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รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
ภาษาอังกฤษ:
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมอุตสาหการ )
ชื่อยอ (ไทย):
วศ.บ. ( วิศวกรรมอุตสาหการ )
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Bachelor of Engineering ( Industrial Engineering )
B.Eng. ( Industrial Engineering )
ชื่อยอ (อังกฤษ):
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวน 148 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปน ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3 / 2555
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3 / 2555 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรอุตสาหการในทุกองคกร
8.2 วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
8.3 วิศวกรความปลอดภัย
8.4 วิศวกรการวางแผนและควบคุมงานการผลิต
8.5 วิศวกรออกแบบ และการผลิต
8.6 วิศวกรการบํารุงรักษา
8.7 วิศวกรการบริหารงานวิศวกรรม
8.8 วิศวกรการผลิตแมพิมพ
8.9 วิศวกรกระบวนการเชือ่ ม
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นายสุทธิพงษ จํารูญรัตน ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม.( วิศวกรรมการผลิต ) , 2553
2. นางสาววัชรินทร แสงมา ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย คุณวุฒิ วศ.ม. ( วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม ) , 2544
3. นายรัชดาศักดิ์ สุเพ็งคํา ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม. ( วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ) , 2549
4. นายกรีฑา สิงหสมบูรณ ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม. ( วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ) , 2554
5. นายสถาพร พิมสาร ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม. ( วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ) , 2548
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันการคาในประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศ และระหวางประเทศไดถูกแนวทาง
การคา เสรีเ ปน การค า ที่ ไ รข อบเขตพรมแดนระหวา งประเทศ ดัง ตัว อย างที่ เ กิ ด เขตการคา เสรีห รื อ เขต
เศรษฐกิจเสรีขึ้นอยางมากมายหลายแหงในโลก และเปนแนวโนมที่จะตองเกิดและขยายตัวขึ้นในทั่วทุกแหง
การดําเนินการการคาในยุคการคาเสรีเชนนี้ องคกรธุรกิจไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก กลางหรือขนาดใหญ
หรือเปนการคาในระดับทองถิ่นจนถึงระดับสากล ตางตองการองคความรูเทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือที่
สรางความสามารถในการแขงขัน ซึ่งวิศวกรอุตสาหการเปนวิศวกรที่นําองคความรูตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความรูเฉพาะ ในดานวิศวกรรมอุตสาหการ มาพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตผลขององคกรใหสูงขึ้น เปนการ
สรางความสามารถในการแขงขัน ใหแกองคกรธุรกิจในระดับตาง ๆ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
วิ ศ วกรอุ ต สาหการเป น วิ ศ วกรที่ นํ า องค ค วามรู ต า ง ๆ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ความรู ที่ ไ ด รั บ จาก
การศึกษา นําไปถายทอดชวยเหลือ เสริมสรางความรู และทักษะในวิชาชีพแกชุมชน มีความสํานึก ความ
รับผิดชอบตอหนาที่และสังคม มีการจัดกิจกรรมสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ สงเสริม
และสนับสนุนกิจกรรม เพื่อทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณในอนาคต จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแขงขันในระบบการคาเสรี ที่จะเขา
มามีบทบาท มีผลกระทบตอธุรกิจภายในประเทศทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิต และบริการ มีความเขาใจในสถานการณทางธุรกิจ
สามารถนํ า หรื อ พั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม เข า มาใช ใ ห เ ป น ข อ ได เ ปรี ย บหรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ส ร า ง
ความสามารถในกิจการธุรกิจ รวมถึงการดูแลกํากับใหองคกรสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และ
มีความสามารถในการปรับตัว เรียนรูเทคโนโลยีใหม เพื่อประยุกตใชกับองคกรธุรกิจ และมีคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพ
12.2 การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ
12.2.2 สรางงานวิจยั สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต
ภาคบริการ และชุมชน
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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 กลุมวิชาแกนใชเรียนรวมกันทุก
หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ี่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
กลุมวิชาแกน ไดแก การฝกพืน้ ฐานทางวิศวกรรม 1 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2 เขียนแบบ
วิศวกรรม และวัสดุวิศวกรรม ทุกสาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตรตองเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทัง้ ความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการศึกษาโดยมุงพัฒนากําลังคนใหมีคุณสมบัติ
พรอมที่จะประยุกต พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรูเฉพาะดานทางสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1.2.2 เพื่อผลิตวิศวกรดานอุตสาหการที่มีทักษะความสามารถ ดานการวางแผนควบคุมการผลิต
การตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ การศึกษางานเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีความรูพนื้ ฐานดาน
การออกแบบ และวิจัยงานอุตสาหกรรม อาทิ การวางผัง และการออกแบบโรงงาน วางสายงานการผลิต
การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 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
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน  รายงานผลการประเมินความ
 ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ความตองการของ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
ของอุตสาหกรรมและการ
ผูประกอบการดาน
สถานประกอบการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู ความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนบุคลากรดานการ  ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
การสอนและบริการวิชาการ
เรียนการสอนใหทํางาน
อาจารยในหลักสูตร
ใหมีประสบการณจากการนํา
บริการวิชาการแกองคกร
 การศึกษาตอ
ความรู มาปฏิบัติงานจริง
ภายนอก

การฝกอบรม - ดูงาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ 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 เดือน มีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายชางอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร หรือเทียบเทา
2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาชางเชื่อมและโลหะแผน
ชางโลหะ ชางกลโลหะ ชางกลโรงงาน ชางทอและประสาน ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางตอเรือกลโลหะ
ชางเทคนิคอุตสาหกรรม หรือเทียบเทากลุมวิชาเทคนิคการผลิต เขาศึกษาตอโดยการเทียบโอนผลการเรียน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 ขาดความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษทีเ่ พียงพอ ตอการเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนระดับอุดมศึกษา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดอบรมเสริมดานภาษาอังกฤษ
2.4.2 ใหคําปรึกษากับนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ

7

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1 จํานวนนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา ( ภาคปกติ )
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา

ชั้นปที่ 1

2555
140

2556
140

2557
140

2558
140

2559
140

ชั้นปที่ 2

-

140

140

140

140

ชั้นปที่ 3

-

-

140

140

140

ชั้นปที่ 4

-

-

-

70

70

รวม

140

280

420

490

490

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

70

140

140

หมายเหตุ 1. หลักสูตร 4 ป รับนักศึกษา 2 หอง จํานวนทั้งหมด 70 คน
2. หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน รับนักศึกษา 2 หอง จํานวนทั้งหมด 70 คน
2.5.2 จํานวนนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา ( ภาคสมทบ )
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา

ชั้นปที่ 1

2555
35

2556
35

2557
35

2558
35

2559
35

ชั้นปที่ 2

-

35

35

35

35

ชั้นปที่ 3

-

-

35

35

35

รวม

35

70

105

105

105

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

35

35

35

หมายเหตุ หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียนภาคสมทบ รับนักศึกษา 1 หอง จํานวน 35 คน
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ( ภาคปกติ )

ปงบประมาณ
2555
1,680,000

2556
3,360,000

2557
5,040,000

2558
5,880,000

2559
5,880,000

คาลงทะเบียน

980,000

1,960,000

2,940,000

3,430,000

3,430,000

เงินงบประมาณแผนดิน

175,000

350,000

525,000

700,000

700,000

2,835,000

5,670,200

8,505,000

10,010,000

10,010,000

คาบํารุงการศึกษา

รวมรายรับ

หมายเหตุ 1. หลักสูตร 4 ป รับนักศึกษา 2 หอง จํานวนทั้งหมด 70 คน
2. หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน รับนักศึกษา 2 หอง จํานวนทั้งหมด 70 คน
ปงบประมาณ

รายละเอียดรายรับ (ภาคสมทบ )

คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินงบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

2555
1,225,000

2556
2,450,000

2557
3,675,000

2558
3,675,000

2559
3,675,000

245,000

490,000

735,000

735,000

735,000

1,470,000

2,940,000

-

4,410,000

4,410,000

หมายเหตุ หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียนภาคสมทบ รับนักศึกษา 1 หอง จํานวน 35 คน

-

4,410,000
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน ( ภาคปกติ )

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

7,590,000

8,045,400

8,528,124

9,039,812

9,582,200

2. คาใชจายดําเนินงาน(ไมรวม 3 )

590,000

930,000

1,270,000

1,430,000

1,430,000

3. รายจายระดับมหาวิทยาลัย

170,000

270,000

360,000

450,000

537,000

2558

2559

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร

รวม (ก)

8,350,000

9,245,400 10,158,124

10,919,812 11,549,200

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา

12,350,000 13,745,400 15,158,124

140

280

420

16,419,812 17,549,200

490

490

หมายเหตุ 1. หลักสูตร 4 ป รับนักศึกษา 2 หอง จํานวนทั้งหมด 70 คน
2. หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน รับนักศึกษา 2 หอง จํานวนทั้งหมด 70 คน
หมวดเงิน (ภาคสมทบ )

