มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อยอ (ไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
B.Eng. (Mechanical Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
149 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 10/2554
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัย อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2555
วันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรเครื่องกล ในหนวยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
(2) วิศวกรเครื่องกล ประจําโรงงาน ในหนวยงานเอกชน
(3) วิศวกรฝายขายในหนวยงานเอกชน
(4) วิศวกรอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นายอนันต เต็มเปยม ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (ม.เกษตรศาสตร), 2547
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นายสมจินต พวงเจริญชัย ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มจ.พระนครเหนือ),
2542 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. นายพลรัชต บุญมี ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (ม.เชียงใหม), 2551
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
4. นายกุลยศ สุวันทโรจน ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มจ.พระนครเหนือ),
2546 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
5. นายศิริพล ทองออน ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วท.ม. วิศวกรรมยานยนต (มจ.พระนครเหนือ),
2551 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ขึ้นอยูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่กลาวถึงความตองการ
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ของพลังงานของโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด รวมถึงความกาวหนาอยางรวดเร็ว
ของดานวิศวกรรมเครื่องกล สรางความเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในดานโอกาสและ
ภัยคุกคาม โดยเฉพาะขอผูกพันที่จะเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดั งกลาวในอนาคต โดยจะต องมีการบริ หารจัดการองคความรู
อยางเปนระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่เนน
การพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งตองใชบุคลากรทางวิศวกรรมที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก อันสอดคลองกับ
พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตรไดคํานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงดานสังคม ซึ่งปจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ
ซึ่งเปนทั้งโอกาส และภัยคุกคามตอประเทศไทย โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้น ในการขยาย
ตลาดสินคาเพื่อสุขภาพ และการใหบริการดานอาหารและสุขภาพ ภูมิปญญาทองถิ่นและแพทยพื้นบาน
สถานที่ทองเที่ยวและการพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุ จึงนับเปนโอกาสในการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นของไทยและนํามาสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะเปนสินทรัพยทางปญญาที่สรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจได แตในอีกดานก็จะเปนภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือและทักษะไปสู
ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกวา ขณะเดียวกันการแพรขยายของเทคโนโลยีทําใหการดูแลและปองกันเด็ก
และวัยรุนจากคานิยมที่ไมพึงประสงคเปนไปอยางลําบากมากขึ้น ตลอดจนปญหาการกอการราย การระบาด
ของโรคพันธุกรรมใหมๆ และการคายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจําเปนตองใหความรู ทักษะ และ
จริยธรรมที่ถูกตองแกกลุมวัยกําลังศึกษา
วิศวกรรมเครื่องกลเปนกลไกดานหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ตองใช
ความรอบรู ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ และเปนไปตามลําดับขั้นตอน สอดคลองกับวิถีชีวิต
ของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และ
ดําเนินชีวิตดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแขงขันทางธุรกิจ
โดยอุตสาหกรรมในประเทศตองปรับเปลี่ยนจากการรับจางผลิตตามแบบ มามุงเนนเรื่องการออกแบบและ
สรางตราสินคาของตนเอง รวมทั้งตองมุงสรางนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น หรือพัฒนาอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพ
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาสาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ
12.2.2 สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต
ภาคบริการ และชุมชน
12.2.3 ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12.2.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชรว มกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนใชเรียนรวมกันทุก
หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
กลุมวิชาแกน ไดแก วิชากลศาสตรวิศวกรรม ทุกสาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร ตองเรียน
กลุ ม วิ ช าชี พ บั ง คั บ ได แ ก วิ ช าเธอร โ มไดนามิ ก ส สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการในคณะ
วิศวกรรมศาสตร
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานวิศวกรรมเครื่องกล มีทักษะและประสบการณการเรียนรู
และการฝก ปฏิบัติ พร อมสําหรั บการทํางาน การแกป ญหาและการพัฒนาองคความรู ในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เขาใจในสถานการณของโลก
และสังคม เปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคมและตลาดงาน
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1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูดานทฤษฎีและทักษะทางวิศวกรรมเครือ่ งกล เพือ่ ปอนตลาดแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม ราชการ และเอกชน
1.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการวิจัยและมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงตอไป
1.2.3 ฝกหัดและอบรมบัณฑิตใหเปนผูมีวินัย ความคิด และการทํางานอยางมีระบบเพียบพรอม
ดวยคุณธรรม จริยธรรม
1.2.4 ผลิตบัณฑิตวิศวกรปฏิบัติการสามารถถายทอดองคความรูนวัตกรรมสูช ุมชน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
สอดคลองกับความตองการ
ความตองการของ
ของอุตสาหกรรมและการ
ผูประกอบการดาน
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต

 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนบุคลากรดานการ
การสอนและบริการวิชาการ
เรียนการสอนใหทํางาน
ใหมีประสบการณจากการนํา
บริการวิชาการแกองคกร
ความรู มาปฏิบัติงานจริง
ภายนอก

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
 ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร
 การศึกษาตอ
 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 คุณสมบัตผิ ูเขาศึกษา
(1) ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายชางอุตสาหกรรม หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเทียบเทา หรือ
(2) ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สายวิชาชางยนต เทคนิคยานยนต
ชางจักรกลหนัก ชางกลเรือ ชางกลเกษตร ชางเครื่องกล ชางเครื่องทําความเย็นละปรับอากาศ (คุณวุฒิ ปวช.
มาจากชางยนต) หรือเทียบเทา ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปนการเรียนที่มีรูปแบบแตกตางไปจากเดิม
ที่คุ น เคย มี สั ง คมกวา งขึ้ น ต อ งดู แ ลตนเองมากขึ้ น มีกิ จ กรรมทั้ ง ในห อ งและนอกห อ งเรี ย นที่ นัก ศึก ษา
ตองสามารถจัดแบงเวลาใหเหมาะสม
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียน และการแบง
เวลา
2.4.2 มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาที่สอดสองดูแลตักเตือน ให
คําแนะนําแกนักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา (ภาคปกติ)
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1
105
105
105
105
105
ชั้นปที่ 2

-

105

105

105

105

ชั้นปที่ 3

-

-

105

105

105

ชั้นปที่ 4

-

-

-

70

70

รวม

105

210

315

385

385

คาดวาจะจบการศึกษา

35
105
105
หมายเหตุ รับผูเขาศึกษาตามขอ 2.2 (1) จํานวน 70 คน และรับผูเขาศึกษาตามขอ 2.2 (2) จํานวน 35 คน
2.5.2 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา (ภาคสบทบ)
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
ชั้นปที่ 1
35
35
35
35

2559
35

ชั้นปที่ 2

-

35

35

35

35

ชั้นปที่ 3

-

-

35

35

35

รวม

35

70

105

105

105

-

35

35

35

คาดวาจะจบการศึกษา

หมายเหตุ รับผูเขาศึกษาตามขอ 2.2 (2) จํานวน 35 คน
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

2,520,000

5,040,000

7,560,000

8,400,000

8,400,000

คาลงทะเบียน

896,000

2,618,000

2,681,000

2,884,875

2,884,875

เงินงบประมาณแผนดิน

425,000

850,000

1,275,000

1,487,500

1,487,500

รวมรายรับ

3,841,000

8,508,000 11,516,000

12,772,375 12,772,375

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

1. คาใชจายบุคลากร

4,169,080

4,410,273

4,665,937

4,936,941

5,224,206

2. คาใชจายดําเนินงาน

550,000
170,000

600,000
270,000

650,000
360,000

700,000
450,000

750,000
537,000

4,889,080

5,280,273

5,675,937

6,086,941

6,511,206

400,000

450,000

500,000

550,000

550,000

400,000

450,000

500,000

550,000

550,000

5,289,080

5,730,273

6,175,937

6,636,941

7,061,206

70

140

210

280

280

ก. งบดําเนินการ

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

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 149 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
6 หนวยกิต
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
2 หนวยกิต
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
111 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
40 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
56 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 2 = สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุม วิชา
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาตางประเทศ 3 = สังคมศาสตร
4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร )

- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3-9 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
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- 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
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
01-002-102

12 หนวยกิต ประกอบดวย

ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

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

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

3(3-0-6)

01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)

3(3-0-6)

01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1(English Reading 1)

3(3-0-6)

01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)

3(3-0-6)

01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

01-002-219

3(3-0-6)

01-002-220

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

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)

3(3-0-6)
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 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

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (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

3(3-0-6)

01-004-103

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
(Information and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3(3-0-6)

01-004-106

ไทยศึกษา (Thai Studies)

3(3-0-6)

01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )

3(3-0-6)

01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
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)

12
 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101 พลศึกษา (Physical Education)
1(0-2-1)
01-005-116

ลีลาศ (Social Dance)

1(0-2-1)

01-005-124

กีฬาประเภททีม (Team Sports)

1(0-2-1)

01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports )

1(0-2-1)

01-006-101

นันทนาการ (Recreation)

1(0-2-1)

01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)

1(0-2-1)

111 หนวยกิต ประกอบดวย
 หมวดวิชาเฉพาะ
 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)

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)

13
 กลุมวิชาชีพบังคับ 56 หนวยกิต ประกอบดวย
04-212-201 เธอรโมไดนามิกส 1 ( Thermodynamics 1)

3(3-0-6)

04-212-202

กลศาสตรวัสดุ 1 ( Mechanics of Materials 1)

3(3-0-6)

04-212-203

พลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Dynamics)

3(3-0-6)

04-212-204

กลศาสตรของไหล 1 (Fluid Mechanics 1)

3(3-0-6)

04-212-205

กลศาสตรเครื่องจักรกล 1 ( Mechanics of Machinery 1)

3(3-0-6)

04-212-306

การถายเทความรอน (Heat Transfer)

3(3-0-6)

04-212-307

การทําความเย็น (Refrigeration)

3(3-0-6)

04-212-308

การออกแบบเครื่องจักรกล 1 (Machine Design 1)

3(3-0-6)

04-212-309

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ( Mechanical Engineering Pre-Project)

1(1-0-2)

04-212-310

การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 (Mechanical Engineering Laboratory 1)

2(0-4-2)

04-212-311

ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering Safety)

3(3-0-6)

04-212-312

หลักมูลของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Fundamental of Engineering Economy)

3(3-0-6)

04-212-313

การปรับอากาศ (Air Conditioning)

3(3-0-6)

04-212-414

การสั่นสะเทือนทางกล ( Mechanical Vibration)

