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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)
ชื่อยอ (ไทย) :
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ) :
B. Eng. (Electrical Engineering)
3. วิชาเอก
วิศวกรรมไฟฟากําลัง
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 148 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปนหลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติ ทีส่ ามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
-ไมม-ี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2555
วันที่ 12 กันยายน 2555
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2555
วันที่ 26 กันยายน 2555
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรไฟฟาในหนวยงานราชการและเอกชน
(2) นักวิจัย นักวิชาการ หรือผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมไฟฟา
(3) ประกอบธุรกิจสวนตัวที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาทางดานวิศวกรรมไฟฟา
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. นายศุภวุฒิ เนตรโพธิแ์ กว ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2548
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นายพิชญ ดาราพงษ ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2547
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. นายทง ลานธารทอง ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2554
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
4. นายธนารัตน ตันมณีประเสริฐ ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2550
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
5. นายพูนศรี วรรณการ ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2548
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร. 02 913-2424 ตอ 150, โทรสารตอ 151 www.eng.rmutp.ac.th, www.eerg.eng.rmutp.ac.th
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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ภายใตบ ริบ ทการเปลี่ย นแปลงในกระแสโลกาภิวัต นที่ป รับ เปลี่ย นเร็ว และสลับ ซับ ซอ นมาก
ยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรอยางรอบคอบ เพื่อการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม การวาง
แผนพัฒนาหลักสูตรนี้พิจารณาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) นํา
สถานการณดังกลาวมาพิจารณาวางแผนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ให
สามารถพั ฒ นาคนให มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรมนํ า ความรู อ ย า งเท า ทั น สร า งโอกาสการเรี ย นรู คู กั บ คุ ณ ธรรม
จริยธรรมอยางตอเนื่อง หลักสูตรมีความทันสมัยทันกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยน
เร็วในดานวิศวกรรมไฟฟาเพื่อตอยอดในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นในการวางแผนหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิศวกรรมไฟฟ านี้ จํ าเปน อย างยิ่งในการพิจารณาสถานการณห รือการพั ฒนาทาง
เศรษฐกิจ โดยเสริมสรางความแข็งแกรงใหสอดคลองกับโครงสรางของระบบตาง ๆ ภายในประเทศใหมี
ศักยภาพ แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน และสรางฐานความรูในสาขาวิศวกรรมไฟฟาเพื่อใหเปนภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางรูเทาทันมีการวางแผนหลักสูตรในการสรางความพรอมในการประกอบ
อาชีพวิศวกรรมไฟฟา ทั้งดานรางกายสติปญญา คุณธรรม จริยธรรม ใหผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมี
ความสามารถในการแกปญหามีทักษะในการประกอบอาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา และนําไปสูการเปนบัณฑิตที่
มีความสามารถในการเขาสูการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม มีความสําคัญตอการวางแผนหลักสูตร
โดยพยายามวางแผนพัฒนาหลักสูตรใหผูเรียนมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันดานวิศวกรรมไฟฟา สงเสริมครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ
เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน เปนหลักสูตรที่ให
ความรูแกคนสูสังคมไทยและจากนั้นถายทอดสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกันมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมี ศักดิ์ศรี และอยูรวมกัน
อยางสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การวางแผน
หลักสูตรนี้จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหมีศักยภาพสูงและสามารถเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตนได
ตามวิวัฒนาการของศาสตรดานวิศวกรรมไฟฟา และรองรับการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติและเตรียม
ความพรอมรองรับการเปดเสรีทางอาเซียน ในป พ.ศ. 2558
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมไฟฟาที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและความพรอมที่จะปฏิบัติงาน
ไดทันทีทั้งดานวิชาการและวิชาชีพซึ่งเปนไปตามพันธกิจ และสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการมุงสูความเปนเลิศในระดับสากลในดานเทคโนโลยี และการวิจัย และ
เปนไปตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟาเปนหลักสูตรที่ตองอาศัยหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมและหลักการคํานวณ
เชิ ง คณิ ต ศาสตร ห รื อ ตั ว เลข จึ ง ต อ งมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ วิ ศ วกรรมสาขาอื่ น ๆ ในคณะวิ ศ วกรรมศาสตร ที่
สนับสนุนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม กลาวคือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สนับสนุนการสอน
วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร เคมี ฟสิกส และสถิติ และคณะศิลปศาสตร สนับสนุนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย สังคมศาสตร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ี่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555) รายวิชา 04-113-203 หลักมูลของ
วิศวกรรมไฟฟา ซึ่งเปนรายวิชาที่เปดสอนใหแกนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
13.3 การบริหารจัดการ
มีการบริหารจัดการในการเรียนการสอนรวมกับทาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีการใช
ทรัพยากรตางๆ รวมกันเนื่องจากตั้งอยูในพื้นที่เดียวกันภายในศูนยพระนครเหนือ