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน(ไมรวม 3 )
3. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

1,176,000 2,352,000 3,528,000 3,528,000 3,528,000
294,000

588,000

882,000

882,000

882,000

-

-

-

-

-

1,470,000 2,940,000 4,410,000 4,410,000 4,410,000

ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา

-

-

-

-

1,470,000 2,940,000 4,410,000 4,410,000 4,410,000
35

70

105

105

หมายเหตุ หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียนภาคสมทบ รับนักศึกษา 1 หอง จํานวน 35 คน

105
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 148 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
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
6 หนวยกิต
2 หนวยกิต
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
110 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
40 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
55 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 = ไมระบุสาขาวิชา 3 = สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ )
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)
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- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร )
- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3-9 = วิชาชีพเลือก )
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
- รายวิชา
32 หนวยกิต ประกอบดวย
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 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)

 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

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

3(3-0-6)

01-002-220

3(3-0-6)
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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)

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)
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 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
(Environmental 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)

 หมวดวิชาเฉพาะ 110 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน 40 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)

02-311-211

แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร (Calculus 3 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)
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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)

04-011-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education) 1(0-2-1)


กลุมวิชาชีพบังคับ 55 หนวยกิต ประกอบดวย

04-113-203

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา ( Fundamentals of Electrical Engineering )

3(2-2-5)

04-212-201

เธอรโมไดนามิกส 1 ( Thermodynamics 1 )

3(3-0-6)

04-212-320

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ( Mechanical Engineering Laboratory )

1(0-3-6)

04-312-101

กระบวนการผลิต (Manufacturing Processes )

3(3-0-6)

04-312-202
04-312-203

สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics )
3(3-0-6)
ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ (Engineering Metrology Laboratory) 3(2-3-4)

04-312-204

วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ ( Material Testing Engineering )

3(2-3-4)

04-312-205

วิศวกรรมงานหลอ ( Foundry Engineering )

3(2-3-4)

04-312-206

การบริหารงานวิศวกรรม ( Engineering Management )

3(3-0-6)

04-312-307
04-312-308
04-312-309

วิศวกรรมการบํารุงรักษา ( Maintenance Engineering )
การควบคุมคุณภาพ ( Quality Control )
การศึกษางานอุตสาหกรรม ( Industrial Work Study )

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

04-312-310
04-312-311
04-312-412

การวิจยั การดําเนินงาน ( Operations Research )
วิศวกรรมความปลอดภัย ( Safety Engineering )
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม ( Engineering Economy )

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

04-312-413
04-312-414

การวางแผนและควบคุมการผลิต ( Production Planning and Control )
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม ( Industrial Plant Design )

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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04-312-415
04-312-416
04-312-417
04-312-418

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ( Industrial Engineering Laboratory )
สัมมนาปญหาทางวิศวกรรม ( Seminar in Engineering Problem )
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ( Industrial Engineering Pre-Project )
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ( Industrial Engineering Project )

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

 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต กําหนดใหศึกษาดังนี้
1. แขนงวิชาสหกิจศึกษา
04-313-417 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
6(0-40-0)
( Co-operative Education for Industrial Engineering )
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือ
มติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
04-313-316 การฝกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Practice for Industrial Engineering )
3(0-40-0)
และเลือกศึกษาใหครบ 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
2. แขนงวิชาการออกแบบ
04-212-308 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 ( Machine Design 1 )

3(3-0-6)

04-313-207 การออกแบบแมพิมพพลาสติก ( Plastic Mold Design )

3(2-3-4)

04-612-202 คอมพิวเตอรในงานออกแบบ ( Computer Aided Design )

3(2-3-4)

04-613-315 คอมพิวเตอรชว ยในการออกแบบและการผลิต
( Computer Aided Design and Manufacturing )
04-812-207 เทคโนโลยีแมพิมพโลหะ 1 ( Tool and Die Technology 1 )

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

3 แขนงวิชาวัสดุศาสตรและกรรมวิธีการผลิต
04-313-101 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล ( Machine Tool Practice )

3(1-6-2)

04-313-202 ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผน ( Welding and Sheet Metal Practice )

3(1-6-2)

04-313-203 งานโลหะแผน ( Sheet Metal )

3(1-6-2)

04-313-204 เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อม ( Welding Processes Technology )

3(2-3-4)

04-313-205 โลหะการวิศวกรรม (Metallurgy Engineering)

3(2-3-4)
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4. แขนงวิชาระบบการผลิตและระบบอัตโนมัติ
3(2-3-4)

04-213-310 นิวเเมติกสอุตสาหกรรม ( Industrial Pneumatics )
04-313-206 วิศวกรรมอุปกรณนําเจาะและจับงาน ( Jig and Fixture Engineering )

3(3-0-6)

04-612-303 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ( Automatic Machine Engineering )

3(2-3-4)

04-612-305 ไมโครโปรเซสเซอรและการควบคุมแบบลําดับ
( Microprocessors and Sequence Control )
5. แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
04-313-308 การยศาสตร ( Ergonomics )

3(2-3-4)

04-313-309 การวิเคราะหตน ทุนและงบประมาณอุตสาหกรรม
( Industrial Cost and Budget Analysis )
04-313-310 หลักการจัดการ ( Principles Management )

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

04-313-311 การจัดการโซอุปทาน ( Supply Chain Management )

3(3-0-6)

04-313-312 การจัดการโลจิสติกส ( Logistics Management )

3(3-0-6)

04-313-313 การประกันคุณภาพ ( Quality Assurance )

3(3-0-6)

04-313-314 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม ( Industrial Energy Management )

3(3-0-6)

04-313-315 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางวิศวกรรม
( Management Information System for Engineering )

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับ
ปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาไทย
xx-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ
04-311-101 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม
04-312-101 กระบวนการผลิต
02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
02-511-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
รวม

หนวยกิต
3
1
3
3
3
3
3
1
20

ทฤษฎี
3
0
1
2
3
3
3
0
15

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
2
1
6
2
3
4
0
6
0
6
0
6
2
1
13
32

ชั่วโมง/สัปดาห = 28 ชั่วโมง

xx-xxx-xxx
01-002-101
02-311-109
02-411-103
02-411-104
02-511-109
02-511-110
04-311-102
04-313-101

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ
ภาษาอังกฤษ 1
แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
เคมีสําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร

หนวยกิต
1
3
3
3
1
3
ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
1
การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
3
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล (วิชาชีพเลือก 1)
3
รวม
21

ทฤษฎี
0
3
3
3
0
3
0
1
1
14

ชั่วโมง/สัปดาห = 32 ชั่วโมง

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
2
1
0
6
0
6
0
6
2
1
0
6
2
1
6
2
6
2
18
31
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ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
02-001-103 สถิติเบื้องตน
04-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
02-311-211 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
04-313-202 ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผน
(วิชาชีพเลือก 2)
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
3
3
3
3
1

21

19

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
6
2
6

38

ชั่วโมง/สัปดาห = 25 ชั่วโมง

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
04-113-203 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
04-312-202 สถิติวิศวกรรม
04-312-203 ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ
04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม
04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
2
3

3
3
3
21

2
3
2
18

ชั่วโมง/สัปดาห = 26 ชั่วโมง

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
2
5
0
6
3
0
3
8

4
6
4
37
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ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ
xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
04-312-204 วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
04-312-205 วิศวกรรมงานหลอ
04-312-307 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
04-312-310 การวิจยั การดําเนินงาน
04-312-311 วิศวกรรมความปลอดภัย
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3
21

ทฤษฎี
3
3
2
2
3
3
3
19

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
3
4
3
4
0
6
0
6
0
6
6
38

ชั่วโมง/สัปดาห = 25 ชั่วโมง

ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
xx-xxx-xxx
04-312-308
04-312-309
04-312-412
04-312-413
04-312-415
04-212-320
04-312-416
04-312-417
04-011-301

วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

การควบคุมคุณภาพ
การศึกษางานอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
การวางแผนและควบคุมการผลิต
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
สัมมนาปญหาทางวิศวกรรม
การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
อุตสาหการ
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
3
1
1
1
1

ทฤษฎี
3
3
3
3
3
0
0
0
1

1
20

1
17

ชั่วโมง/สัปดาห = 25 ชั่วโมง

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
3
6
3
6
2
1
0
2
0
8

2
47

20

ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-313-417 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
อุตสาหการ ( วิชาชีพเลือก 3 )
รวม

หนวยกิต
6

ทฤษฎี
0

6

0

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
40
0
40

0

ชั่วโมง/สัปดาห = 40 ชั่วโมง

ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-212-201 เธอรโมไดนามิกส 1
04-312-414 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
04-312-418 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ทฤษฎี
3
3
1
x
x
x
x

ชั่วโมง/สัปดาห = xx ชั่วโมง

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
6
2
x
x
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
และการเขียนประเภทตาง ๆ
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 จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ 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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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