3(3-0-6)

04-212-415

การควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control)

3(3-0-6)

04-212-416

การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 (Mechanical Engineering Laboratory 2)

2(0-4-2)

04-212-417

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering Project)

3(1-6-2)

04-212-418

วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง (Power Plant Engineering)

3(3-0-6)

04-212-419

เครื่องยนตสันดาปภายใน (Internal Combustion Engines)

3(3-0-6)

04-312-101

กระบวนการผลิต (Manufacturing Processes)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาชีพเลือกไมนอยกวา 15 หนวยกิต กําหนดใหศึกษาดังนี้
04-213-413 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครือ่ งกล
6(0-40-0)
(Co-operative Eduacation for Mechanical Engineering)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ
พ.ศ. 2553
หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
04-213-312 การฝกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(0-40-0)
(Practice for Mechanical Engineering)
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และเลือกศึกษาใหครบ 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
04-113-203

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา (Fundamental of Electrical Engineering )

3(2-2-5)

04-213-301

วิศวกรรมยานยนต ( Automotive Engineering)

3(3-0-6)

04-213-302

3(1-6-2)

04-213-303

คอมพิวเตอรชว ยงานวิศวกรรมและการออกแบบ
(Computer Aided Engineering and Computer Aided Design)
เทคโนโลยียานยนต 1 (Automotive Technology 1)

3(1-6-2)

04-213-304

เทคโนโลยียานยนต 2 (Automotive Technology 2)

3(1-6-2)

04-213-305

เธอรโมไดนามิกส 2 (Thermodynamics 2)

3(3-0-6)

04-213-306

กลศาสตรของวัสดุ 2 (Mechanics of Materials 2)

3(3-0-6)

04-213-307

กลศาสตรเครื่องจักรกล 2 (Mechanics of Machinery 2)

3(3-0-6)

04-213-308

การออกแบบเครื่องจักรกล 2 (Machine Design 2)

3(3-0-6)

04-213-309

กลศาสตรของไหล 2 (Fluid Mechanics 2)

3(3-0-6)

04-213-310

นิวแมติกสอุตสาหกรรม (Industrial Pneumatics)

3(2-3-4)

04-213-311

ไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม (Industrial Hydraulics)

3(2-3-4)

04-213-414

3(1-6-2)

04-213-416

ปฏิบัติการทําความเย็นและปรับอากาศ
(Refrigeration and Air Conditioning Practice)
การวัดและเครือ่ งมือวัด
(Measurement and Instrument)
การควบคุมกําลังของไหล (Fluid Power Control)

3(3-0-6)

04-213-417

หัวขอเลือกทางเทคโนโลยีพลังงาน (Selected Topics in Energy Technology)

3(3-0-6)

04-213-418

หัวขอเลือกทางวิศวกรรมยานยนต
(Selected Topics in Automotive Engineering)
หัวขอเลือกทางระบบควบคุมอัตโนมัติ
(Selected Topics in Automatic Control)

3(3-0-6)

04-213-415

04-213-419

3(2-3-4)

3(2-3-4)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

01-002-101

ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

02-311-108

แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร

3

3

0

6

02-411-103

เคมีสําหรับวิศวกร

3

3

0

6

02-411-104

ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร

1

0

2

1

02-511-107

ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร

3

3

0

6

02-511-108

ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร

1

0

2

1

04-311-101

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1

3

1

6

2

04-311-104

เขียนแบบวิศวกรรม

3

2

3

4

20

15

13

32

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 28

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

02-311-109

แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร

3

3

0

6

02-511-109

ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร

3

3

0

6

02-511-110

ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร

1

0

2

1

04-211-101

กลศาสตรวิศวกรรม

3

3

0

6

04-212-201

เธอรโมไดนามิกส 1

3

3

0

6

04-311-102

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2

3

1

6

2

20

16

10

34

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 26
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ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx

วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

02-311-211

แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร

3

3

0

6

04-411-101

การโปรแกรมคอมพิวเตอร

3

2

2

5

04-212-202

กลศาสตรวัสดุ 1

3

3

0

6

04-212-203

พลศาสตรวิศวกรรม

3

3

0

6

21

20

2

41

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 22

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

xx-xxx-xxx

วิชากลุมภาษาไทย

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3

3

0

6

04-212-204

กลศาสตรของไหล 1

3

3

0

6

04-212-205

กลศาสตรเครื่องจักรกล 1

3

3

0

6

04-312-101

กระบวนการผลิต

3

3

0

6

21

21

0

42

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 21
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ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx

วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

04-011-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

1

0

2

1

04-212-306

การถายเทความรอน

3

3

0

6

04-212-307

การทําความเย็น

3

3

0

6

04-212-311

ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก 1

3

x

x

x

xx-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก 2

3

x

x

x

04-311-103

วัสดุวิศวกรรม

3

3

0

6

20

x

x

x

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = xx

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

xx-xxx-xxx

วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3

3

0

6

04-212-308

การออกแบบเครื่องจักรกล 1

3

3

0

6

04-212-309

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

1

1

0

2

04-212-310

การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

2

0

4

2

04-212-312

หลักมูลของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม

3

3

0

6

04-212-313

การปรับอากาศ

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก 3

3

x

x

x

xx-xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี 1

3

x

x

x

21

x

x

x

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = xx
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ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
04-213-413

หนวยกิต ทฤษฎี

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครือ่ งกล
รวม

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

6

0

40

0

6

0

40

0

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

ชั่วโมง / สัปดาห = 40

ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

04-212-414

การสั่นสะเทือนทางกล

3

3

0

6

04-212-415

การควบคุมอัตโนมัติ

3

3

0

6

04-212-416

การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

2

0

4

2

04-212-417

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

3

1

6

2

04-212-418

วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง

3

3

0

6

04-212-419

เครื่องยนตสันดาปภายใน

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี 2

3

x

x

x

20

x

x

x

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = xx
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

19
01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ 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 : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรูทั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบการ
นํา เสนอ ประเภทการนํ า เสนอ หลัก และวิธี ก ารนํา เสนอ การเตรี ย มการนํา เสนอ และการเลื อ ก
สื่อโสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of
presentation; types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids
selection
01-001-109

3(3-0-6)
วรรณคดีไทย
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานของวรรณคดี ความหมายและประเภทของวรรณคดี ม รดก
ความสําคัญและคุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and
value of heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
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01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการ
ประชุม การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียน
คําขวัญและโฆษณา
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
การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยาย
เหตุการณในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
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 : การใช ภ าษาระดั บ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ใช ภ าษาให ถู ก ต อ งตามสถานการณ ต า งๆได
อยางเหมาะสม ไดแก การเปรียบเทีย บ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวั นและการเตือน
การกําหนดเงื่อนไข 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
ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและ
สํานวนเกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจําแนก
ประเภท การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและ
บทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and workrelated expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison;
instructions; notice and labels; process description and abstracts
01-002-205
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01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใช
โทรศั พ ท การนั ด หมาย การนํ า เสนองาน การบอกคุ ณ สมบั ติ ข องสิ น ค า และบริ ก าร การพู ด
ถึงเปาหมายและการตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ
การตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน 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
01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและ
โครงสรางของประโยค 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
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01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟง
ระดับประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะ
การฟงเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง
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

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือ
และวิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรม
การซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึก
รายงาน
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 : การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้ง
และทิศทาง 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
การจองตั๋วและการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอ
ขอมูล 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

3(3-0-6)
ภาษาจีนเบื้องตน
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปน
ภาษาจีนอยางพอเขาใจได
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 : คําศัพทและสํานวนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถ
ในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives, ability to
communicate with other people appropriately

3(3-0-6)
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝก การแปลขอความจากภาษาจีน เปนภาษาไทย
รวมทั้งเรียนวิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into
Thai and learning how to translate orally
01-002-222

01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก วิช าการแปลชั้น สูง ไดแ ก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิง
ธุรกิจ วิธีการแปลปากเปลา
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 : ความรู เ บื้ อ งต น ทางสั ง คมศาสตร สั ง คมกั บ วั ฒ นธรรม พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย
ในสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหาสังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society;
social organization socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ พฤติ ก รรมและธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย
แรงจูงใจกับมนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ
มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย 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
01-003-102
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01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอน
สําคัญของการวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุม
ตั ว อย า งและการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล วิ ธี ก ารทางข อ มู ล และการวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ การวิ จั ย
การตีความขอมูลและการนําเสนอขอมูล 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

3(3-0-6)
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสร า งแนวคิ ด และเจตคติ ของตนเอง ภาระหนาที่ แ ละความรั บผิด ชอบของ
บุคคล กลยุทธการบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities;
self-managing 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
สถาบันทางเศรษฐกิจ 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 รูปแบบการปกครอง
ของไทย 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 : ความสํ า คั ญ ของสั ง คมกั บ สิ่ ง แวดล อ ม แนวความคิ ด พื้ น ฐานทางนิ เ วศวิ ท ยา
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 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 : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการ
ที่ดี การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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
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01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบ
ของผูประกอบวิชาชีพตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และ
ความรับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษาตาง 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

3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กํา เนิ ดสมาคมประชาชาติแ ห งเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต (อาเซี ย น) แนวคิด การ
รวมกลุมประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎ
บัตรอาเซียน เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและดานสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
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

30
01-003-113

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความ
ขัดแยงและความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยง
โดยสันติวิธี
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
01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษา
คนควา การอางอิง และบรรณานุกรม
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
3(3-0-6)
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้ นฐานทางจิตวิทยา พัน ธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษ ย
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ 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

01-004-103
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01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเป น มาของชนชาติ ไ ทย ลั ก ษณะสัง คม เศรษฐกิ จ การปกครองของไทย
ลักษณะความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai
administration; belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom
01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
บุ ค ลิ ก ภาพ การปรั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพ การรั บ รู เ กี่ ย วกั บ ตนเอง สุ ข ภาพจิ ต และการปรั บ ตั ว
มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
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

3(3-0-6)
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน cการพัฒนางาน
และพฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อ
สรางมนุษยสัมพันธ 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
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ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
02-001-101 คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยน
และการจัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation
and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series
02-001-103