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองคความรูดานปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาอยางมีคุณภาพ ในระดับ
สากล โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรี ที่มีความรอบรูและความสามารถปฏิบัติการในดาน
วิศวกรรมไฟฟา ตามมาตรฐานสากล
1.2.2 เพื่อฝกใหบัณฑิตเปนวิศวกรที่มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการคนควา และปรับปรุงตนเอง
ใหกาวหนาอยูเ สมอสามารถแกปญหาดวยหลักการและเหตุผลปฏิบัติงานดวยหลักวิชาการที่มีการวางแผน และ
ควบคุมอยางรอบคอบ ซึ่งกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน
1.2.3 เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ความ
สํานึกในจรรยาบรรณวิศวกร ความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคมของบัณฑิต
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
 ปรับปรุ งหลั กสู ตรวิ ศวกรรม  พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า จากหลักสูตรในระดับสากล ที่
วิศวกรรมไฟฟาใหมีมาตรฐาน ทันสมัย
ตามที่ สกอ. กําหนด
 ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให
 ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงใน
สอดคลองกับความตองการ
ความต อ งการของผู ป ระกอบ
ของธุรกิจ และการ
ภาคธุ รกิ จ และการพั ฒนางาน
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดานวิศวกรรมไฟฟา

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

 รายงานผลความตองการใช
บัณฑิตของผูป ระกอบการ
 รายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจของผูใ ชบัณฑิตมีใน
ดานทักษะความรู
ความสามารถในการทํางาน
 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนบุคลากรดานการ
 ปริมาณงานบริการวิชาการ
การสอนและบริการวิชาใหมี เรียนการสอนใหทํางานบริการ  การแลกเปลี่ยนอาจารย
ประสบการณจากการนํา
วิชาการแกองคกรภายนอก
 การฝกอบรม
ความรูทางการพัฒนางาน
 การศึกษาดูงาน
อุตสาหกรรมไปปฏิบัติงาน
ไดจริง

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 ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
หากเปดสอนใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิต ในระบบทวิภาค
-ไมม-ี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายชางอุตสาหกรรม หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเทียบเทา
(2) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟากําลัง สาขาไฟฟา
อุตสาหกรรม สาขาเครื่องมือวัดหรือเทียบเทา เขาศึกษาโดยการเทียบโอนหนวยกิต
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
วิชาหมวดคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และดานภาษาตางประเทศ พื้นฐานไมดี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
นักศึกษาควรมีการเรียนปรับพื้นฐาน ในรายวิชาหมวดคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ
หรืออื่นๆ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา (ภาคปกติ)
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560
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
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2.5.2 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา (ภาคสมทบ)
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1
35
35
35
35
ชั้นปที่ 2
35
35
35
ชั้นปที่ 3
35
35
รวม
35
70
105
105
คาดวาจะจบการศึกษา
35
35

2560
35
35
35
105
35

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

ปงบประมาณ
2556

2557

2558

2559

2560

2,520,000
896,000
425,000
3,841,000

5,040,000
2,618,000
850,000
8,508,000

7,560,000
2,681,000
1,275,000
11,516,000

8,400,000
2,884,875
1,487,500
12,772,375

8,400,000
2,884,875
1,487,500
12,772,375

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3 )
3. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

ปงบประมาณ
2556

2557

2558

2559

2560

4,169,080

4,410,273

4,665,937

4,936,941

5,224,206

550,000
170,000
4,889,080

600,000
270,000
5,280,273

650,000
360,000
5,675,937

700,000
450,000
6,086,941

750,000
537,000
6,511,206
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หมวดเงิน
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา

2556

2557

ปงบประมาณ
2558

400,000
400,000
5,289,080
105

450,000
450,000
5,730,273
210

500,000
500,000
6,175,937
315

2559

2560

550,000
550,000
6,636,941
385

550,000
550,000
7,061,206
385

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบ
โอนหน ว ยกิ ต ได ทั้ งนี้ เ ป น ไปตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร และขึ้ น อยูกั บ
คณะกรรมการเทียบโอนของ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 148
หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาทีส่ อดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
3
หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
12
หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
9
หนวยกิต
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
6
หนวยกิต
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
110 หนวยกิต
40
หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาแกน
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
55
หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
15
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ2 เปนรหัสคณะ (04 = คณะวิศวกรรมศาสตร)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา 1 = สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุมวิชา
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาตางประเทศ
3 = สังคมศาสตร 4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร )
- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3-9 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
- รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต ประกอบดวย
ก. 1 กลุมวิชาภาษาไทยจํานวน 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
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)

ก. 2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 12 หนวยกิต ประกอบดวย
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3(3-0-6)

01-002-102

3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้

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)
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01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)

3(3-0-6)

01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

01-002-219

3(3-0-6)

01-002-220

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

3(3-0-6)

01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)

3(3-0-6)

01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)

3(3-0-6)

01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

3(3-0-6)

ก. 3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรจํานวน 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
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

สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)

3(3-0-6)

01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3(3-0-6)

01-004-106

ไทยศึกษา (Thai Studies)

3(3-0-6)

01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )

3(3-0-6)

01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development)

3(3-0-6)

ก. 4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจํานวน 6 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
3(3-0-6)
02-001-103

สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)
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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)

ก. 5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการจํานวน 2 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
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)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
110 หนวยกิต ประกอบดวย
ข. 1 กลุมวิชาแกนจํานวน 40 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร (Calculus 1 for Engineers)

หนวยกิต
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)

04-311-104

เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

3(2-3-4)

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)
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04-411-101

การโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming)

3(2-2-5)

04-011-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education)

1(0-2-1)

ข.2 กลุมวิชาบังคับจํานวน 55 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
04-112-201 วงจรไฟฟา (Electric Circuits)
04-112-202
04-112-203
04-112-204
04-112-205
04-112-206
04-112-307
04-112-308
04-112-309
04-112-311
04-112-312
04-112-313
04-112-314
04-112-316
04-112-317
04-112-318
04-112-319
04-112-320
04-112-321
04-112-322
04-112-423
04-512-201
04-512-202

ปฏิบัติการวงจรไฟฟา (Electric Circuits Laboratory)
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา (Electrical Instruments and Measurements)
สนามแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Fields)
ระบบไฟฟากําลัง (Electric Power System)
เครื่องจักรกลไฟฟา 1 (Electrical Machines 1)
เครื่องจักรกลไฟฟา 2 (Electrical Machines 2)
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machines Laboratory)
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง (High Voltage Engineering)
การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง (Electric Power System Analysis)
ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง (Electric Power System Laboratory)
การออกแบบระบบไฟฟา (Electrical System Design)
ระบบควบคุม (Control Systems)
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Pre-Project)
อิเล็กทรอนิกสกําลัง (Power Electronics)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง (Power Electronics Laboratory)
การปองกันระบบไฟฟากําลัง (Power System Protection)
ปฏิบัติการปองกันระบบไฟฟากําลัง (Power System Protection Laboratory)
โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย (Power Plant and Substation)
ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Safety)
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Project)
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม (Engineering Electronics)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม (Engineering Electronics Laboratory)

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-2)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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ข.3 กลุมวิชาเลือกจํานวน 15 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
04-113-402 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา
6(0-40-0)
(Co-operative Education for Electrical Engineering)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553
หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา
04-113-401 การฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา (Practice for Electrical Engineering)
3(0-40-0)
และเลือกศึกษาใหครบ 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
04-113-203
04-113-204