01-001-109

01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกีย่ วกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม
การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ 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 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใชโทรศัพท
การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมายและการตัดสินใจ
ทําธุรกิจ การตอว าและการแกป ญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ 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
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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
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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
มนุษยสัมพันธในหน วยงาน มนุษยสัมพั นธในองคกร การสื่อสารกั บมนุ ษยสั มพันธ มนุษยสัมพันธใ 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
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01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับการวิจัย 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

30

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
ตาง ๆ 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
 ญาไทยดานตาง ๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai administration;
belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom
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01-004-108

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
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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
พลังงานไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม 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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02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environmental 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
พื้นฐานการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance; practice
of social dance
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01-005-124

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริม
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
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : 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 การอยูคา ยพักแรม 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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01-006-105

นันทนาการเพื่อการฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการใน
การฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการเลือกใชกิจกรรมนันทนาการ
ใหเหมาะสมกับการอบรม ตาง ๆ
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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02-311-211

แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 3 for Engineers
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 02-311-109 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : พิกัดเชิงขั้ว และสมการอิงตัวแปรเสริม เสนระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของ
ฟงกชันคาจริงของสองตัวแปรและการประยุกต อนุพันธยอยและปริพันธสองชั้น แคลคูลัสของฟงกชันคาจริง
ของหลายตัวแปร ปริพันธตามเสนเบื้องตน
Polar coordinates and parametric equation, lines and surfaces in three dimensional spaces;
calculus of real- valued functions of two variables and their applications; partial derivative and double
integral, calculus of real-valued functions of multiple variables; introduction to line integral
02-411-103

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
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02-511-107

ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Physics 1 for Engineer
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของ
วัตถุแข็งแกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต สมบัติเชิงกลของสสารและกลศาสตรของไหล ความรอน
และอุณหพลศาสตรเบื้องตน 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

02-511-108

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
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพล
ศาสตรเบื้องตน คลื่นและคลื่นเสียง
Force and motion; momentum and energy; particle system; mechanical properties of
matter; motion of rigid bodies; motion of oscilate; fluid mechanics; introduction to heat and
thermodynamics;wave and sound
02-511-109

ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Physics 2 for Engineer
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
คลื่นแมเหล็กไฟฟา 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
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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
คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน ฟสิกสอะตอมและฟสิกสนิวเคลียร
Electrostatic, direct current, electromagnetics, alternating current, basics electronics,
electromagnetic wave, optics, modern physics, quantum theory, atomic physics and nuclear physics

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
หลักการของกลศาสตร ระบบแรง ผลลัพธของแรง การสมดุล การวิเคราะหโครงสราง
แรงภายใตของไหลที่อยูนิ่ง จลนศาสตร และจลนพลศาสตรของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ขอ
ที่สองของนิวตัน 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
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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
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 การกําหนดขนาดและ
พิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพชวย และภาพคลี่ การสเก็ตชภาพ การเขียนภาพแยกชิน้ และ ภาพประกอบ การอาน
และวิเคราะหแบบงาน 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
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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
04-011-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ
หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส. ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะ
การวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกีย่ วกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนขอมูล
Co-operative education processes and practices; principles of job application letter writing;
how to select working places; how to achieve a job interview; organizational culture; personality
development; professional ethics; virtue and morality; labour law, social security; 5 S. activities, quality
assurance and safety standards, English for communication; report writing; presentation; planning skills,
analysis skills, facing problem solving and decision making skills; general knowledge of information
technology; IT law and information retrieval
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ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
04-113-203

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
3(2-2-5)
Fundamentals of Electrical Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง และไฟฟากระแสสลับขั้นพื้นฐาน แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา
และกําลังไฟฟา หมอแปลงไฟฟา ความรูเ บื้องตนสําหรับเครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอร และ
การใชงานมโนมติของระบบไฟฟาสามเฟส วิธีการสงจายกําลังไฟฟา พื้นฐานเครื่องวัดไฟฟา
Basic DC and AC circuit analysis; voltage; current and power; transformers; introduction
to electrical machinery; generator, motors and their uses; concepts of three-phase systems; method of
power transmission; introduction to some basic electrical instrument
04-212-201

เธอรโมไดนามิกส 1
3(3-0-6)
Thermodynamics 1
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : 02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
กฎขอที่หนึ่งของเธอรโมไดนามิกส สมบัติของสารบริสุทธิ์ กฎขอที่สองของเธอรโมไดนามิกส
วัฏจักรคารโนต พลังงานเอนโทรป พื้นฐานการถายเทความรอนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน
First law of thermodynamics; properties of pure substances; second law of thermodynamics;
Carnot cycle; energy; entropy; basic of heat transfer and energy conversion
04-212-320

ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-6)
Mechanical Engineering Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กลศาสตรของไหล กลศาสตรของแข็ง ระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส เธอรโมไดนามิกส
และการเขียนรายงานทางวิศวกรรม
Fluid mechanics; solid mechanics; hydraulic and pneumatic system; thermodynamics and
report writing in engineering
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04-312-101

กระบวนการผลิต
3 (3-0-6)
Manufacturing Processes
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดทางกรรมวิธีการผลิตขั้นพื้นฐาน เชน การผลิตโลหะจําพวกเหล็ก งานหลอโลหะ
การแปรรูปวัสดุ การตอประกอบ การตกแตงผิวสําเร็จ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ เครื่องมือ
วัดทดสอบ และตรวจสอบวัสดุทางวิศวกรรม ความสัมพันธของวัสดุ และกรรมวิธีการผลิต ตลอดจนการใช
เครื่องจักรในการผลิตระบบอัตโนมัติ พื้นฐานตนทุนการผลิต
Theory and concept of manufacturing processes such as casting, forming, machining and
welding; material and manufacturing processes relationships; fundamental of manufacturing cost
04-312-202

สถิติวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน
การถดถอยและสหสัมพันธ การใชวิธีการทางสถิติเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา
Probability theory; random variables; statistical inference; analysis of variance; regression
and correlation; use of statistical methods as the tool in problem solving
04-312-203

ปฏิบตั ิการวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ
3 (2-3-4)
Engineering Metrology Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการวัดและตรวจสอบ การใชเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม ความผิดพลาดในการวัด
การกําหนดพิกัดความเผื่อในเชิงเรขาคณิต
หลักการวัดเปรียบเทียบการตรวจสอบรูปทรงของชิ้นงาน
การประเมินผลการวัด การตรวจวัดดวยเครื่องวัดสามแกน และการบํารุงรักษาเครื่องมือวัด
Dimension metrology; use of measuring equipment; workpiece inspection error of
measurement; geometrical dimension and tolerance (GD & T); measurement evaluation; coordinate
measuring machine (3D dimensions) and maintenance of measuring equipment
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04-312-204

วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
3 (2-3-4)
Material Testing Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สมบัติทางกลของวัสดุภายใตแรงกระทํา หลักการทดสอบวัสดุ และการวิเคราะหผลการ

ทดสอบ
Mechanical properties of materials by action force; principles of materials testing
and analysis of test results
04-312-205

วิศวกรรมงานหลอ
3 (2-3-4)
Foundry Engineering
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิวัฒนาการของการหลอโลหะ หลักการและกรรมวิธีการหลอโลหะตางๆ การหลอมและ
การเทน้ําโลหะลงสูแ บบหลอ ระบบจายน้าํ โลหะ การไหลและการแข็งตัวของน้ําโลหะ จุดบกพรองของงานหลอ
และวิธีปองกัน การทําแบบหลอและไสแบบดวยทรายชนิดตางๆ การหลอโลหะนอกกลุมเหล็ก
Evolution of casting; principles and method of casting; melting and pouring liquid
metal into the mold; running system; flow and solidification; defects in casting and prevention; mold
casting and sand core; non-ferrous casting
04-312-206

การบริหารงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการจัดการ มนุษยสัมพันธในการทํางาน การเพิ่มผลผลิตทางวิศวกรรม การพยากรณ
และการวางแผนในงานการผลิต การตลาด เศรษฐศาสตรวิศวกรรมเบื้องตน การบริหารโครงการ
Principles of management; human relationship; methods of increasing productivity;
forecasting and production planning; marketing; basic of engineering economy; project management
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04-312-307

วิศวกรรมการบํารุงรักษา
3 (3-0-6)
Maintenance Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดทางการบํารุงรักษาเครื่องจักร มูลเหตุของการเสื่อมสภาพเครื่องจักร และอุปกรณ
การตรวจสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ
การวางแผนและการควบคุมกิจกรรมการบํารุงรักษา การวิเคราะห
ความนาเชื่อถือ และความเสียหายทางสถิติ การวัดการประเมินผลประสิทธิภาพบํารุงรักษา
Industrial maintenance and Total Productive Maintenance (TPM) concepts, failure statistics,
reliability, maintainability and availability analysis, lubrication, preventive maintenance systems and
condition monitoring technologies, maintenance control and work order systems, maintenance organization,
personnel and resources, computerized maintenance management systems (CMMS), life cycle management,
maintenance reports and key performance indexes, maintenance system development
04-312-308

การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
Quality Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : นิยามคุณภาพทางดานการจัดการคุณภาพ เทคนิคในการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห
ความสามารถของกระบวนการผลิต การสุมตัวอยาง และการออกแบบแผนการสุมตัวอยาง ความนาเชื่อถือ
ทางวิศวกรรมในการผลิต การประกันคุณภาพเบื้องตน
Definition of quality control management, quality control techniques; analysis of ability
of manufacturing process; sampling and sampling design; reliability of manufacturing engineering;
introduction to quality assurance
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04-312-309

3 (3-0-6)
การศึกษางานอุตสาหกรรม
Industrial Work Study
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูในการทํางานจากการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว การปฏิบัติและขั้นตอนรวมทั้งการ
ประยุกตหลักการของการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมในการทํางาน การใชแผนภูมิ แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการไหล
ของกระบวนการผลิต แผนภูมิคน-เครื่องจักร ศึกษาการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค สูตรเวลามาตรฐาน การสุมงาน
การเทียบหาระดับอัตรามาตรฐาน ระบบขอมูลมาตรฐานและการใชเครื่องมือใหสัมพันธกบั งาน
Working knowledge of the time and motion study; practices and procedures including
application of principles of motion economy; use of flow process charts and diagram, man-machine charts,
micro-motion study, time formulas, work sampling, performance rating, standard data systems and use of
equipment related to the work
04-312-310

การวิจัยการดําเนินงาน
3 (3-0-6)
Operations Research
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การแนะนําวิธีการวิจัยการดําเนินงาน การแกไขปญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการที่สอดคลอง
กับการผลิตยุคปจจุบัน โดยเนนการใชตัวแบบทางคณิตศาสตร กําหนดการเชิงเสน ตัวแบบการขนสง
ทฤษฏีเกม ทฤษฏี แ ถวคอย ตัว แบบการจัดการพัสดุคงคลัง และการจําลองสถานการณในกระบวนการ
ตัดสินใจ
Introduction to the methodology of operations research in modern industrial engineering
problem solving, emphasis is made on the use of mathematical models, linear programming, transportation
model, game theory, queuing theory, inventory model and simulation in decision making process
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04-312-311

วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
Safety Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของหลักการปองกันการสูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะห และการควบคุม
ปองกันอุบัติภยั ที่เกิดกับบุคคล และสถานที่ทํางาน เทคนิคที่ใชกบั ระบบความปลอดภัย หลักการบริหาร
ความปลอดภัย และกฎหมายความปลอดภัย
Introduction to loss prevention principles; design, analysis, and control of workplace
hazards, human element; system safety techniques; principles of safety management; and safety laws
04-312-412

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Economy
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิธีการเปรียบเทียบคาเงินลงทุนตามหลักของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม คาเสื่อมราคา การหาคา
ราคาทดแทน การวิเคราะหจุดคุมทุน ความเสี่ยงและความไมแนนอนในการลงทุน การประเมินราคารายรับและ
รายจาย ภาษี และผลที่จะเกิดตามมาภายหลัง
Methods of comparison; depreciation, evaluation of replacement, breakeven point
analysis , risk and uncertainty, estimation of revenues, expenses, tax; consequences
04-312-413

การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
Production Planning and Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบการผลิตเบื้องตน เทคนิคการพยากรณ การจัดการพัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต
การวิเคราะหคา ใชจา ย และผลกําไรเพือ่ การตัดสินใจ การจัดตารางการผลิต การวางแผนและควบคุมโครงการ
โดยใชเทคนิค PERT/CPM
Introduction to production systems; forecasting techniques; inventory management;
production planning; cost and profitability analysis for decision making; production scheduling; production
control by PERT/ CPM techniques
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04-312-414

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Plant Design
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : 04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนการออกแบบโรงงาน การวิเคราะหการออกแบบโรงงานขั้นตน การวางแผน
และการจัดวางผังสิ่งอํานวยความสะดวก การขนถายวัสดุ ลักษณะของปญหาดานการจัดวางผังโรงงาน การ
เลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะหผลิตภัณฑ ชนิดของแบบงานบริการและงานสนับสนุน
Introduction to plant design; preliminary analysis of plant design; layout and facilities
planning; material handling; nature of plant layout problems; plant location selection; product analysis;
types of layout service and auxiliary functions
04-312-415

ปฏิบตั ิการวิศวกรรมอุตสาหการ
1 (0-3-6)
Industrial Engineering Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เวลา และการเคลื่อนไหว การประยุกตใชเครื่องมือเพื่อการศึกษางาน การจับเวลา การหา
เวลามาตรฐาน การออกแบบแผนผังบริเวณทํางาน การจําลองการเคลื่อนไหวและเวลาในการทํางาน การวิเคราะห
กิจกรรมในการทํางาน การควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิต
Time and movement; application of tools to study timing of a standard time, layout
design for work, simulation of motion, time in working, analysis of activities in working, quality control;
production planning and control
04-312-416

สัมมนาปญหาทางวิศวกรรม
1 (0-2-1)
Seminar in Engineering Problem
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการมองปญหาและวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรม หลักในการระดมสมองเพื่อแกปญหา
การทํางานรวมกัน การติดตามผลงาน หลักการพูด การนําเสนอและรายงานผลงาน
Related to the analysis of engineering problems in the brainstorming; to solve the problem
of interoperability; follow up; the principle of speaking; presentation and report results
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การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
1 (1-0-2)
Industrial Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเลือกและศึกษางานที่จะทําโครงการและเขียนรายงาน การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหัวขอ
โครงการที่ไดรับอนุมัติจากที่ปรึกษา กําหนดวัตถุประสงค กําหนดขั้นตอนและแผนเพื่อดําเนินโครงการ
และรายงานความกาวหนาของโครงการ
Selection and study of project and report writing; literature review of topics which are
approval by advisors; setting objectives; setting plan and procedure to implement the project and report the
project progress
04-312-417

04-312-418

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (1-6-2)
Industrial Engineering Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-312- 417 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
: 04- 313-101 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
: 04- 313-202 ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผน
รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : 04- 313-101 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
: 04- 313-202 ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผน
การวิเคราะหแผนการดําเนินโครงการ ปฏิบัติการในโครงการตามที่ไดรับอนุมัติ วิเคราะหการ
ปฏิบัติงาน ปญหาและกําหนดวิธีการแกปญหา นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการเปนระยะ ๆ นําเสนอผล
การดําเนินงานในขั้นสุดทาย และจัดทํารายงานโครงการที่สมบูรณ
Planning analysis; implementing the approval project; work analysis; problems and
solutions; regular project reporting; presentation of the final stage and final report
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ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
ข.3.1 แขนงวิชาสหกิจศึกษา
04-313-316

การฝกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (0-40-0)
Practice for Industrial Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติงานโดยนําความรูจากดานวิศวกรรมอุตสาหการ ไปประยุกตใชในสถานประกอบการ
จริง โดยมีเวลาฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 สัปดาห
The practice of Industrial engineering career and apply that expertise to work in a
workplace by taking course at least eight weeks
04-313-417

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
6 (0-40-0)
Co-operative Education for Industrial Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : จัดใหนักศึกษามีประสบการณตรง โดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เปนการเรียนรู
การทํางานจากการปฏิบัติ การศึกษาจากประสบการณ โปรแกรมการศึกษางาน การศึกษาที่ยดึ การทํางานเปน
พื้นฐาน หรือโปรแกรมการศึกษาสลับกับการทํางาน นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไมนอยกวา 16 สัปดาห
To manage students have experience by work on factory by learning by doing;
experiential education; work-study program; work-based education or inverse program study with work
minimum sixteen weeks
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ข.3.2 แขนงวิชาการออกแบบ
04-212-308

การออกแบบเครื่องจักรกล 1
3 (3-0-6)
Machine Design 1
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 04-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม
รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : พื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรกล คุณสมบัติและการเลือกใชวัสดุ หลักการออกแบบ
ชิ้นสวนเครื่องจักรกลเบื้องตน ความเคนผสมและทฤษฎีความเสียหายของชิ้นงานเครื่องจักรกล ความเสียหาย
เนื่องจากความลา การออกแบบรอยตอดวยหมุดย้ําและการเชื่อม การยึดดวยสลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลาสง
กําลัง สปริง เฟอง สกรูสงกําลัง คูตอประกบ ตลับลูกปน เบรกคลัตช สายพานและโซ โครงการออกแบบ
เครื่องจักรกล
Fundamentals of mechanical design; properties of materials; design of simple machine
elements; combine stresses and theories of failure; fatigue failure; rivets; welding; screw fasteners; keys and
pins; shafts; springs; gears; power screws; couplings; bearings; brakes; clutches; belts; chains; mechanical
design project.
04-313-207