3(3-0-6)
สถิติเบื้องตน
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปร
สุม การสุมตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และ
การทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable; distribution of random
variable; sampling, distribution of functions of random variable; estimation and hypothesis testing
02-001-104

3(3-0-6)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสว น สัดสวน รอยละและการ
ประยุกต พื้นที่และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี
เงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตรเบื้องตนและการใหเหตุผล 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
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02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณ
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีใน
ชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electric and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life;
evolution and human genome
02-002-104

3(3-0-6)
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
Environmental and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ นฐานทางสิ่ งแวดลอมและการจั ดการทรัพยากร หลัก นิเวศวิทยาและ
สมดุ ล ธรรมชาติ ทรั พ ยากรธรรมชาติ มลพิษ สิ่ ง แวดล อ ม การอนุรั ก ษ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
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
1(0-2-1)
01-005-101 พลศึกษา
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนี
มวลกาย รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการ
ปฐมพยาบาล และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
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
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01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ
ฝกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social
dance; practice of social dance
01-005-124

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสราง
เสริ ม สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบี ย บ กติ ก าการแข ง ขั น กี ฬ าประเภทที ม การแข ง ขั น กี ฬ าและ
การจัดการแขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาล
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

1(0-2-1)
กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขัน
กีฬาและการจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล 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
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01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ นั น ทนาการ ความหมายและความสํ า คั ญ ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพื่ อการฝกอบรม เกมส นัน ทนาการ การอยูคา ยพักแรม กับการเลื อ กกิจ กรรมนันทนาการตาม
ความเหมาะสม
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
01-006-105

1(0-2-1)
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํา
นันทนาการในการฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการ
เลือกใชกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรม 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
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers

3(3-0-6)

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธ
บทประยุกตอนุพันธและรูปแบบไมกําหนดการหาปริพนั ธ เทคนิคของการหาปริพันธ ปริพนั ธ
จํากัดเขตและการประยุกต
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
Calculus 2 for Engineers

3(3-0-6)

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอร การหาปริพันธเชิงตัวเลขและปริพันธไมตรง
แบบ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชัน
มูลฐาน สมการเชิงอนุพันธเบื้องตนและการประยุกต
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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-311-109 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

พิ กั ด เชิ ง ขั้ ว และสมการอิ ง ตั ว แปรเสริ ม เส น ระนาบและผิ ว ในปริ ภู มิ ส ามมิ ติ
แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของสองตัวแปรและการประยุกต อนุพันธยอยและปริพันธสองชั้น
แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของหลายตัวแปร 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
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสัมพันธ
สมบัติพิริออดิก ธาตุรีพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี กาซ ของแข็ง ของเหลว
และสารละลาย สมดุลเคมีและจลนศาสตรเคมี และกรด-เบส และสมดุลไอออน
Fundamental theory of atoms and electron configurations of atoms;
stoichiometry; periodic table properties; representative elements; non-metals and transitionmetals; chemical bonding; gas, solid, liquid and solution; chemical equilibrium and kinetic;
acid - base and ion balance
02-411-103
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02-411-104

ปฏิบตั ิการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Chemical Laboratory for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-411-103 เคมีสําหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาวิชาทีต่ องเรียนควบคู : 02-411-103 เคมีสําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการใชเครื่องมือและอุปกรณทางเคมี ปริมาณสัมพันธ
สมบัติพิริออดิก ธาตุรีพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน การทดสอบสารประกอบอิออนิก
และสารประกอบโคเวเลนต กาซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย การทดลองสมดุลเคมี และ
จลนศาสตรเคมี และการทดลองกรดเบส และสมดุลไอออน
Laboratory study of chemical instruments and equipment; stoichiometry;
periodic table properties; representative elements; non-metals and transition-metals; the ionic
compounds and covalent compounds testing; gas, solid, liquid and solution; the experiments of
chemical equilibrium and kinetic; acid - base and ion balance
02-511-107

ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineer

3(3-0-6)

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงานระบบอนุภาค การเคลื่อนที่
ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต สมบัติเชิงกลของสสารและกลศาสตรของไหล
ความรอนและอุณหพลศาสตรเบื้องตน คลื่นและคลื่นเสียง
Vector, force and motion; momentum and energy particle system; motion of
rigid bodies; motion of oscilate; mechanical properties of matter and fluid mechanics;
introduction to heat and thermodynamics; wave and sound
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02-511-108

ปฏิบตั ิการฟสกิ ส 1 สําหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers

3(3-0-6)

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบ
อนุภาค สมบัติเชิงกลของสสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กล
ศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตรเบื้องตน คลื่นและคลื่นเสียง
Laboratory study of 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
Physics 2 for Engineer

3(3-0-6)

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส
พื้นฐาน คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน ฟสิกสอะตอมและ
ฟสิกสนิวเคลียร
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

ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง แมเหล็กไฟฟา ไฟฟา
กระแสสลับ อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีควอนตัม
เบื้องตน ฟสิกสอะตอมและฟสิกสนิวเคลียร
Laboratory study of electrostatic, direct current, electromagnetics, alternating
current, basics electronics, electromagnetic wave, optics, modern physics, quantum theory, atomic
physics and nuclear physics
04-011-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถาน
ประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5ส ระบบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร การเขียน
รายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะแกปญหาเฉพาะหนาและ
การตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสืบคนขอมูล
Co-operative education processes; 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; 5S 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

41
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
หลั ก การเบื้ อ งต น ของกลศาสตร ระบบแรง ผลลั พ ธ ข องแรง
การสมดุ ล
การวิเคราะหโครงสราง แรงภายใตของไหลที่อยูนิ่ง จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและ
วัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน 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
การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
3(1-6-2)
Basic Engineering Training 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : งานพื้นฐานทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับเครื่องมือกล การใชเครื่องมือวัด
งานตะไบ พื้นฐานงานเจาะ การทําเกลียวดวยมือ ตลอดจนเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ
Basic engineering about machine tools; using of measurement instruments;
filing; drilling basic; making screw system; instrument and equipments
04-311-101

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
3(1-6-2)
Basic Engineering Training 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : งานพื้นฐานทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับงานไฟฟาพื้นฐาน การเดินสายไฟฟา
การต อไฟฟ ากระแสตรงกระแสสลับ การตอวงจรไฟฟา ศึ กษาอุปกรณอิ เล็กทรอนิกสเบื้องตน
การบัดกรี การทําแผนวงจรพิมพ (PCB) และกระบวนการเชื่อมโลหะ
Basic knowledge for engineering with 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
04-311-102
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04-311-103

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสัมพันธระหวาง โครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใช
ของกลุมวัสดุวิศวกรรมหลัก เชน โลหะ โพลีเมอร เซรามิก และวัสดุผสม แผนภาพสมดุลเฟสและ
การแปลความหมาย 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

3(2-3-4)
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ การกําหนด
ขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพชวย และภาพคลี่ การสเก็ตชภาพ การเขียนภาพแยกชิ้นและ
ภาพประกอบ การอานและวิเคราะหแบบงาน 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
3(2-2-5)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบคอมพิ ว เตอร
การศึ ก ษากิ ริ ย าระหว า งฮาร ด แวร แ ละซอฟต แ วร
การประมวลผลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม
ดวยภาษาระดับสูง
Computer components; hardware and software interaction; EDP concepts;
program design and development methodology; high-level language programming
04-411-101
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ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
04-212-201 เธอรโมไดนามิกส 1
3(3-0-6)
Thermodynamics 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
กฎขอที่หนึ่งของเธอรโมไดนามิกส สมบัติของสารบริสุทธิ์ กฎขอที่สองของเธอรโม
ไดนามิกส วัฏจักรคารโนต พลังงาน เอนโทรป พื้นฐานการถายเทความรอน การเปลี่ยนรูปพลังงาน
First law of thermodynamics; properties of pure substances; second law of
thermodynamics; Carnot cycle; energy; entropy; basic of heat transfer; energy conversion
04-212-202

กลศาสตรวัสดุ 1
3(3-0-6)
Mechanics of Materials 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แรง ความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด
ความเคนที่เกิดจากอุณหภูมิ ภาชนะอัดความดันและการเชื่อมตอ การบิดตัว ไดอะแกรมแรงเฉือน
และไดอะแกรมโมเมนตดัด ความเคนในคาน การโกงในคาน การโกงตัวของเสา วงกลมโมรและ
การรวมความเคน ทฤษฎีการเสียหาย
Forces; stresses and strains; stresses and strains relationship; temperature
stresses; pressure vessels; riveted joints and welded joints; torsion; shear force and bending
moment diagrams; stresses in beams; deflection of beams; buckling of columns; Mohr’s circle
and combined stresses; failure theory
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04-212-203

พลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Dynamics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการเบื้องตนของพลศาสตร จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและ
วัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน งานและพลังงานของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
การดลและโมเมนตัมของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
Principles of dynamics; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies;
Newton’s second law of motion; work and energy of particles and rigid bodies; impulse and
momentum of particles and rigid bodies
กลศาสตรของไหล 1
3(3-0-6)
Fluid Mechanics 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-212-201 เธอรโมไดนามิกส 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการความตอเนื่องและการเคลื่อนที่ สมการ
โมเมนตัมและสมการพลังงาน การวิเคราะหเชิงมิติและความคลายคลึง การไหลในทอ การวัดในกล
ศาสตรของไหล การไหลคงตัวแบบอัดตัวไมได
Properties of fluid; fluid static; equation of continuity and motion; momentum
equations and energy equations; similitude and dimensional analysis; flow in closed conduits;
measurements in fluid mechanics; steady incompressible flow
04-212-204

04-212-205

3(3-0-6)
กลศาสตรเครื่องจักรกล 1
Mechanics of Machinery 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-212-203 พลศาสตรวิศวกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กลไกและชิ้นสวนเครื่องจักรกล การเคลื่อนที่ของชิ้นสวนเครื่องจักร กานตอ
ลูกเบี้ยว เฟอง ขบวนเฟองและระบบกลไก การวิเคราะหความเร็วและความเรงของเครื่องจักรกล
การสมดุลในชิ้นสวนเครื่องจักรกล
Mechanism and machnie components; motion of machine component; linkages;
cams; gear; gear trains and mechanical systems; velocity and acceration analysis of machine;
balancing of machinery
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04-212-306