04-113-306

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา (Fundamental of Electrical Engineering)
ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายไฟฟา
(Electrical Power Generation, Transmission and Distribution)
ไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor)
คณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Mathematics)
วิศวกรรมการสองสวาง (Illumination Engineering)
วงจรดิจติ อลและการออกแบบลอจิก (Digital Circuits and Logic Design)
ระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได
(Programmable Logic Control System)
วัสดุวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Materials)

04-113-403

หัวขอเลือกทางวิศวกรรมไฟฟา (Selected Topics in Electrical Engineering)

04-514-301
04-113-302
04-113-303
04-514-304
04-113-305

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีจํานวน 6 หนวยกิต
-โดยใหเลือกจากรายวิชาทีเ่ ปดสอนอยูในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

ศึกษาดวย
ตนเอง

xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาไทย

3

3

0

6

01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

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

20

16

10

34

ปฏิบตั ิ

ศึกษาดวย
ตนเอง

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 26

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

02-311-108 แคลคูลัส 1 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

04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2

3

1

6

2

04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม

3

2

3

4

04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร

3

2

2

5

20

14

15

31

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 29
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หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

ศึกษาดวย
ตนเอง

xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

02-311-109 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร

3

3

0

6

04-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม

3

3

0

6

04-311-103 วัสดุวิศวกรรม

3

3

0

6

04-112-201 วงจรไฟฟา

3

3

0

6

04-112-202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา

1

0

2

1

04-112-203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา

3

3

0

6

20

18

4

38

ปฏิบตั ิ

ศึกษาดวย
ตนเอง

ปที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 1

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 22

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3

3

0

6

02-311-211 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร

3

3

0

6

04-112-204 สนามแมเหล็กไฟฟา

3

3

0

6

04-112-205 ระบบไฟฟากําลัง

3

3

0

6

04-112-206 เครื่องจักรกลไฟฟา 1

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1

3

x

x

x

21

x

x

x

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = x x
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หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

ศึกษาดวย
ตนเอง

xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

04-112-307 เครื่องจักรกลไฟฟา 2

3

3

0

6

04-112-308 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา

1

0

2

1

04-112-309 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง

3

3

0

6

04-112-311 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง

3

3

0

6

04-112-312 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง

1

0

2

1

04-512-201 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม

3

3

0

6

04-512-202 ปฏิบัติอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม

1

0

2

1

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2

3

x

x

x

21

x

x

x

ปฏิบตั ิ

ศึกษาดวย
ตนเอง

ปที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 1

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = x x

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

04-112-313 การออกแบบระบบไฟฟา

3

3

0

6

04-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
วิศวกรรมไฟฟา
04-112-316 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา

1

1

0

2

1

1

0

2

04-112-317 อิเล็กทรอนิกสกําลัง

3

3

0

6

04-112-318 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง

1

0

2

1

04-112-319 การปองกันระบบไฟฟากําลัง

3

3

0

6

04-112-320 ปฏิบัติการปองกันระบบไฟฟากําลัง

1

0

2

1

04-112-322 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟา

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1

3

x

x

x

3

x

x

x

22

x

x

x

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = x x
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ปที่ 4/ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

ศึกษาดวย
ตนเอง

6

0

40

0

6

0

40

0

ปฏิบตั ิ

ศึกษาดวย
ตนเอง

04-113-402 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 40

ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

xx-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

04-112-314 ระบบควบคุม

3

3

0

6

04-112-423 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา

3

1

6

2

04-112-321 โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2

3

x

x

x

18

x

x

x

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = x x
หมายเหตุ สําหรับนักศึกษากลุมเทียบโอนรายวิชา (ผูจบการศึกษาตามคุณสมบัติในหมวดที่ 3 ขอที่ 2.2 (2) )
เขามาศึกษาตอในเวลา 2 ป กับ 1 ภาคการศึกษาปกติ ใหศึกษาในภาคเรียนฤดูรอนที่ 2 จากกลุมวิชาชีพเลือก
ดังนี้
ปที่ 2/ภาคการศึกษาฤดูรอนที่ 2

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

ศึกษาดวย
ตนเอง

3

0

40

0

3

0

40

0

04-113-401 การฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 40
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คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
ก. 1 กลุมวิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน และ
การเขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening,
speaking, reading and writing
01-001-104

