มเติม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะวิศวกรรมศาสตร มีเจาหนาที่ประจําหองสมุด ซึ่งจะ
ประสานงานการจัดซื้อ จัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และทําหนาที่ประเมินความเพียงพอของหนังสือ
ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกชวยดูแลและเตรียมสื่อให
อาจารย และตองทําการประเมินความพอเพียง โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
1.จัดใหมีหองเรียน
หองปฏิบัติการและ
ชองทางการเรียนรู ที่
เพียบพรอม เพื่อสนับสนุน
ทั้งการศึกษาในหองเรียน
นอกหองเรียน และเพื่อ
การเรียนรูไดดว ยตนเอง
อยางเพียงพอ

การดําเนินการ
1. จัดใหมีหองเรียนหองปฏิบัติการทาง
ที่มีความพรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งในการสอน และการปฏิบัติการ รวมทัง้
การทบทวนการเรียน
2. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตําราและสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู

การประเมินผล
1.รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน
เครื่องมืออุปกรณ ตอหัวนักศึกษา
ชั่วโมงการใชงานหองปฏิบัติการ
และเครื่องมือ
2. จํานวนนักศึกษาลงเรียน
ในวิชาเรียนทีม่ ีการฝกปฏิบัติดวย
อุปกรณตางๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสือ
ตํารา และสื่อดิจิตอล วัสดุฝก ที่มี
ใหบริการ และสถิติการใชงาน
หนังสือตํารา สื่อดิจิตอล
4. ผลสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการ
ปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัตดิ ังตอไปนี้

84
3.1.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโททางสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.1.2 มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี
ประสบการณทําวิจยั หรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มีนโยบายในการเชิญอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มารวมสอนในบางหัวขอที่ตอ งการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณตรง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และบริการใหอาจารยสามารถใชสื่อการ
สอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียมหองปฏิบัติการ อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส และเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรตางๆ ที่ใชประกอบการสอนใหพรอมใชปฏิบัติงาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
(1) มีการพัฒนาอาจารยใหมพี ัฒนาการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในอุตสาหกรรม หรือ
สาขาที่เกี่ยวของในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อสงเสริมการสอนอยางตอเนือ่ ง รวมทั้งสนับสนุนให
อาจารยมีผลงานวิจยั ที่สามารถตีพิมพในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น โดยอาจรวมมือกับอาจารยตางสาขาหรือตาง
สถาบัน การสนับสนุนสามารถทําไดในรูปของการใหคาเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การใหเงินพิเศษ
เพิ่มเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพในเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ(Proceedings) และวารสารทาง
วิชาการ(Journals) รวมทั้งการอาจลดภาระงานสอนใหเหมาะกับเวลาที่ใช เพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณ
ในการทํางานวิจัย
(2) ในกรณีที่อาจารยไมถนัดในการเพิม่ พูนความรูโดยผานการทําวิจยั ได หนวยงานอาจสนับสนุนให
อาจารยเขารวมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในชวงปดภาคการศึกษา เพื่อใหอาจารยไดมีประสบการณจริง
ในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาทักษะ
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนกั ศึกษา
5.1.1 จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา
5.1.2 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาทีจ่ ะจบการศึกษา
5.1.3 มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
5.1.4 มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม
5.1.5 มีกองทุนกูย ืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบ
ในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธกี ารประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาใหทันตอวิทยาการสมัยใหม
6.2 มีการศึกษาขอมูลตลาดแรงงานเพือ่ ผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับทองถิ่น
6.3 มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใชบณ
ั ฑิตอยางตอเนื่อง
6.4 กิจกรรมของนักศึกษาในหลักสูตรที่มีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
X
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒแิ หงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
X
X
X
X
X
ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
X
X
X
X
X
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน X
X
X
X
X
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
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ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่ X
X
X
X
X
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
X
X
X
X
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม(ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
X
X
X
X
X
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
X
X
X
X
X
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี)
X
X
X
X
X
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
X
X
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอบัณฑิตใหม
X
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดําเนินกิจกรรม
–
ไมมีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไว เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีระดับความเขาใจมาก
หรือนอย โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย และสอบปลายภาคเรียน การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาว
ขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีระดับความเขาใจมากหรือนอย หากวิธีการที่ใชไม
สามารถทํ า ให ผู เ รี ย นเข า ใจได ก็ จ ะต อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ส อน เช น หากพบว า มี ป ญ หาก็ จ ะต อ งมี ก าร
ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนกั ศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การตรง
ตอเวลา การชีแ้ จงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชีแ้ จงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสอื่ การสอนใน
ทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิ น ผลของแต ละรายวิช าเปนความรับผิดชอบของผู สอน เช น การเขาสอบข อเขี ย น การสอบ
สัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม สวนการ
ประเมิน ผลหลัก สูตรเปนความรับผิด ชอบรวมกั นของคณาจารย และผู บริห ารหลักสูตร เชน การประเมิ น
ขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอื่น และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ เชน สภาวิศวกร
การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ ในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข การสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาวามีคุณลักษณะที่ตองการหรือไม และผลการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชีผ้ ลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอที่ 7โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูล ทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละรายวิชา
กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่ดําเนินการปรับปรุงรายวิชานัน้ ๆ ไดทันทีซงึ่ เปนการปรับปรุงยอย ใน
การปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาทีพ่ บปญหา
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นกระทํา/
ดําเนินการทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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