การถายเทความรอน
3(3-0-6)
Heat Transfer
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-212-204 กลศาสตรของไหล 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : รูปแบบของการถายเทความรอน การนําความรอน การพาความรอน การแผรังสี
ความรอน และการประยุกตการถายเทความรอน อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน และการปรับปรุง
การถายเทความรอน การเดือดและการควบแนน
Modes of heat transfer; conduction; convection; radiation and applications of
heat transfer; heat exchangers and heat transfer enhancement; boiling and condensation
04-212-307

3(3-0-6)
การทําความเย็น
Refrigeration
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-212-201 เธอรโมไดนามิกส 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทบทวนเธอรโมไดนามิกส คุณสมบัติทางไซโครเมตริกของอากาศและหลักการ
เบื้องตนของการทําความเย็น กระบวนการทําความเย็นในอุดมคติและที่เกิดขึ้นจริง กระบวนการ
ทําความเย็ น แบบความดั น หลายขั้น สารทําความเย็น และน้ํ ามัน หลอลื่ น การคํา นวณภาระการ
ทําความเย็น คอมเพรสเซอร คอนเดนเซอร เครื่องระเหย อุปกรณลดความดัน /อุปกรณวัดและ
ควบคุมระดับสารทําความเย็น การควบคุมสารทําความเย็น สวนประกอบของวาลว ระบบควบคุม
ทางไฟฟาและการตรวจจับ การออกแบบทอและถังสารทําความเย็น ความปลอดภัย
Review of thermodynamics; psychrometric property of air and introduction of
refrigeration; ideal and real refrigeration processes; multi - pressure refrigeration process;
refrigerant and lubricating oil; refrigeration load calculations; compressors; condensers;
evaporators; refrigerant expansion/metering devices and level control; refrigerant controls; valve
components; electrical control and monitoring system; refrigerant piping and vessel design; safety
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04-212-308

การออกแบบเครื่องจักรกล 1
3(3-0-6)
Machine Design 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-212-202 กลศาสตรวัสดุ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรกล คุณสมบัติและการเลือกใชวัสดุ หลักการ
ออกแบบชิ้ น ส ว นเครื่ อ งจั ก รกลเบื้ อ งต น ความเค น ผสมและทฤษฎี ค วามเสี ย หายของชิ้ น งาน
เครื่องจักรกล ความเสียหายเนื่องจากความลา การออกแบบรอยตอดวยหมุดย้ําและการเชื่อม การยึด
ดวยสลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลาสงกําลัง สปริง เฟอง สกรูสงกําลัง คูตอประกบ ตลับลูกปน เบรก
คลัตช สายพาน โซ โครงงานออกแบบเครื่องจักรกล
Fundamental of mechanical design; properties of materials; design of simple
machine elements; combine stresses and theories of failure; fatique failure; rivets; welding; screw
fasteners; keys and pins; shafts; springs; gears; power screws; couplings; bearings; brakes;
clutches; belts; chains; mechanical design project.
04-212-309

1(1-0-2)
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงงาน
การค น คว า ตามหมวดวิ ช าที่ ส นใจ
ดานวิศวกรรมเครื่องกล การเลือกใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสม การดําเนินงานตามขั้นตอน วิธีการ
เขียนโครงงาน การนําเสนอโครงงาน การวางแผนออกแบบโครงงาน
Finding the subject for interest; objective for project in mechanical engineering;
selection for material and device are suitable; procedure for operation; method for write project;
presentation for information project; planning project design
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04-212-310

การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Laboratory 1

2(0-4-2)

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การทดสอบคุณลักษณะของเครื่องสูบแบบตางๆ การทดสอบกังหันเพลตันและ
ฟรานซิส การทดสอบอัตราการไหลของอากาศ การทดสอบคุณลักษณะการไหลของอากาศเชิง
ความเร็ว การวิเคราะหกาซไอเสีย การทดสอบระบบรองรับรถยนต การทดสอบการดึงวัสดุ การ
ทดสอบการบิดวัสดุ การดัดของคาน การทดสอบความแข็ง คุณสมบัติของเชื้อเพลิงและวัสดุในทาง
วิศวกรรม
Multi-pump test; Pelton and francis turbine test; air flow test; air velocity profile
test; exhaust gas analysis; suspension test; tensile test; torsion test; bending of beams; hardness
test; properties of fuels and engineering materials
04-212-311

3(3-0-6)
ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Safety
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เออร ก อนอมิ ก ส แ ละการเกิ ด อั น ตรายต อ สุ ข ภาพจากการทํ า งาน การป อ งกั น
อั น ต ร า ย จ า ก ก า ร ทํ า ง า น ใ น โ ร ง ง า น วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย พื้ น ฐ า น ใ น โ ร ง ง า น
สุขศาสตรอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม การบริหารงานเพื่อความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยและสุขอนามัย การควบคุมและปองกันอัคคีภัยในโรงงาน
Ergonomics and risk to health from work; preventive risk and safety engineering
principle in workplace; industrial hygiene and environment; safety management; safety and
sanitation laws; fire handling and preventing in workplace
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04-212-312

หลักมูลของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Fundamental of Engineering Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั กการของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม เงิน ทุน การวิเ คราะหจุด คุ มทุน มู ลคา
เทียบเทาของคาเงิ น การเปรียบเทียบคาเพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร อัตราการตอบแทน
การทดแทนสินทรัพย ผลประโยชนตอเงินลงทุน คาเสื่อมราคา ความเสี่ยงและความไมแนนอน
เงินเฟอ เงินฝด ภาษี
Principle of engineering economy; capital; break even point analysis; evaluation
of replacement; comparison for decision; rate of return; replacement asset; benefit of income;
depreciation; risk and uncertainty; inflation; deflation; tax
04-212-313

3(3-0-6)
การปรับอากาศ
Air Conditioning
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-212-307 การทําความเย็น
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คุณสมบัติทางไซโครเมตริกและกระบวนการของอากาศ การประมาณภาระการทํา
ความเย็น อุปกรณของระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศแบบตางๆ การออกแบบทอลมและ
อุปกรณกระจายลม การออกแบบระบบการถายเทอากาศ สารทําความเย็นและการออกแบบทอสาร
ทําความเย็น การควบคุมพื้นฐานในระบบปรับอากาศ ความปลอดภัยดานอัคคีภัยในระบบปรับ
อากาศ คุณภาพของอากาศภายในหองปรับอากาศ ประสิทธิภาพพลังงานในระบบปรับอากาศ
Psychrometric properties and processes of air; cooling load estimation; air
conditioning equipment; various types of air conditioning systems; air distribution and duct
system design; ventilation system design; refrigerants and refrigerant piping design; basic
controls in air conditioning; fire safety in a/c system; indoor air quality; energy efficiency in a/c
system
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04-212-414

การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
Mechanical Vibration
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-311-211 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : นิย ามและส วนประกอบของระบบสั่นสะเทือนทางกล การหาสมการของการ
เคลื่อนตัวของระบบตางๆ ทั้งแบบระดับความเสรีหนึ่งขั้นและหลายขั้น การสั่นสะเทือนแบบอิสระ
และแบบบังคับ การหาผลเฉลยของระบบสั่นสะเทือนทางกล การหาความถี่ธรรมชาติและรูปลักษณ
ของการสั่นสะเทือนของระบบตอเนื่อง ความถี่ธรรมชาติเจาะจงและ เทคนิคการลดและควบคุมการ
สั่นสะเทือน
Definition and components of system with one degree of freedom; torsional
vibration; free and forced vibration; method of equivalent system; mutiple degrees of freedom
system; natural frequency and mode shape; modal analysis; methods and techniques to reduce and
control vibration
04-212-415

3(3-0-6)
การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-311-211 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและแบบจําลองของระบบ
ควบคุมเชิงเส น แผนภาพกลองและกราฟการไหลของสั ญญาณ เสถียรภาพของระบบควบคุม
ปอนกลับเชิงเสน การวิเคราะหและออกแบบระบบในโดเมนของเวลา การตอบสนองของความถี่
การตอบสนองของระบบที่ไมมีเสถียรภาพ การวิเคราะหหาคาผิดพลาดของภาวะเสถียร การ
ออกแบบและการชดเชยของระบบควบคุม
Automatic control principles; analysis and modeling of linear control elements;
block diagram and signal flowchart, stability of linear feedback systems; time domain analysis
and design; frequency response, instability system response; analysis of stable eror value; design
and compensation of control systems
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04-212-416

การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
2(0-4-2)
Mechanical Engineering Laboratory 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การทดสอบแผรังสีความรอน การพาความรอนแบบอิสระและบังคับ การทําความ
เย็น โรงผลิตตนกําลัง การถวงสมดุลทางกล ไจโรสโคป การทดสอบสั่นสะเทือนทางกล เครื่องอัด
อากาศ การควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ และการควบคุมหุนยนต
Heat radiation test, free and forced heat convection test; refrigeration; steam
power plant; universal balancing machine; gyroscope; mechanical vibration test; air compressor;
automatic process control and robots control
04-212-417

3(1-6-2)
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-212-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางหรือปรับปรุงผลงานที่ออกแบบไวในโรงฝกงาน การวิเคราะหปญหา
และการแก ไ ขป ญ หาโดยนํ า เอาความรู ที่ ศึ ก ษามาประยุ ก ต ใ ห เ หมาะสมกั บ งาน และให มี
ประสิทธิภาพสูงสุด สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคในการผลิตผลงาน เนนการปฏิบัติงาน
รวมกันเปนกลุมตามรูปแบบ
Creating or adjusting the designed project in workshop; analyzing and solution
problem by applying knowledge to the most efficient project; encourage creative ideas on
production focus on teamwork
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04-212-418

วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง
3(3-0-6)
Power Plant Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-212-306 การถายเทความรอน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน มโนทัศน อะเวละบิลิตี้ การวิเคราะหเชื้อเพลิงและการ
สันดาป การศึกษาองคประกอบการผลิตไอน้ํา กังหันแกส โรงงานผลิตกําลังเครื่องยนตสันดาป
ภายใน โรงงานผลิตกําลังพลังความรอนรวม ระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม โรงงานผลิตกําลัง
พลังน้ํา โรงงานผลิตกําลังพลังงานนิวเคลียร โรงงานผลิตกําลังพลังงานทดแทน เครื่องมือวัดและ
การควบคุม ผลกระทบสิ่งแวดลอมและเศรษฐศาสตรโรงงานผลิตกําลัง
Energy conversion principles and availability concept, fuels and combustion
analysis; study component study of steam; gas turbine and internal combustion engine power
plants; combined cycle and cogeneration; electric and heat power system; hydro power plant;
nuclear power plant; alternative energy power plant; controlling and measuring instrument; power
plant economics and environmental impacts
04-212-419