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

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

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

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การ
เขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคําขวัญและโฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects; articles;
slogan and advertisements
ก. 2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
12 หนวยกิต
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพืน้ ฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต และ
การบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and introductions;
describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing past events;
describing future plans and predictions
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01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม ไดแก
การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเงื่อนไข ขาวหนังสือพิมพ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison; instructions and
warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study application
01-002-205

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

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใชโทรศัพท
การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมายและการตัดสินใจ
ทําธุ รกิจ การต อวาและการแกปญหาที่เกิ ดขึ้นในการดํ าเนินธุรกิจ การตรวจสอบความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people; telephoning;
making an appointment; giving presentation; describing products and services; identifying goals and business
decision making; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding language
and culture
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01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและโครงสรางของ
ประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and sentence
structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and reading
techniques
01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟงระดับ
ประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพือ่ จับใจ
ความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening simple
sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions; listening
comprehension skills of finding main ideas and listening techniques
01-002-217

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

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง การขอรองและ
การเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture: greetings
and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers; thanking and
apologizing
01-002-219

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

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

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนทีน่ ิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการสื่อสาร
กับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate with
other people appropriately
01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย รวมทั้งเรียน
วิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai and
learning how to translate orally
01-002-223

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

แปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues; how to
translate orally
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ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
9 หนวยกิต
01-003-101 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม การจัด
ระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหา
สังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems

01-003-102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธใ นหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคก ร การสื่ อสารกั บมนุษยสัมพัน ธ มนุษยสัมพัน ธใ น
วัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and human
relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human relationship;
human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship
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01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญของการ
วิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวม
ขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการนําเสนอขอมูล การเขียน
เคาโครงการวิจัย 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

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล กลยุทธ
การบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities; selfmanaging strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and professional
ethics
01-003-105

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

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

สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural resources
and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management
01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่ดี การสรางภูมิคุมกัน
ทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and economic
development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy philosophy and good
governance management; self-immunity protection from socioeconomic, application of sufficiency
economy philosophy
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กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพ
ตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษา
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with professions;
professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; case study related to
realization on professional ethics
01-003-112

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

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

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

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

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

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางานและพฤติกรรม
การทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษยสัมพันธ การเสริม
สรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work development
and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human relationship and
communication for building human relationship; happy life enhancement
ก. 4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หนวยกิต
01-005-101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล และ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index; forms of
sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
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01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศฝกทักษะ
พื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง 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 การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬา และการจัดการแขงขันกีฬา
ประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness; rules,
regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team sports; sports
injuries and first aid
01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล การสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภทบุคคล 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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นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรม นันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนาํ นันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝกอบรม เกมส
นันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of
recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training
courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities
01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการใน
การฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการเลือกใชกจิ กรรมนันทนาการ
ใหเหมาะสมกับการอบรมตาง 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
ก. 5 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
6 หนวยกิต
02-001-101 คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู
ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and
combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
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สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random variable;
sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
02-001-104

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

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
110 หนวยกิต
ข. 1 กลุมวิชาแกน
40 หนวยกิต
02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 1 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธ บทประยุกต
อนุพันธและรูปแบบไมกําหนดการหาปริพันธ เทคนิคของการหาปริพันธ ปริพันธจํากัดเขตและการประยุกต
Vector algebra in three dimensional space , functions , limits and continuity;
differentiation, application of differentiation and indeterminate forms; techniques of integration, definite
integral and its application
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แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 2 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอร การหาปริพันธเชิงตัวเลขและปริพันธไมตรงแบบ อุปนัย
เชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน สมการเชิง
อนุพันธเบื้องตนและการประยุกต

Calculus of vector valued functions; numerical integration and improper integration;
mathematical induction; sequences and series of numbers; Taylor series expansions of elementary functions;
introduction to differential equation and its application
02-311-211

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

เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสัมพันธ สมบัติพิริออดิก
ธาตุรีพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี กาซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี
และจลนศาสตรเคมี และกรด-เบส และสมดุลไอออน
Fundamental theory of atoms and electron configurations of atoms; stoichiometry; periodic
table properties; representative elements; non-metals and transition-metals; chemical bonding; gas, solid,
liquid, and solution; chemical equilibrium and kinetic; acid - base and ion balance
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02-411-104