การออกแบบแมพิมพพลาสติก
3 (2-3-4)
Plastic Mold Design
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : ชนิดของพลาสติกและโครงสรางพลาสติก ชนิดแมพิมพพลาสติกชนิดแบบเปา แบบฉีด แบบ
อัด ตลอดจนสามารถคํานวณออกแบบสราง วิเคราะหแมพิมพฉีด แมพิมพเปา แมพิมพอัดขึน้ รูปตามแบบงานที่
ใหมา
Types of plastics and its structure; blow mold; injection mold; compression mold;
calculation of molding construction; analysis of injection mold; blow mold; compression mold of mold
drawing
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04-612-202

คอมพิวเตอรในงานออกแบบ
3 (2-3-4)
Computer Aided Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการพื้นฐานสําหรับคอมพิวเตอรกราฟฟก 2 มิติ และ 3 มิติ การนําคอมพิวเตอรชวยในการ
สรางชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตัน หลักการทํางานของคอมพิวเตอรกราฟฟกและการเชื่อมตอกับ
อุปกรณรอบนอก การสรางแบบประกอบชิ้นสวน การแสดงรายละเอียดของชิ้นสวนและจําลองการเคลื่อนที่
ของชิ้นสวนเครื่องจักรกล
Basic 2-D and 3-D computer graphics; 2-D and 3D solid and surface modeling; operating
principle of computer graphic and peripheral interfacing technique; Assembly parts; Detail of parts and
Simulation of moving parts
04-613-315

คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต
3 (2-3-4)
Computer Aided Design and Manufacturing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอรในการออกแบบ (CAD) และคอมพิวเตอรชวยในการผลิต
(CAM) กระบวนการควบคุมผลิตและปฏิบัติการผลิต การปฏิบัติงานรวมกันระหวางคอมพิวเตอรในการ
ออกแบบและคอมพิวเตอรชวยในการผลิตและกระบวนการบริหารการผลิต
Basic Computer Aided Design (CAD) and Computer Aided Manufacture (CAM);
Computer process monitoring and control. Production systems at the plant and operation; principles
underlying the integration between a CAD/CAM packages and manufacturing management system
04-812-207

เทคโนโลยีแมพิมพโลหะ 1
3 (3-0-6)
Tool and Die Technology 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แมพิมพชนิดตางๆ ชนิดเครือ่ งปมโลหะ การคํานวณคาตางๆ ในแมพิมพตดั เจาะ แมพิมพ
ขึ้นรูป แมพิมพดัด แมพิมพกดรีดขึ้นรูป การออกแบบแมพิมพ 14 ขัน้ ตอน การเลือกใชชิ้นสวนมาตรฐาน
Types of press work; pressing machine, calculation of parameters in stamping die; forming
die; bending die, drawing die, 14 steps of tool designs and uses of standard parts
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ข.3.3 แขนงวิชาวัสดุศาสตรและกรรมวิธีการผลิต
04-313-101

ปฏิบตั ิงานเครือ่ งมือกล
3 (1-6-2)
Machine Tool Practice
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : งานเครื่องมือกลไดแก งานกลึง งานกัด งานเลื่อย งานเจียระไน และงานเจาะ ตลอดจนการ
ใชเครื่องมือวัด และหลักการปฏิบัติงาน
Machine tool, for example, turning, milling, sawing, grinding and drilling, measuring
instruments and work principles
04-313-202

ปฏิบตั ิงานเชือ่ มและโลหะแผน
3 (1-6-2)
Welding and Sheet Metal Practice
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : งานเชื่อม ไดแก งานเชื่อมไฟฟา งานเชื่อมกาช กระบวนงานเชื่อมตาง ๆ และงานโลหะแผน
ตลอดจนการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย
Welding, for example, arc welding, gas welding and sheet metal including work
practice safety

04-313-203

งานโลหะแผน
3 (1-6-2)
Sheet Metal
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : ชนิดของวัสดุที่นาํ มาใชผลิตเปนโลหะแผน เครื่องมือและอุปกรณ รวมทั้งเครื่องจักรตางๆ
ที่ใชในการตัด การขึ้นรูปโลหะแผน การเขียนแบบแผนคลี่ การตัด การขึ้นรูป เชน การพับ การมวน
การกดขึ้นรูป เปนตน การตอโลหะแผนดวยกระบวนการตางๆ เชน การบัดกรี การเขาตะเข็บ การย้ําหมุด
Types of the inventory that apply to produce are sheet metal a tool and the equipment
machine differs at use in the slitting metal; forming sheet metal; drawing; cutting; forming i.e
roll-forming, press-forming, soldering; seaming; riveting joining
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04-313-204

เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อม
3 (2-3-4)
Welding Processes Technology
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : การเชื่อมและการตัดดวยวิธีการตาง ๆ การเตรียมงานเชือ่ ม ขั้นตอนงานเชื่อม อุปกรณทใี่ ชใน
การเชื่อม การเลือกใชลวดเชื่อม ขอบกพรองในงานเชือ่ ม ขอจํากัดของกระบวนการเชื่อมตาง ๆ พื้นฐาน
โลหะวิทยางานเชื่อม การเชื่อมเหล็กกลา เหล็กกลาประสม เหล็กหลอ อลูมิเนียม และโลหะประสมอื่นๆ
การตอวัสดุตางชนิด การเชือ่ มพอกผิว การปรับปรุงคุณสมบัติงานเชือ่ ม รวมถึงการเชื่อมระบบอัตโนมัติ และ
ความปลอดภัยในงานเชือ่ ม
Welding and cutting with various methods; welding preparation; welding procedure;
welding equipment; electrode selection; welding defects; limitation of welding processes;
fundamentals of welding metallurgy; stainless steel welding; alloy steel welding; cast iron welding;
aluminum welding and other alloys welding; joining different kinds of materials; surfacing welding;
welding property improvement including automatic welding and welding safety
04-313-205

โลหะการวิศวกรรม
3 (2-3-4)
Metallurgy Engineering
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในทางโลหะวิทยา คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ โครงสรางของ
โลหะ และการเกิดผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ คุณสมบัติของโลหะผสมไดอะแกรมของเหล็ก-เหล็กคารไบต
การอบชุบของเหล็ก และกรรมวิธีชุบแข็ง
Equipment and tools used in metallurgy; mechanical properties of metals; the structure
of metal and crystal; deformation of metals; properties of alloy; iron - iron carbide diagram; heat treatment
of steel and hardening process
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ข.3.4 แขนงวิชาระบบการผลิตและระบบอัตโนมัติ
04-213-310

นิวเเมติกสอุตสาหกรรม
3 (2-3-4 )
Industrial Pneumatics
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : ชิ้นสวนและอุปกรณของระบบนิวแมติกส ระบบการผลิตลมอัด การปรับสภาพลมอัดและ
ทอสงจายลมอัด การออกแบบวงจรนิวแมติกส การควบคุมระบบนิวแมติกสดว ยลม กลไกไฟฟา และ
โปรแกรมเมเบิล้ ลอจิคคอนโทรลเลอร อุปกรณพิเศษทีใ่ ชในระบบนิวแมติกส การบํารุงรักษาระบบนิวแมติกส
Pneumatic parts and components; compressed air generating system; compressed air
conditioning and piping; pneumatic circuit design; pneumatic system control by compressed air, mechanical,
electrical and programmable logic controller; special components; maintenance of pneumatic system
04-313-206

วิศวกรรมอุปกรณนําเจาะและจับงาน
3 (2-3-4)
Jig and Fixture Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : การวิเคราะหหลักการออกแบบเครื่องมือ องคประกอบการทํางานของชิ้นสวนตาง ๆ ที่ทํา
การประกอบขึ้นเปนอุปกรณนําเจาะและจับงาน หลักการวางแผนออกแบบอุปกรณนําเจาะ และจับงาน
ฝกปฏิบัติออกแบบและทําอุปกรณนําเจาะและจับงาน เพื่อแกปญหาในการผลิตชิ้นงาน และเพื่อประยุกตใช
กับสายการผลิตแบบอัตโนมัติ
Analysis of principles of tool design; components of equipment to jig and fixture;
principles of design planning for jig and fixture; design practice to jig and fixture to solve problems in
production and to apply to automated production line
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04-612-303

วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
3 (2-3-4)
Automatic Machine Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การพื้ น ฐานเครื่ อ งจั ก รกลที่ทํ า งานดว ยคอมพิ ว เตอร การทํ า งานของเครื่ อ งกลึ ง และ
เครื่องกัดอัตโนมัติ (ซีเอ็นซี) การใชคําสั่งในการปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการกําหนด
เงื่อนไขในการกลึง และการกัดงานดวยเครื่องซีเอ็นซีการเขียนและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อควบคุม
เครื่องจักร
Basic computer controlled machines; CNC turning and CNC milling; giving instructions;
planning; cutting parameters for CNC turning and CNC milling; writing and computer programming for
machinery control
04-612-305