เครื่องยนตสันดาปภายใน
3(3-0-6)
Internal Combustion Engines
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-212-201 เธอรโมไดนามิกส 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คุณลักษณะการทํางานของเครื่องยนตสันดาปภายในทั้งเครื่องยนต ที่จุดระเบิด
ดวยประกายไฟและเครื่องยนตที่จุดระเบิดดวยการอัด สมบัติของอากาศและเชื้อเพลิง การผสมและ
การจายเชื้อเพลิง การสันดาป ระบบจุดระเบิด กลวัตในทางอุดมคติที่ใชเชื้อเพลิงผสมอากาศเปนสาร
ตัวกลางทํางาน กลวัตที่เปนจริง การบรรจุอากาศและการไลไอเสีย การคํานวณหาสมรรถนะของ
เครื่องยนต การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต การหลอลื่น
Internal combustion engine fundamentals; spark-ignition and compressionignition engines; fuels and combustion; ignition systems, ideal fuel air cycle; supercharging and
scavenging; performance and testing; lubrication.
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04-312-101

กระบวนการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing Processes
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดทางกรรมวิธีการผลิตขั้นพื้นฐาน เชน การผลิตโลหะจําพวกเหล็ก งาน
หลอโลหะ การแปรรูปวัสดุ การตอประกอบ การตกแตงผิวสําเร็จ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ทางกายภาพ เครื่องมือวัดทดสอบ และตรวจสอบวัสดุทางวิศวกรรม ความสัมพันธของวัสดุ และ
กรรมวิธีการผลิต ตลอดจนการใชเครื่องจักรในการผลิตระบบอัตโนมัติ พื้นฐานตนทุนการผลิต
Theory and concept of manufacturing processes such as casting, forming,
machining and welding; material and manufacturing processes relationships; fundamental of
manufacturing cost
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3(2-2-5)
04-113-203 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
Fundamental of Electrical Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับขั้นพื้นฐาน แรงดันไฟฟา
กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟา หมอแปลงไฟฟา ความรูเบื้องตนสําหรับเครื่องจักรกลไฟฟา เครื่อง
กําเนิดไฟฟา มอเตอร และการใชงานมโนมติของระบบไฟฟาสามเฟส 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 instruments
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04-213-301

วิศวกรรมยานยนต
3(3-0-6)
Automotive Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-212-203 พลศาสตรวิศวกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานการออกแบบยานยนต คํานวณหาแรงที่กระทําตอชิ้นสวนยานยนต การ
เคลื่อนที่ของยานยนต แรงตานทานการเคลื่อนที่ สมรรถนะและคุณสมบัติของยานยนต พลศาสตร
ของการหามลอ ระบบสงกําลัง
Basis of automotive design; force on automotive part; automotive motion;
resistant of automotive motion; engine performance and property; braking dynamics;
Automotive transmissions system.
คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมและการออกแบบ
3(1-6-2)
Computer Aided Engineering and Computer Aided Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม
: 04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานออกแบบทางดานวิศวกรรมงานออกแบบ
ชิ้นสวนสามมิติ การสรางแบบประกอบชิ้นสวน การแสดงรายละเอียดของชิ้นสวนการจําลองการ
เคลื่อนที่ของชิ้นสวนเครื่องจักรกล หลักการพื้นฐานระเบียบวิธีไฟไนตอิเลเมนต การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปชวยงานวิศวกรรม เพื่อวิเคราะหงานทางดานสถิตและดานความรอน
Computer aided design software for three dimension design; part assembly;
detail drawing and motion simulation; principle of Finite element method; using the computer
aided engineering software for static and thermal analysis
04-213-302
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04-213-303

เทคโนโลยียานยนต 1
3(1-6-2)
Automotive Technology 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เครื่องยนตเบนซิน และเครื่องยนตดีเซล หลักการทํางานและสวนประกอบของ
เครื่องยนต ระบบเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบไอเสีย ตรวจสภาพชิ้นสวนของเครื่องยนต การใช
เครื่องมือในการปรับแตงเครื่องยนต การวิเคราะหเครื่องยนตดวยเครื่องมือพิเศษ
Gasoline and diesel engine; operation principle and engine components; fuel
system; ignition system; exhaust system; rechecking engine parts; engine tuning applied; engine
analysis by special tools
04-213-304

เทคโนโลยียานยนต 2
3(1-6-2)
Automotive Technology 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบรองรับน้ําหนักรถยนต ระบบบังคับเลี้ยว การปรับตั้งมุมลอ ระบบเบรก
ระบบสงกําลัง และระบบเกียรอัตโนมัติ การวิเคราะหและแกปญหาระบบเครื่องลาง
Suspension system; steering system; wheels alignment; brake systems; power
train system and automatic transmission system; analyze and solve suspension system problems
04-213-305

เธอรโมไดนามิกส 2
3(3-0-6)
Thermodynamics 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-212-201 เธอรโมไดนามิกส 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิ เ คราะห อ ะเวละบิ ลิ ตี้ วั ฏ จั ก รกํ า ลั ง ก า ซ วั ฏ จั ก รกํ า ลั ง ไอน้ํ า วั ฏ จั ก รการ
ทําความเย็น แกสผสม ปฏิกิริยาเคมี การเผาไหม
Availability analysis; gas power cycles; vapor power cycles; refrigeration cycles;
gas mixtures; chemical reactions; combustion
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04-213-306

กลศาสตรวัสดุ 2
3(3-0-6)
Mechanics of Materials 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-212-202 กลศาสตรวัสดุ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คานประเภทหาคาไมไดทางสถิต เสา การวิเคราะหความเคนและความเครีย ด
ความเคนผสม พลังงานความเครียด การวิเคราะหความเคนโดยวิธีพลังงาน คานเชิงประกอบ การดัด
รอบสองแกนหลักดวยภาระเอียง ทฤษฎีคานโคง
Statically indeterminate beam; columns; analysis of stresses and strains;
combined stresses; strain energy; energy techniques in stress analysis; composite beams; doubly
symmetric beam with inclined loads; theory of curved beams
04-213-307

3(3-0-6)
กลศาสตรเครื่องจักรกล 2
Mechanics of Machinery 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-212-205 กลศาสตรเครื่องจักรกล 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเร็วและความเรงของเครื่องจักรกล วิเคราะหหาแรงสถิต แรงเฉื่อย การ
เคลื่อนที่ของกลไกแบบระบบ 2 มิติ และ3 มิติ การถวงสมดุลของเครื่องจักรกลและพื้นฐานของแขน
กลและหุนยนตอุตสาหกรรม
Velocity and acceleration of machinery; analysis of static forces; inertia force;
motion of 2 dimensions and 3 dimensions of mechanism; balancing of machine and basic of
industrial robots
การออกแบบเครื่องจักรกล 2
3(3-0-6)
Machine Design 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-212-308 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกี่ยวกับ เฟองตรง เฟองเฉียง เฟองดอกจอก
เฟองหนอน เจอรนัลแบริ่งและการหลอลื่น โรลลิ่งแบริ่ง สายพานแบนและตัววี ลอตุนกําลังและ
รอก การเลือกใชใหเหมาะสมกับเครื่องจักรกล และเขียนแบบของงานเครื่องกล
Machine components design for spur , helical, bevel and worm gear ; journal
bearing and lubrication; rolling element bearing; ,flat and V-belt; flywheel and pulley; selection
of suitable machinery and mechanical drawing
04-213-308
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04-213-309

กลศาสตรของไหล 2
3(3-0-6)
Fluid Mechanics 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-212-204 กลศาสตรของไหล 1
: 02-311-109 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สมการเบื้องตนสําหรับการไหล การวิเคราะหเชิงมิติสําหรับปรากฏการณของไหล
สมการเบื้ อ งต น สํ า หรั บ การไหลแบบอั ด ตั ว ได การไหลแบบอั ด ตั ว ได ภ ายในท อ คอคอด คลื่ น
กระแทก ทฤษฎีของชั้นขอบและชั้นขอบปนปวน การไหลบนแผนราบเรียบและในทอ
Basic flow equation; dimensional analysis in flow phenomenon; basic of
incompressible fluid flow; compressible fluid flow in throat; shock waves; theory of boundary
and turbulent boundary layer; flow in pipe and flat plate
04-213-310

นิวเเมติกสอุตสาหกรรม
Industrial Pneumatics

3(2-3-4)

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ชิ้นสวนและอุปกรณของระบบนิวแมติกส ระบบการผลิตลมอัด การปรับสภาพ
ลมอัดและทอสงจายลมอัด การออกแบบวงจรนิวแมติกส การควบคุมระบบนิวแมติกสดวยลม
กลไก ไฟฟา และโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิคคอนโทรลเลอร อุปกรณพิเศษที่ใชในระบบนิวแมติกส
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 component; maintenance of
pneumatic system
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04-213-311

ไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
Industrial Hydraulics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ชิ้ น ส ว นและอุ ป กรณ ข องระบบไฮดรอลิ ก ส น้ํ า มั น และการปรั บ สภาพน้ํ า มั น
ไฮดรอลิ ก ส ท อ ทางน้ํ า มั น ไฮดรอลิ ก ส การออกแบบวงจรและการคํ า นวณหาขนาดอุ ป กรณ
ไฮดรอลิกส การควบคุมอุปกรณทํางานในระบบไฮดรอลิกส การบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกส
Hydraulic component; hydraulic oils and treatment; hydraulic piping system;
hydraulic circuits design and equipment dimension calculation; hydraulic actuator control;
hydraulic system maintenance
04-213-312

3(0-40-0)
การฝกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
Practice for Mechanical engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การปฏิ บั ติ ง านทางวิ ช าชี พ ด า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลและประยุ ก ต ค วามรู ข อง
การทํางานใชในสถานประกอบการ โดยมีเวลาฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 สัปดาห
Pratice in mechanical engineering career and apply that expertise to work in a
workplace by taking course at least eight weeks
04-213-413