ไมโครโปรเซสเซอรและการควบคุมแบบลําดับ
3 (2-3-4)
Microprocessors and Sequence Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
สถาปตยกรรมของ
ไมโครโปรเซสเซอรหรือไมโครคอนโทรลเลอร การเขียนโปรแกรมควบคุม พอรต ระบบอินเตอรรัปต
ไทเมอรและเคานเตอร การประยุกตใชงานพื้นฐานการควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี โปรแกรมพีแอลซี การ
เขียนโปรแกรมภาษาแลดเดอร คําสั่งและอุปกรณเชื่อมตอสําหรับการควบคุมแบบอันดับ คําสั่งและอุปกรณ
เชื่อมตอพิเศษของพีแอลซี การสื่อสารระหวางพีแอลซีกับเครื่องมือควบคุมอื่น การประยุกต พีแอลซีดาน
อุตสาหกรรม การเลือก การติดตั้ง การทดสอบพีแอลซีและการประยุกตใชไมโครคอมพิวเตอรดา นวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส
Basic microprocessors and microcontroller; microprocessor architecture or microcontroller
architecture; writing programming control; port; interrupt systems; timer and counter. Their applications;
introduction to sequence control programmable logic controllers (PLCs); Programming of PLC systems;
ladder program development; sequential control facilities; advanced features of PLCs; PLC communications
and automation; applications of PLCs; selection; installation commissioning of PLCs systems and
application in Mechatronics engineering
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ข.3.5 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
04-313-308

การยศาสตร
3 (3-0-6)
Ergonomics
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : ความหมายและประวัติความเปนมาของการยศาสตร โครงสรางของรางกายมนุษย เชน
ระบบกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท หลักชีวกลศาสตร พลังงาน และ การสูญเสียพลังงาน
ในกิจกรรมตางๆของของมนุษย ความสามารถและขอจํากัดในการรับรูขาวสาร สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
กับการเขาทํางาน การออกแบบเครื่องมืออุปกรณ การออกแบบสถานที่ทํางาน การออกแบบจอภาพแสดง
ขาวสารและการควบคุม โดยอาศัยหลักการพื้นฐานทางการยศาสตร
Definition and history of ergonomics; structure and function of the musculoskeletal;
biomechanics; energy consumption and energy efficiency; capacity and limitation of human work;
working environments; tools and equipment design; workplace design; displays and controls design
use of principles of ergonomics
04-313-309

การวิเคราะหตนทุนและงบประมาณอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Cost and Budget Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานการบัญชีอุตสาหกรรม บัญชีตนทุน การประมาณตนทุน การจัดสรรตนทุน การคิด
ตนทุนงานสั่งทํา ตนทุนกระบวนการสําหรับระบบตนทุนที่เกิดขึน้ จริง ตนทุนปกติและตนทุนมาตรฐาน
การวิเคราะหงบประมาณเพือ่ การวางแผน การผลิตและการทํากําไรและการวิเคราะหงบการเงิน
Basic accounting for manufacturing; cost accounting; cost estimation; cost allocation;
job order costing; job process costing for actual costing system; standard costing and normal costing;
budget planning analysis; process and profit and financial statement analysis
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04-313-310

หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : ลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจ แนวความคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ ปจจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการจัดการ รวมทั้งหนาที่ของผูบริหารทางดานตางๆ คือการวางแผน การจัดองคกร การชักนํา
และการควบคุม โดยศึกษาแตละหนาทีแ่ ละมุงเนนในสวนที่จะมีผลกระทบตอทรัพยากรขององคกร จริยธรรม
ทางธุรกิจ และความรับผิดชอบตอสังคม
General characteristics of business; concepts and development of management;
management factors including roles of executives involved in planning, organizing, leading, and controlling;
individual functions and focuses on impact to human resources of organization; business ethic and social
responsibilities
04-313-311

การจัดการโซอุปทาน
3 (3-0-6)
Supply Chain Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การจัดการโซอุปทาน เทคนิค และกลยุทธ สําหรับการจัดการโซอุปทาน การจัดซื้อ
การพัฒนาผูสงมอบ ระบบโลจิสติกส สําหรับการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบจากที่ตางๆ จัดระบบการขนถายวัสดุ
การจัดการพัสดุคงคลัง การกระจายสินคา การบริการลูกคา
Supply chain management; techniques and strategies for supply chain management;
purchasing; supplier development; logistics system for production; raw materials purchasing; materials
handling; inventory management; distribution; customer service
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04-313-312

การจัดการโลจิสติกส
3 (3-0-6)
Logistics Management
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนและเครื่องมือตางๆ เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส องคประกอบและความ
สําคัญของโลจิสติกส การวางแผนและการปฏิบัติงานของโลจิสติกส ตนทุนของโลจิสติกส การไหลของ
วัสดุและสารสนเทศทางโลจิสติกส
Introduction and tools in logistics management, components and importance of logistics,
planning and implementing logistics, costs of logistics, material flow and logistics information flow
04-313-313

การประกันคุณภาพ
3 (3-0-6)
Quality Assurance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบคุณภาพ การจัดการคุณภาพ วิธีการและเครื่องมือในการประกันคุณภาพ การควบคุม
กระบวนการเชิงสถิติ คาใชจายดานคุณภาพและคาความเชื่อมั่น การวางแผนคุณภาพและการตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศในงานควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
Quality system; quality management; method and instrument in quality assurance; statistical
process control; quality expenses and reliability; quality planning and quality audit; information system for
standard quality control
04-313-314

การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Energy Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การอนุรักษพลังงานดวยเทคนิคการจัดการ การจัดทําฐานขอมูลทางดานพลังงาน เทคนิคการ
ลดพลังงานในอาคารสูง การลดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม และการใชพลังงานทดแทน
Energy conservation using management techniques; energy database; techniques of energy
reduction in high building; energy reduction in industries and use of alternative energy
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04-313-315

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Management Information System for Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : หลักการและโครงสรางของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวางแผน และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การทดสอบการใชงานประสิทธิภาพของระบบ และการบํารุงรักษา การวิเคราะหระบบและการ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานระบบการจัดการสารสนเทศ
Principles and structure of information system for planning management and information
system development; system testing and maintenance; system analysis and application in information system
management
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

2

ชื่อ-นามสกุล

นายสุทธิพงษ
จํารูญรัตน
ผศ.วัชรินทร
แสงมา

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ.

อาจารย

วศ.ม.

วิศวกรรมการผลิต

วศ.บ.
วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีขนถายวัสดุ

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ , 2553
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2544
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2544
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2519
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ , 2549
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2544
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ , 2554
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2544
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2548
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2538

ผูชวย
ศาสตราจารย

อส.บ.
3

4

5

นายรัชดาศักดิ์
สุเพ็งคํา
นายกรีฑา
สิงหสมบูรณ
นายสถาพร
พิมสาร

อาจารย

วศ.ม.

วศ.บ.

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย

วศ.บ.
วศ.ม.

อาจารย

วศ.บ.
วศ.ม.

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผูชวย
ศาสตราจารย

ปร.ด.

วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.ม.

วิศวกรรมการผลิต

อส.บ.

เทคโนโลยีขนถาย
วัสดุ
M.S. Trade and
Industrial Education

ภาระการสอนตอสัปดาห แตละ
ปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
14

14

14

14

16

16

16

16

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล

ผศ.ดร.วัลลภ
ภูผา

2

ผศ.จารุนันท
บุณยโสภณ

ผูชวย
ศาสตราจารย

M.S.

3

นายเฉลิมวุฒิ
เนียมสุวรรณ

อาจารย

วศ.ม.
ค.อ.บ.

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ.
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ , 2554
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2541
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2534
Oklahoma State Univ. 2526

วิศวกรรมระบบการผลิต ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี, 2546
เครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2528

ภาระการสอนตอสัปดาห แตละป
การศึกษา
2555 2556 2557 2558
10

10

10

10

10

10

10

10

14

14

14

14
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ลําดับ
ที่
4

5

6

7

8

ชื่อ-นามสกุล

นายพิษณุ
ทองขาว
นางสาวพรพิศ
ศิริมา
นายภิรมย
ตั้งจิตเพียรผล
นายสมพงษ
เชื้อพระคา
นางสาวอรศิริ
จันทรเมือง

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

อาจารย

วศ.ม.

อาจารย

ค.อ.บ.
วศ.ม.

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมระบบการผลิต

อาจารย

วศ.บ.
วศ.ม.

อาจารย

วศ.บ.
วศ.ม.

อาจารย

ค.อ.บ.
วศ.ม.
ค.อ.บ.

9

10

11

นายประพันธ
ลาวัณยกาญจน
นายสุฤกษ
ขวัญสุวรรณ
นายสุรพล
จักรชัยกุล

อาจารย

วศ.ม.

อาจารย

ค.อ.บ.
วศ.ม.

อาจารย

ค.อ.บ.
วศ.ม.
บธ.บ.

12

นายพิเชฐ
จิรประเสริฐวงศ

อาจารย

ค.อ.ม.
วศ.บ.
ค.อ.บ.

13

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์
ศิริมัย

ผูชวย
ศาสตราจารย

ค.อ.ด.