6(0-40-0)
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล
Co-operative Education for Mechanical Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : จัดใหนักศึกษามีประสบการณตรง โดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
เปนการเรียนรูจากประสบการณการทํางานหลัก
การเรียนจากการปฏิบัติ
การศึกษาจาก
ประสบการณ โปรแกรมการทํางานและศึกษา การศึกษาที่ยดึ การทํางานเปนฐานหรือโปรแกรม
การศึกษาสลับกับการทํางาน นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 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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04-213-414

ปฏิบัติการทําความเย็นและปรับอากาศ
3(1-6-2)
Refrigeration and Air Conditioning Practice
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-212-307 การทําความเย็น
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบการทําความเย็นละปรับอากาศเบื้องตน อุปกรณในระบบการทําความเย็น
และปรับอากาศ ทอสารทําความเย็น วงจรไฟฟาและการควบคุม การบรรจุสารทําความเย็น การ
วิเคราะหระบบการทําความเย็นและปรับอากาศ
Basic of refrigeration and air conditioning system,refrigeration and air
conditioning equipment; refrigerant piping; electrical circuit and control; refrigerant charge;
refrigeration and air conditioning system analysis
04-213-415

3(2-3-4)
การวัดและเครื่องมือวัด
Measurement and Instrumentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-511-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการการวัดเครื่องมือวัด หลักการทํางานของอุปกรณตรวจจับสัญญาณชนิด
ตาง ๆ ทั้งทางกลและทางไฟฟา เชน การวัดระยะทาง ความเร็ว ความเรง ขนาดและทิศทางของแรง
ความเครียด ความเคน ความดัน อัตราการไหล อุณหภูมิ เปนตน อุปกรณปรับปรุงสัญญาณ อุปกรณ
สงสัญญาณ และอุปกรณแสดงผลชนิดตาง ๆ
Method of measure instrument; principle of signal detection device in both
mechanical principle and electrical principle : measurement of distance, velocity, acceleration,
magnitude, direction of force, stress, strain, pressure, flow rate, temperature; amplifier;
transmitter and display instrument in various types
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04-213-416

การควบคุมกําลังของไหล
3(3-0-6)
Fluid Power Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-212-204 กลศาสตรของไหล 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานกลศาสตรของไหล การไหล ความดัน พลังงาน อุปกรณพื้นฐาน ปม วาลว
มอเตอร ระบบกําลังของไหล ลักษณะเฉพาะทางสถิตยศาสตรและพลศาสตร การควบคุมแบบ
ปอนกลับ ตัวรับรู อุปกรณควบคุม แอคซูเอเตอร การดําเนินการควบคุม ฟงกชันถายโอน และ
การควบคุมลําดับ
Basic fluid mechanic; flow; pressure; energy; basic components; pump; valve;
motor; fluid power system; static and dynamic characteristics; feed back control; sensor;
controller; actuator; control action; transfer function; sequence control
04-213-417

หัวขอเลือกทางเทคโนโลยีพลังงาน
Selected Topics in Energy Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิทยาการสมัยใหมดานพลังงาน
Modern technology for energy

3(3-0-6)

04-213-418

หัวขอเลือกทางวิศวกรรมยานยนต
Selected Topics in Automotive Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิทยาการสมัยใหมดานยานยนต
Modern technology for automobile

3(3-0-6)

04-213-419

3(2-3-4)
หัวขอเลือกทางระบบควบคุมอัตโนมัติ
Selected Topics in Automatic Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคโนโลยีการควบคุมงานอุตสาหกรรมสมัยใหมดานระบบอัตโนมัติ
Technology control for modern indrustrial in automation system
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
จากสถาบัน
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา/
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
วิชาเอก
1

2

นายอนันต เต็มเปยม
xxxxxxxxxxxxx

นายสมจินต พวงเจริญชัย
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

อาจารย

วศ.ม.

วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.ม.

วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

3

นายพลรัชต บุญมี
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

วศ.ม.
วศ.บ.
ค.อ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

4

นายกุลยศ สุวันทโรจน
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

5

นายศิริพล ทองออน
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

วท.ม.

วิศวกรรมยานยนต

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

อส.บ.

เทคโนโลยีเครื่องกล

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง คุณวุฒิ
ที่
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
1

2

ดร.ณทพร จินดาประเสริฐ
xxxxxxxxxxxxx

ดร.ประเสริฐ วิโรจนชีวัน
xxxxxxxxxxxxx

สาขาวิชา/
วิชาเอก

อาจารย

Dr.-Ing

Maschinenbau

ผศ.

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา

พ.ศ. ....

2555

2556

2557

2558

ม.เกษตรศาสตร,
2547
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2538
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ม.เชียงใหม, 2551
มทร.ธัญบุรี, 2544
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มจ.พระนครเหนือ,
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มจ.พระนครเหนือ,
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มจ.พระนครเหนือ,
2551
มทร.พระนคร,
2554
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2547
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12

12
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12
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12

12

12

12

12
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จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
University of
Rostock, Germany,
2008
มจ.ธนบุรี, 2545
มจ.ธนบุรี, 2542
มจ.พระนครเหนือ,
2554
มจ.พระนครเหนือ,
2539
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2536

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

14

14

14

14

14

14

14
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ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง คุณวุฒิ
ที่
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
ม.เชียงใหม, 2554
ม.เชียงใหม, 2543
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2539
มจ.ธนบุรี, 2545
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2539
ม.เชียงใหม, 2549
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2543
มจ.พระนครเหนือ,
2551
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2544
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2531
มจ.พระนครเหนือ,
2552
มทร.พระนคร,
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Nottingham
University, UK,
2005
Nottingham
University, UK,
2001
ม.ธรรมศาสตร,
2544
มจ.พระนครเหนือ,
2551
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2540
มจ.พระนครเหนือ,
2554
มจ.พระนครเหนือ,
2536
มรภ.พระนคร,
2526
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2538

3

ดร.วิโรจน ฤทธิ์ทอง
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

4

นายปฎิภาณ ถิ่นพระบาท
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

5

นายประกอบ ชาติภุกต
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

6

นายพีรสิชฌ ชฎาธร
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมเครื่องกล

ค.อ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

วท.ม.

วิศวกรรมยานยนต

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

Ph.D.

Renewable Energy

MSc.

Renewable Energy

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.ม.

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมเครื่องกล
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8

9

นายศุภชัย หลักคํา
xxxxxxxxxxxxx

ดร.ชลกาญจน วงศกอทรัพย
xxxxxxxxxxxxx

นายวรวิทย วรนาวิน
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

อาจารย

ผศ.

ค.อ.บ.
10

ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

ค.อ.ด.
ค.อ.ม.
ค.บ.
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นายวรวุฒิ กาญจนกิตติชัย
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อาจารย

ค.อ.บ.

วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร
บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
ชางยนต
วิศวกรรม
อุตสาหการ
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ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง คุณวุฒิ
ที่
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
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วาที่ ร.ต.ทรงวุฒิ
มงคลเลิศมณี
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นายพิเชษฐ บุญญาลัย
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อาจารย
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สาขาวิชา/
วิชาเอก
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วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

อส.บ.

เทคโนโลยีเครื่องกล

วศ.ม.

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเครื่องกล

อส.บ.

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
มจ.พระนครเหนือ,
2551
มทร.พระนคร,
2554
ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2547
มจ.พระนครเหนือ,
2554
มทร.พระนคร,
2551

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
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2557

2558

12

12

12

12

12
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา จึงกําหนดใหนักศึกษา
เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนใน
การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาที่เกิดขึ้นจริง
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ ื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสถาน
ประกอบการได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
การทําโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพเพื่อการแกปญหาหรือ
ประยุก ต ใ ชความรู ใ หเ กิ ดประโยชน เปน รูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึ กษาโครงงาน ผูรว ม
โครงงานจํานวนไมเกิน 4 คนตอโครงงาน กําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง/เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและทํา
รายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด สงรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การสรางหรือปรับปรุงผลงานที่ออกแบบไวในโรงฝกงาน การวิเคราะหปญหา และการแกไขปญหา
โดยนําเอาความรูที่ศึกษามาประยุกตใหเหมาะสมกับงาน และใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สงเสริมใหเกิดความคิด
สรางสรรคในการผลิตผลงาน เนนการปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุมตามรูปแบบ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสังคม
(3) มี ภ าวะความเป น ผู นํ า และผู ต าม สามารถทํ า งานเป น ที ม สามารถแก ไ ขข อ ขั ด แย ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
(4) สามารถวิ เ คราะห แ ละประเมิน ผลกระทบจากการใช ค วามรูท างวิศวกรรมต อบุ ค คล
องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิ เ คราะห แ ละแก ไ ขป ญ หา ด ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การประยุ ก ต ใ ช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
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(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริง
ได
ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมได
ใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคม และทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มี จิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด า นความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และการรั ก ษา
สภาพแวดลอมตอสังคม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต
ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
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(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
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
นัก ศึก ษาต อ งนํ าเสนอผลการดํ า เนิ น การโครงงานต อ อาจารยที่ ปรึ ก ษาหรื อ คณะกรรมการประเมิ น
โครงงานที่คณะแตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนตามที่คณะกรรมการกําหนดตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน และทํา
หนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และตอสังคม

(2) ปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ

(3) มีความรูพื้นฐานในศาสตรที่เกี่ยวของ
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อยูในเกณฑที่
ไดมาตรฐาน สามารถประยุกตใชศาสตร
ดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อการประกอบ
วิ ช าชี พ ของตน และการศึ ก ษาต อ ใน
ระดับสูงขึ้นไปได
(4) มีความใฝรูในองคความรูและ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
อยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาองคความรู
ที่ตนมีอยูใหสงู ขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
(5) คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่ม
สรางสรร และสามารถเลือกวิธีแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม
(6) มีความสามารถในการทํางานรวมกับ
ผูอื่น มีทักษะในดานการทํางานเปนหมู
คณะ และสามารถบริหารจัดการการ
ทํางานไดอยางเหมาะสม

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ส ง เสริ ม และสอดแทรกให นั ก ศึ ก ษามี จ รรยาบรรณในวิ ช าชี พ
เคารพในสิทธิทางปญญาและขอมูลสวนบุคคล การใชเทคโนโลยี
ในการพัฒนาสังคมที่ถูกตอง นอกจากนี้ อาจมีการจัดคายพัฒนา
ชุมชน เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสประยุกตหรือเผยแพรความรูที่ได
ศึกษามา คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
สงเสริมแนวความคิดดานบวกในการใชชีวิต กระตุนใหนักศึกษา
มีจิตสํานึกสาธารณะ โดยการสอดแทรกแนวคิดตางๆในระหวาง
การเรียนการสอน ยกตัวอยางทั้งที่ดีและไมดีใหกับนักศึกษาได
เห็นทั้งสองแงมุม
รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพื้นฐานของศาสตรและสราง
ความเชื่ อ มโยงระหว า งภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ มี ป ฏิ บั ติ ก าร
แบบฝ ก หั ด โครงงาน และกรณี ศึ ก ษาให นั ก ศึ ก ษาเข า ใจการ
ประยุกตองคความรูกับปญหาจริง