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
เทคโนโลยีการขึ้นรูป
โลหะ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
เชื่อมประสาน
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
เชื่อมประกอบ
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
เชื่อมประกอบ
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
การจัดการงาน
กอสราง
เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
เชื่อมประสาน

วศ.บ

บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ค.อ.บ.

เชื่อมประสาน

ค.อ.ม.

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ.

ภาระการสอนตอสัปดาห แตละป
การศึกษา
2555 2556 2557 2558

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2547
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2539
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี, 2545
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2547
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ , 2548
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2544
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี, 2549
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2541
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ , 2551
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา , 2522
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ , 2552
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2539
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ , 2552
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2539
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ , 2552
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2530

14

14

14

14

-

16

16

16

10

10

10

10

16

16

16

16

10

10

10

-

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2531
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2544
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา , 2527
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ลาดกระบัง , 2554
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2537
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา , 2532
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา , 2528

14

14

14

14

6

6

6

6
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ลําดับ
ที่
14

ชื่อ-นามสกุล

ผศ.ดร.วิหาร
ดีปญญา

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ.

ผูชวย
ศาสตราจารย

ค.อ.ด.

บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
เชื่อมประสาน

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ , 2549
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2542
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา , 2528
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2542
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2547
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2522
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2541
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2547
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2540
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา , 2523
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา , 2526
ส.เทคโนโลยีราชมงคล , 2543

ค.อ.ม.
ค.อ.บ.
15

นายทินกร
จันทรกระจาง

อาจารย

ค.อ.ม.
วศ.บ.
อส.บ.

16

17

นายพลังวัชร
แพงธีระสุขมัย
นายดํารงฤทธิ์
พลสุวัตถิ์

อาจารย

ค.อ.ม.

อาจารย

วศ.บ.
ค.อ.ม.

อาจารย

ค.อ.บ.

บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
-ออกแบบการผลิต
เชื่อมประสาน

อาจารย

ค.อ.บ.

เชื่อมประกอบ

ค.อ.บ.
18
19

นายพรทัศน
บุญมั่งมี
นายดิษฐชัย
ทัศนุรักษ

บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
เทคโนโลยีขนถายวัสดุ

ภาระการสอนตอสัปดาห แตละป
การศึกษา
2555 2556 2557 2558
6

6

6

6

14

14

14

-

14

14

14

14

10

10

-

-

10

10

10

10

10

10

10

10

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการใหบณ
ั ฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา จึงกําหนดใหนักศึกษาเลือก
เรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนใน
การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปใชในการแกปญหาทางอุตสาหกรรม โดยใชวิชาทางวิศวกรรม
อุตสาหการไดอยางเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
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(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนกับงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
การทําโครงงานของนักศึกษาตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพ เพื่อการแกปญหาหรือประยุกตใช
ความรูใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน กําหนดใหมีการศึกษา
ทดลอง/เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและทํารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด สงโครงงานและหรือผลงาน
ตามเวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การวิเคราะหแผนการดําเนินโครงการ ปฏิบัติการในโครงการตามที่ไดรับอนุมัติวเิ คราะหการปฏิบัติงาน
ปญหาและกําหนดวิธีการแกปญหา นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการเปนระยะ ๆ นําเสนอผลการดําเนินงาน
ในขั้นสุดทาย และจัดทํารายงานโครงการที่สมบูรณ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
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
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ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร การประยุกตใชกับงานดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของและการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกีย่ วกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัตใิ นเนื้อหาของสาขา
วิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แกไขปญหา
(5) สามารถใชความรู และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบ
การตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการ และความยืดหยุนในการปรับใชองคความรู ที่เกีย่ วของอยางเหมะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรม หรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูล และแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดว ยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวติ และ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมที่คนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ เชิงสรางสรรค ทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะ ทัง้ ของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
(3) สามารถวางแผน และรับผิดชอบ ในการพัฒนาการเรียนรู ทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบ ในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนํา และผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวกับวิชาชีพไดอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติประยุกตตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุ กต ใช เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ที่ ทั นสมั ยได อย างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อในการนําเสนออยางเหมาะสม
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของได
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาตองผานวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทำเคาโครงเสนออาจารยที่ปรึกษา ดําเนินการตามแผนใน
เคาโครงที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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) มีภาวะความเปนผูนาํ และผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร
สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป ระกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนกั ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้น
เรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายทีเ่ ปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดย
การทํางานกลุม นั้น ตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมนั้น ตองฝกใหรูหนาทีข่ องการเปนผูนํากลุมและการ
เปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้
อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเชน การยกยองนักศึกษาที่ทาํ ดี ทําประโยชนแกสว นรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดเวลาที่
มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
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- ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษา ในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- 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 วิทยาศาสตรพนื้ ฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกบั งานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการ
สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
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) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อ การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ถาเปน หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
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
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ 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) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
(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) สามารถปฏิบัติงานตามแบบทีก่ ําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง โดยใชความรูจากวิชาตาง ๆที่
ศึกษามาวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
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(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการใชงานวิจัยของอาจารยประกอบการเรียนการสอน
(3) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
(4 ) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(5) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
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) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อตอยอดองคความรู
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ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพืน้ ฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาทีซ่ ับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(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

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
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

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
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

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
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

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
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

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
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) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แกไขปญหา
(5) สามารถใชความรู และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบ
การตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการ และความยืดหยุนในการปรับใชองคความรู ที่เกีย่ วของอยางเหมะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรม หรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูล และแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดว ยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวติ และ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมที่คนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ เชิงสรางสรรค ทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตา ง ๆ
(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) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติประยุกตตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุ กต ใช เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ที่ ทั นสมั ยได อย างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อในการนําเสนออยางเหมาะสม
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของได
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 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
02-311-211 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
02-411-103 เคมีสําหรับวิศวกร
02-311-104 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
02-311-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
02-311-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับ
วิศวกร

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะหเชิง
คุณธรรม
ความสัมพันธ ตัวเลข การสื่อสาร ทักษะ
ความรู
ทักษะทางปญญา
พิสัย
และการใช
จริยธรรม
ระหวางบุคคลและ
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

02-311-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
02-311-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับ
วิศวกร
04-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจ
ศึกษา
04-113-203 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
04-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม
04-212-201 เธอรโมไดนามิกส 1

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
คุณธรรม
ทักษะ
ความสัมพันธ
ความรู
ทักษะทางปญญา
สื่อสาร และการใช
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

04-212-308 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
04-212-320 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
04-213-310 นิวเเมติกสอุตสาหกรรม
04-311-101 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
คุณธรรม
ทักษะ
ความสัมพันธ
ความรู
ทักษะทางปญญา
สื่อสาร และการใช
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

04-311-103
04-311-104
04-312-101
04-312-202
04-312-203

วัสดุวิศวกรรม
เขียนแบบวิศวกรรม
กระบวนการผลิต
สถิติวิศวกรรม
ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัด
และตรวจสอบ
04-312-204 วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
04-312-205 วิศวกรรมงานหลอ

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
คุณธรรม
ทักษะ
ความสัมพันธ
ความรู
ทักษะทางปญญา
สื่อสาร และการใช
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

04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม
04-312-307 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
04-312-308 การควบคุมคุณภาพ
04-312-309 การศึกษางานอุตสาหกรรม
04-312-310 การวิจัยการดําเนินงาน
04-312-311 วิศวกรรมความปลอดภัย
04-312-412 เศรษฐศาสตรวศิ วกรรม
04-312-413 การวางแผนและควบคุมการผลิต

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
คุณธรรม
ทักษะ
ความรู
ทักษะทางปญญา
สื่อสาร และการใช
พิสัย
จริยธรรม
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

   





  



             



   





  



             



   





  



             



   





  



             



   





  



             



   





  



             



   





  



             



   





  



             



88

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

04-312-414 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
04-312-415 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
04-312-416 สัมมนาปญหาทางวิศวกรรม
04-312-417 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
คุณธรรม
ทักษะ
ความสัมพันธ
ความรู
ทักษะทางปญญา
สื่อสาร และการใช
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

04-312-418 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
04-313-101 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
04-313-202 ปฏิบัติงานเชื่อมและ
โลหะแผน
04-313-203 งานโลหะแผน
04-313-204 เทคโนโลยีกระบวนการเชือ่ ม
04-313-205 โลหะการวิศวกรรม

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะหเชิง
คุณธรรม
ความสัมพันธ ตัวเลข การสื่อสาร ทักษะ
ความรู
ทักษะทางปญญา
พิสัย
และการใช
จริยธรรม
ระหวางบุคคลและ
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
    



  



    

        

   

    



  



    

        

   

    



  



    

        

   

    



  



    

        

   

    



  



    

        

   

    



  



    

        

   

90

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

04-313-206 วิศวกรรมอุปกรณ
นําเจาะและจับงาน
04-313-207 การออกแบบแมพิมพพลาสติก
04-313-308 การยศาสตร
04-313-309 การวิเคราะหตน ทุนและ
งบประมาณอุตสาหกรรม
04-313-310 หลักการจัดการ

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะหเชิง
คุณธรรม
ความสัมพันธ ตัวเลข การสื่อสาร ทักษะ
ความรู
ทักษะทางปญญา
พิสัย
และการใช
จริยธรรม
ระหวางบุคคลและ
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

04-313-311
04-313-312
04-313-313
04-313-314

การจัดการโซอุปทาน
การจัดการโลจิสติกส
การประกันคุณภาพ
การจัดการพลังงานในงาน
อุตสาหกรรม
04-313-315 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางวิศวกรรม

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะหเชิง
คุณธรรม
ความสัมพันธ ตัวเลข การสื่อสาร ทักษะ
ความรู
ทักษะทางปญญา
พิสัย
และการใช
จริยธรรม
ระหวางบุคคลและ
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

04-313-316 การฝกงานทางวิศวกรรม
อุตสาหการ
04-313-417 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
อุตสาหการ
04-612-202 คอมพิวเตอรในงาน
ออกแบบ
04-612-303 วิศวกรรมเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะหเชิง
คุณธรรม
ความสัมพันธ ตัวเลข การสื่อสาร ทักษะ
ความรู
ทักษะทางปญญา
และการใช
จริยธรรม
พิสัย
ระหวางบุคคลและ
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

04-612-305 ไมโครโปรเซสเซอรและ
การควบคุมแบบลําดับ
04-613-315 คอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบและการผลิต
04-812-207 เทคโนโลยีแมพิมพโลหะ 1

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
คุณธรรม
ทักษะ
ความรู
ทักษะทางปญญา
สื่อสาร และการใช
พิสัย
จริยธรรม
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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3.3 หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร)
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอนื่ รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนา หรือการประยุกตซอฟตแวร ฮารดแวรทใี่ ชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูแ ละทักษะ แกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษา
ตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก แกการแกปญ
 หาสถานการณตางๆ
ในกลุม ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
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(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําในประเด็นทีเ่ หมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนทีม่ ีอยูในปจจุบนั ตอการทํางานที่เกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรตรรกศาสตร
หรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัตงิ านเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

04-411-101 การโปรแกรม
คอมพิวเตอร

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การ
ทักษะทาง
ทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
สื่อสาร และ
ระหวางบุคคลและ
ปญญา
พิสัย
ความรับผิดชอบ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 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 มีการประเมินขอสอบ
โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูแ ละรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกํ าหนดกลวิ ธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนั ก ศึ กษา 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
หลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
1. สภาวะการ/ภาวะการณ ได ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต ล ะรุ น ที่ จ บ
การศึกษา ในดานของระยะเวลาในการทํางาน ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ
2. การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตทีจ่ บการศึกษา และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 หรือปที่ 5 เปนตน
3. การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
4. การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา และ
เขาศึกษาระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานัน้ ๆ
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5. การประเมินจากนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความ
พรอ มและความรู จ ากสาขาวิช าที่ เ รี ย น รวมทั้ ง สาขาอื่น ๆ ที่กํา หนดในหลัก สู ต รที่เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ การ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
6. ความเห็นจากผูทรงวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษตอความ
พรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู ผลงานของนักศึกษาที่
วัดเปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ
6.1 จํานวนผลิตภัณฑสาํ เร็จรูป เครื่องจักรที่พัฒนาเองและวางขาย
6.2 จํานวนสิทธิบัตร
6.3 จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
6.4 จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
6.5 จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาทีจ่ ะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะนํ า แนวการเป น ครู แ ก อ าจารย ใ หม ให มี ค วามรู แ ละเข า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(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
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการใหมีมาตรฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล พึ งพอใจในการใช บั ณฑิ ต
ตามที่ สกอ. กําหนด
ที่ทันสมัย
ของผูประกอบการ
- ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต ร - ผูใชบัณฑิตมีความพึง
อยางสม่ําเสมอ
พอใจในดานทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางาน
- เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชนมามีสวนรวมใน โดยเฉลี่ยในระดับดี
การพัฒนาหลักสูตร
2. ปรับปรุงหลักสู ตรใหสอดคลองกับความ - ติดตามความเปลี่ยนแปลง - รายงานผลการประเมินความ
ตองการของอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลง ในความตองการของ
พึ งพอใจในการใช บั ณฑิ ต
ของเทคโนโลยี
ของผูประกอบการ
ผูประกอบการดาน
วิศวกรรมอุตสาหการ
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในดานทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี
3. พั ฒนาบุ คลากรด านการเรี ยนการสอนและ - สนับสนุนดานการเรียนการ - ปริมาณงานบริการวิชาการ
บริ การวิ ชาการ ให มี ประสบการณ จากการนํ า สอนใหทํางานบริการวิชา
ตออาจารยในหลักสูตร
ความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการไปปฏิบัติงานจริง การแกองคกรภายนอก
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การหารายไดเสริมนอกจากรายไดจากงบประมาณแผนดิน ในการจัดหาครุภณ
ั ฑเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนที่จําเปน โดยการบริการวิชาการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ใชอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
หองปฏิบตั ิการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
( 1 ) หองปฏิบัติการวัสดุ (Material Lab)
1.1 อุปกรณการเตรียมชิ้นงาน เพื่อการวิเคราะหโครงสรางโลหะ
1.2 Metallurgical Microscope
1.3 Hardness Testing Machine
( 2 ) หองปฏิบัติการกระบวนการผลิต
2.1 Punch and Die
2.2 Milling Machine
2.3 Welding
2.4 งานกลึง
( 3 ) หองปฏิบัติการการศึกษาการทํางาน (Work Study)
3.1 อุปกรณการศึกษาและเวลามาตรฐาน
3.2 อุปกรณการศึกษาดานการยศาสตร และความปลอดภัยในโรงงาน
( 4 ) หองปฏิบัติการการวัด
4.1 การวัดละเอียด
4.2 การวัดอุณหภูมิ ความดัน หรืออื่นๆ
( 5 ) หองปฏิบัติการกระบวนการผลิตขั้นสูง (Automation)
5.1 CNC, CAD/CAM
5.2 PLC
5.3 Pneumatic
( 6 ) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
6.1 โปรแกรมสําเร็จรูปในดานการวางแผนการผลิต
6.2 โปรแกรมสําเร็จรูปในดานการวางผังโรงงาน
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6.3 โปรแกรมสําเร็จรูปในการจําลองสถานการณ
6.4 โปรแกรมสําเร็จรูปในดานสถิติ และการควบคุมคุณภาพ ( โดยใชโปรแกรม SPSS , Excel
และMinitab )
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
อุปกรณตาง ๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสือ
ตํารา และสื่อดิจิตอล วัสดุฝก ที่มี
ใหบริการ และสถิติการใชงาน
หนังสือตํารา สื่อดิจิตอล
4. ผลสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการ
ปฏิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัตดิ ังตอไปนี้
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 และจะตองสามารถบริการ สําหรับให
อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียม
หองปฏิบัติการ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรตางๆ ที่ใชประกอบการสอนให
พรอมใชปฏิบัติงาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
(1) มีการพัฒนาอาจารยใหมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในอุตสาหกรรม หรือ
สาขาที่เกี่ยวของในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อสงเสริมการสอนอยางตอเนือ่ ง รวมทั้งสนับสนุนให
อาจารยมีผลงานวิจยั ที่สามารถตีพิมพในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น โดยอาจรวมมือกับอาจารยตางสาขาหรือตาง
สถาบัน การสนับสนุนสามารถทําไดในรูปของการใหคาเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การใหเงินพิเศษ
เพิ่มเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพในเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ ( Proceedings ) และวารสารทาง
วิชาการ ( Journals) รวมทั้งการอาจลดภาระงานสอนใหเหมาะกับเวลาที่ใช เพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณ
ในการทํางานวิจัย
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(2) ในกรณีที่อาจารยไมถนัดในการเพิม่ พูนความรูโดยผานการทําวิจยั ได หนวยงานอาจสนับสนุนให
อาจารยเขารวมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในชวงปดภาคการศึกษา เพื่อใหอาจารยไดมีประสบการณจริง
ในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาทักษะ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ 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)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
X
X
X
X
X
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู X
X
X
X
X
ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
X
X
X
X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
X
X
X
X
X
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ X
X
X
X
X
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
X
X
X
X
X
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย X
กวา 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
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนอยูชั้นปที่ 4 และอาจตองออกปฏิบัติงาน
ในรายวิชา สหกิจศึกษา เปนเวลา 4 เดือน ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่อาจารยจะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตาม
ประเมินความรูของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบและยังออนดอยในดานใด ซึ่ง
จะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา อีกทั้งประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชีผ้ ลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอที่ 7โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละรายวิชา
กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทนั ทีซึ่งก็จะเปนการปรับปรุง
ยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะ
กระทํา/ดําเนินการทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