รายวิชาเลือกที่เปดสอนตองตอยอดความรูพื้นฐานในภาคบังคับ
และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร มีโจทยปญหาที่ทาทายให
นักศึกษาคนควาหาความรูในการพัฒนาศักยภาพ

ทุ ก รายวิ ช าต อ งมี โ จทย ป ญ หา แบบฝ ก หั ด หรื อ โครงงานให
นักศึกษาไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ ฝกแกปญหา แทนการทองจํา
โจทย ป ญ หาและโครงงานของรายวิ ช าต า ง ๆ ควรจั ด แบบ
คณะทํางาน แทนที่จะเปนแบบงานเดี่ยว เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา
ไดฝกฝนการทํางานเปนหมูคณะ
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คุณลักษณะพิเศษ
(7) สามารถติดตอสื่อสารกับผูรวมงาน
และผูอื่นไดเปนอยางดี
(8) มีความสามารถในการใชภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค
ในการติดตอสื่อสารไดเปนอยางดี

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ตองมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล รวบรวม
ความรู ที่ น อกเหนื อ จากที่ ไ ด นํ า เสนอในชั้ น เรี ย นและเผยแพร
ความรูที่ไดระหวางนักศึกษาดวยกัน หรือใหกับผูสนใจภายนอก
มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมูนักศึกษา หรือ
บุ คคลภายนอกที่สงเสริ ม ใหเ กิ ด การแสวงหาความรูที่ทั นสมัย
การเผยแพร การถามตอบ และการแลกเปลี่ยน ความรู

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เข า ใจและซาบซึ้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค า ของระบบคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล
องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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ค. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ความรับผิ ด ชอบโดยการทํ า งานกลุ มนั้ น ต อ งฝก ใหรูห น าที่ ของการเป น ผูนํา กลุ มนั้ น ตอ งฝก ใหรูห นา ที่
ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริตในการสอบหรือลอกการบาน
ของผูอื่น เปน ต น นอกจากนี้ อาจารย ผูส อนทุก คนต องสอดแทรกเรื่ องคุ ณ ธรรม จริย ธรรมในการสอน
ทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน
แกสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดเวลาที่
มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
- ประเมิ น จากการมี วิ นั ย ความพร อ มเพรี ย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข า ร ว มกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตร
- ประเมินจากปริมาณการทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงาน
จริงได
ค. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิ เ คราะห ออกแบบ ติ ด ตั้ ง ปรั บ ปรุ ง ระบบคอมพิ ว เตอร ใ ห ต รงตาม
ขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
(5) รูเขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและหรือการประยุกตซอฟตแวร ฮารดแวรที่ใชงาน
ไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใช ก ารเรี ย นการสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน น หลั ก การทางทฤษฎี และประยุ ก ต
ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะ
ของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน
การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
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2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ
(1) การทดสอบยอย และสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจ หรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
ค. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชนถาเปน หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมิ น ตามสภาพจริ ง จากผลงาน และการปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษา เช น การประเมิ น จาก
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต า งประเทศได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถใช ค วามรู ใ นสาขาวิ ช าชี พ มาสื่ อ สารต อ สั ง คมได
ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว
และสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคม และ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุ ค คลและงานกลุ 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) มี จิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด า นความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และการรั ก ษา
สภาพแวดลอมตอสังคม
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ค. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตางๆในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนทีใ่ ชพัฒนาการเรียนรูทกั ษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับ
ผูอื่นขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการ
นําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห ข อ มู ล สารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร ห รื อ การแสดงสถิ ติ
ประยุกต ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ ทั น สมั ย ได อ ย า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
ค. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(1) มี ทั ก ษะในการใช เ ครื่ อ งมื อ ที่ จํ า เป น ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น ต อ การทํ า งานที่ เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนํ า ประเด็ น การแก ไ ขป ญ หาโดยใช ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร
ตรรกศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัด กิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนัก ศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจํ าลอง และ
สถานการณ เ สมื อ นจริ ง และนํ า เสนอการแกป ญหาที่เ หมาะสม เรี ย นรูเ ทคนิค การประยุ ก ตเ ทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมิ น จากความสามารถจากการอธิ บ าย ถึ ง ข อ จํ า กั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช
เครื่องมือตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสยั
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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ค. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนกั ศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชาตาง ๆ
ที่ไดศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4
ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการ
เรียนรูบางเรื่อง ก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินยั ซื่อสัตยสุจริตและมีจติ สาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
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ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญ
 หา
(3) สามารถบู ร ณาการความรู เ พื่ อ การศึ ก ษาป ญ หาที่ ซั บ ซ อ นและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนาํ และผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ แปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
01-001-109 วรรณคดีไทย
01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชีพ
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ
01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1

คุณธรรม จริยธรรม
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ทักษะทาง
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ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ
01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ
01-002-219 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
01-003-101 มนุษยกับสังคม

คุณธรรม จริยธรรม
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ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   
   
   

                   
























































































































78

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

01-003-102 มนุษยสัมพันธ
01-003-103 ระเบียบวิธีวจิ ัย
01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ
01-003-106 สังคมกับการปกครอง
01-003-107 สังคมกับสิ่งแวดลอม
01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
01-003-112 อาเซียนศึกษา
01-003-113 สันติศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม

1











2











3











4











5
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ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา
01-004-103 จิตวิทยาทัว่ ไป
01-004-106 ไทยศึกษา
01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ
01-004-109 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
01-005-101 พลศึกษา
01-005-116 ลีลาศ
01-005-124 กีฬาประเภททีม
01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล
01-006-101 นันทนาการ

คุณธรรม จริยธรรม
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ทักษะทาง
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ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

80

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

01-006-105 นันทนาการเพื่อการฝกอบรม
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน
02-001-103 สถิติเบื้องตน
02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

คุณธรรม จริยธรรม
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ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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ทักษะการวิเคราะห
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การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข า ใจและซาบซึ้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ คา ของระบบคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร
สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็น
ที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาการเรี ย นรู ทั้ ง ของตนเอง สั ง คม และ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอม
ตอสังคม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอ
การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารข อ มู ล ทั้ ง ทางการพู ด การเขี ย น และการสื่ อ ความหมายโดยใช
สัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
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
02-411-104 ปฏิบัติการเคมี
สําหรับวิศวกร
02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
02-511-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1
สําหรับวิศวกร
02-511-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
02-511-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2
สําหรับวิศวกร

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5












































































ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ ทักษะพิสัย
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเท
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

04-011-301 การเตรียมความพรอม
สหกิจศึกษา
04-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม
04-311-101 การฝกพื้นฐานทาง
วิศวกรรม 1
04-311-102 การฝกพื้นฐานทาง
วิศวกรรม 2
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม
04-212-201 เธอรโมไดนามิกส 1
04-212-202 กลศาสตรวัสดุ 1
04-212-203 พลศาสตรวิศวกรรม
04-212-204 กลศาสตรของไหล 1
04-212-205 กลศาสตรเครื่องจักรกล 1

2

3

4

5

ความรู
1

2

3

ทักษะทางปญญา
4

5

1

2

3

4

5

ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ ทักษะพิสัย
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเท
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

04-212-306 การถายเทความรอน
04-212-307 การทําความเย็น
04-212-308 การออกแบบเครื่องจักรกล1
04-212-309 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
04-212-310 การประลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 1
04-212-311 ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
04-212-312 หลักมูลของเศรษฐศาสตร
วิศวกรรม
04-212-313 การปรับอากาศ
04-212-414 การสั่นสะเทือนทางกล
04-212-415 การควบคุมอัตโนมัติ

2

3

4

5

ความรู
1

2

3

ทักษะทางปญญา
4

5

1

2

3

4

5

ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ ทักษะพิสัย
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเท
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

04-212-416 การประลองทางวิศวกรรม
เครื่องกล 2
04-212-417 โครงงานวิศวกรรม
เครื่องกล
04-212-418 วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง
04-212-419 เครื่องยนตสันดาปภายใน
04-312-101 กระบวนการผลิต
04-113-203 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
04-213-301 วิศวกรรมยานยนต
04-213-302 คอมพิวเตอรชวยงาน
วิศวกรรมและการออกแบบ
04-213-303 เทคโนโลยียานยนต 1
04-213-304 เทคโนโลยียานยนต 2
04-213-305 เธอรโมไดนามิกส 2

2

3

4

5

ความรู
1

2

3

ทักษะทางปญญา
4

5

1

2

3

4

5

ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ ทักษะพิสัย
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเท
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
04-213-306 กลศาสตรวัสดุ 2
04-213-307 กลศาสตรเครื่องจักรกล 2
04-213-308 การออกแบบเครื่องจักรกล2
04-213-309 กลศาสตรของไหล 2
04-213-310 นิวแมติกสอุตสาหกรรม
04-213-311 ไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
04-213-312 การฝกงานทางวิศวกรรม
เครื่องกล
04-213-413 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
เครื่องกล
04-213-414 ปฏิบัติการทําความเย็นและ
ปรับอากาศ
04-213-415 การวัดและเครื่องมือวัด
04-213-416 การควบคุมกําลังของไหล

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5










































































































ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ ทักษะพิสัย
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเท
1

2

3

4

5

1

2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

ความรู
1

2

3

ทักษะทางปญญา
4

5

1

2

3

4

5

ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ ทักษะพิสัย
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเท
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

04-213-417 หัวขอเลือกทางเทคโนโลยี

พลังงาน
04-213-418 หัวขอเลือกทางวิศวกรรม

ยานยนต
04-213-419 หัวขอเลือกทางระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ

89
3.3 หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร)
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มี ค วามรู ใ นแนวกวา งของสาขาวิ ช าที่ศึ ก ษาเพื่ อให เ ล็ ง เห็ น การเปลี่ ย นแปลง และเข า ใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและหรือการประยุกตซอฟแวร ฮารตแวรที่ใชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆใน
กลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
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(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูใ นปจจุบนั ตอการทํางานที่เกีย่ วกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรตรรกศาสตร
หรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกีย่ วของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัตงิ านเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

04-411-101 การโปรแกรม
คอมพิวเตอร

2

3

4

5

6

ความรู
7

1

2

3

4

5

ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะหเชิง ทักษะพิสัย
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะทาง
ปญญา
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 วา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดระบบการทวนสอบเพื่ อ ยื น ยั น ว า ผู จ บการศึ ก ษาทุ ก คนมี ผ ลการเรี ย นรู
อยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ให กํ า หนดระบบทวนสอบในระดั บ รายวิ ช า มี ก ารประเมิ น ทั้ ง ในภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ และ
มีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในการวัดผลการเรียนรู
ตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพี่อใชในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกํ า หนดกลวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษาหลั ง สํ า เร็ จ การศึก ษา เพื่ อ
นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใช
การประเมินดังนี้
(1) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในดานของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การทวนสอบจากผู ป ระกอบการ เพื่ อ ประเมิน ความพึ ง พอใจในบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาและ
เขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมิ น จากสถานศึ ก ษาอื่ น ๆ ถึ ง ระดั บ ความพึ ง พอใจในด า นความรู ความพร อ ม และ
คุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชา
ที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
(5) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ
เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ นักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
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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 โดยผานการทํ าวิ จั ยสายตรงในสาขาวิชาเปน อัน ดับแรก การสนั บสนุนด านการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรกและที่ไมใชวิจัยในสาขาที่เกี่ยวของ
การสนั บ สนุ น ด า นการศึ ก ษาต อ ฝ ก อบรม ดู ง านทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในองค ก รต า ง ๆ การประชุ ม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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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
1. พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยโดยอาจารยและ
นักศึกษาสามารถ
กาวทันหรือเปนผูนํา
ในการสรางองคความรู
ใหมๆ ทางดานวิชาชีพ
2. กระตุนใหนักศึกษา
เกิดความใฝรูมีแนวทาง
การเรียนที่สรางทั้ง
ความรูความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพ
ที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตร ใหมี
คุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมิน
มาตรฐานของหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดย
มี ก ารพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ทุกๆ 5 ป
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
ให มี ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ
และมีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรม
ประจํ า วิ ช าให นั ก ศึ ก ษาได ศึ ก ษา
ความรูที่ทันสมัยดวยตนเอง
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และ
หรื อผู ช วยสอน เพื่อกระตุน ให
นักศึกษาเกิดความใฝรู
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิ
และจํานวนคณาจารยประจําไมนอย
กวาที่เกณฑมาตรฐานวิชาชีพกําหนด

การประเมินผล
1. หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับมาตรฐานที่
กํ า ห น ด โ ด ย ห น ว ย ง า น วิ ช า ชี พ ด า น
วิศวกรรมเครื่องกล และมีการปรับปรุง
สม่ําเสมอ
2. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ และวิชา
เรียนที่มีแนวทางใหนักศึกษาไดศึกษาคนควา
ความรูใหมไดดวยตนเอง
3. จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา
ประวั ติ อ าจารย ด า นคุ ณ วุ ฒิ ป ระสบการณ
และการพัฒนาอบรมของอาจารย
4. จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการเรียนรู
และบัน ทึก กิจกรรมในการสนั บสนุนการ
เรียนรู
5. ผลการประเมินการเรียนการสอนอาจารย
ผู ส อนและสายสนั บ สนุ น การเรี ย นรู ข อง
ผูสนับสนุนการเรียนรูโดยนักศึกษา
6.
ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะทุก 2 ป
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เปาหมาย

การดําเนินการ
การประเมินผล
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน 7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูนําในทางวิชาการ และ หรือเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 4 ป
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในดานที่
8. ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา
เกี่ยวของ
ทุกๆ 2 ป
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร
ใหไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการ
ที่เกี่ยวของ ทั้งในและตางประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกป และภายนอกอยางนอยทุก 4ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา
อาจารย เครื่องมือ งบประมาณ
ผลงานทางวิชาการ ทุกภาคการศึกษา
เพื่อเปนขอมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน โดย
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจายตอนักศึกษาหนึ่งคนตอป และมีการคํานวณรายรับจากงบประมาณแผนดิน
และรายไดจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ใหเพียงพอตอการดําเนินการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีหองปฏิบัติการ ดังตอไปนี้
(1) หองปฏิบัติการกลศาสตรของไหล
(2) หองปฏิบัติการยานยนต
(3) หองปฏิบัติการการถายเทความรอนและเธอรโมไดนามิกส
(4) หองปฏิบัติการพลศาสตรและการควบคุมอัตโนมัติ
(5) หองปฏิบัติการกลศาสตรวัสดุและการทดสอบวัสดุ
(6) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมและการออกแบบ
(7) หองปฏิบัติการการทําความเย็นและปรับอากาศ
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) มีการสํารวจทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(2) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และสื่อทุกประเภทเพื่อใชในการเรียนการสอนใหเพียงพอ
(3) วางแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรทดแทนและเพิ่มเติม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะ
ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหองสมุด และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา
นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตอง
ประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
1. จัดใหมีหองเรียนหอง
ปฏิ บั ติ ก ารทางพื้ น ฐาน
และหองปฏิบัติการเฉพาะ
ทางที่ไดมาตรฐาน และมี
ความปลอดภัยที่เพียงพอ
2. จัดชองทางการเรียนรู ที่
สนับสนุนทั้งการศึกษาใน
หองเรียน นอกหองเรียน
และเพื่อการเรียนรูไดดวย
ตนเองอย า งเพี ย งพอมี
ประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
1. จัดใหมีหองเรียนหองปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีความ
พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งในการสอน และการปฏิบัติการ
2. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนั ง สื อ ตํ า ราและสื่ อ ดิ จิ ต อลเพื่ อ
การเรียนรู

การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทําสถิติจํานวนเครื่องมือ
อุ ป กรณ ต อ หั ว นั ก ศึ ก ษา สถิ ติ ชั่ ว โมง
การใชงานหองปฏิบัติการและเครื่องมือ
2. จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียน ที่มี
การฝกปฏิบัติดวยอุปกรณตางๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสือตําราและสื่อ
ดิจิตอล วัสดุฝกที่มีใหบริการ และสถิติการ
ใชงานหนังสือตํารา สื่อดิจิตอล
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การใหบริการ ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและ
การปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
(1) อาจารย ป ระจํ า ต อ งมี คุณ วุ ฒิเ ปน ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง เกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
โดยมีคุณสมบัติ คือ ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท
ทางวิศวกรรมศาสตรในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
(2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
(3) มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน

97
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มีนโยบายในการเชิญอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มารวมสอนในบางหัวขอที่ตองการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณตรง และควรมีคุณวุฒิเปนไปตามระเบียบสภาวิศวกรวาดวยเกณฑ
การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือก
บุคลากร กอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบไปดวยการสอบขอเขียนและการสอบ
สัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
หน ว ยงานสนั บ สนุ น ให เ ข า ฝ ก อบรมในช ว งป ด ภาคการศึ ก ษา เพื่ อ ให มี ป ระสบการณ จ ริ ง ในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งดานความรูและประสบการณในการสนับสนุนการเรียนการสอน ตามหนาที่ของบุคลากรที่
รับผิดชอบในสาขานั้นๆ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
(1) จัดใหมีอาจารยทปี่ รึกษา
(2) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาทีจ่ ะจบการศึกษา
(3) มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(4) มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม
(5) มีกองทุนกูย ืมเพือ่ การศึกษา และทุนการศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนกั ศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบ
ในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธกี ารประเมินของอาจารยในรายวิชานั้น
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
(1) ใหมีการสํารวจประมาณการความตองการแรงงานประจําป จากภาวการณไดงานทําของบัณฑิต และ
จากแหลงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับความตองการแรงงาน
(2) ใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการปรับปรุง
หลักสูตร
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
X
X
X
X
X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
X
X
X
X
X
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
X
X
X
X
X
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
X
X
X
X
X
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
–
X
X
X
X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
X
X
X
X
X
ดานการจัดการเรียนการสอน
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
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X

X

–

–

–
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หมายเหตุ :
X
มีการดําเนินกิจกรรม
–
ไมมีการดําเนินกิจกรรม
หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) อาจารยรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารย
ทานอื่น หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา
(2) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน
(3) ประเมิ น จากการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษา จากพฤติ ก รรมการแสดงออก การทํ า กิ จ กรรม และ
ผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา
(2) การประเมินการสอนของอาจารย โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร
(3) การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
(4) ทําการสํารวจเพื่อประเมินประสิ ทธิภ าพการสอนของคณาจารย โดยแจกแบบประเมินใหกับ
นักศึกษาในแตละรายวิชากอนสิ้นภาคการศึกษา ขอมูลที่ไดจะถูกวิเคราะหโดยคณะวิศวกรรมศาสตร และสง
ใหอาจารยผูสอนแตละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใชเปนผลปอนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชา
ของอาจารยแตละทาน

100
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การมีกลยุทธการประเมินผลและทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานจริง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
จะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอี ย ดของรายวิ ช าและรายละเอี ย ดของประสบการณ ภ าคสนาม การประเมิ น ผลของแต ล ะรายวิ ช า
เปนความรับผิดชอบของผูสอนเชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม
การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผล
หลั ก สู ต รเป น ความรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ของคณาจารย แ ละผู บ ริ ห ารหลั ก สู ต ร เช น การประเมิ น ข อ สอบ
การเทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของผูจางงาน
เป น ต น นอกจากนี้ การประเมิ น หลั ก สู ต รในภาพรวม สามารถจั ด ทํ า ได โ ดยการสอบถามนั ก ศึ ก ษาป ที่ 4
ที่จะสําเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร ทั้ งนี้อาจมี การประชุมทบทวนหลักสูตร
โดยผูทรงคุณวุฒิ ผูใชงานบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 ทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชาจะทําใหทราบปญหาของการบริหาร
หลักสูตร กรณีที่พบปญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย
ซึ่งทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้ เพื่อใหหลั กสูตร
ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัตแิ ละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