ปฏิบตั ิการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Chemistry Laboratory for Engineers
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-411-103 เคมีสําหรับวิศวกร หรือ
วิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-411-103 เคมีสําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการใชเครื่องมือและอุปกรณทางเคมี ปริมาณสัมพันธ สมบัติพิริ
ออดิก ธาตุรีพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรน-ซิชัน การทดสอบสารประกอบอิออนิกและสารประกอบ
โคเวเลนต กาซของแข็ง ของเหลวและสารละลาย การทดลองสมดุลเคมี และ จลนศาสตรเคมี และการทดลอง
กรดเบส 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
3(3-0-6)
Physics 1 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุ
แข็งแกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต สมบัติเชิงกลของสสารและกลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพล
ศาสตรเบื้องตน คลื่นและคลื่นเสียง
Vector, force and motion; momentum and energy particle system; motion of rigid bodies;
motion of oscilate; mechanical properties of matter and fluid mechanics; introduction to heat and
thermodynamics; wave and sound
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02-511-108

ปฏิบตั ิการฟสกิ ส 1 สําหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Physics Laboratory 1 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติ
เชิงกลของสสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอน
และอุณหพลศาสตรเบื้องตน 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
3(3-0-6)
Physics 2 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน คลื่น
แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน ฟสิกสอะตอมและฟสิกสนิวเคลียร
Electrostatic; direct current; electromagnetics; alternating current; fundamental electronics;
electromagnetic wave; optics; modern physics; introduction to quantum theory; atomic physics and nuclear
physics
02-511-110

ปฏิบตั ิการฟสกิ ส 2 สําหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Physics Laboratory 2 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-511-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-511-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแสสลับ
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน ฟสิกสอะตอม
และฟสิกสนวิ เคลียร
Laboratory study of electrostatic, direct current, electromagnetics, alternating current, basics
electronics, electromagnetic wave, optics, modern physics, quantum theory, atomic physics and nuclear
physics
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04-011-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ
หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม
กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางาน การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะ
การวิเคราะห ทักษะแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบคนขอมูล
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
04-211-101

กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
หลักการเบื้องตนของกลศาสตร ระบบแรง ผลลัพธของแรง การสมดุล การวิเคราะห
โครงสราง แรงภายใตของไหลที่อยูนิ่ง จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการ
เคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม
Principles of mechanics; force systems; resultant force; equilibrium; structural analysis;
fluid statics; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s second law of motion; work and
energy; impulse and momentum
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04-311-104

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Drawing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัด
ความเผื่อ ภาพตัด ภาพชวย และภาพคลี่ การสเก็ตชภาพ การเขียนภาพแยกชิ้นและ ภาพประกอบ การอานและ
วิเคราะหแบบงาน การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรเบื้องตน
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing, pictorial drawing,
dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development; freehand sketches, detail and
assembly drawings; basic computer-aided drawing
04-311-101

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
3(1-6-2)
Basic Engineering Training 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : งานพื้นฐานทางด านวิ ศวกรรมที่เ กี่ยวข องกั บเครื่องมือกล การใชเครื่องมือวัด งานตะไบ
พื้นฐานงานเจาะ การทําเกลียวดวยมือ ตลอดจนเครื่องมือ และอุปกรณ
Basic engineering about machine tools; using of measurement instruments; filing; drilling
basic; making screw system; instrument and equipments
04-311-102

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

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสัมพันธระหวาง โครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใช ของกลุม
วัสดุวิศวกรรมหลัก เชน โลหะ โพลีเมอร เซรามิก และวัสดุผสม แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย
สมบัติทางกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ
Relationship between structures, properties, production processes and applications of main
groups of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics and composites; phase equilibrium diagrams
and their interpretation; mechanical properties and materials degradation
04-411-101

การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานคอมพิวเตอร สวนประกอบคอมพิวเตอร การศึกษากิริยาระหวางฮารดแวรและ
ซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม
ดวยภาษาระดับสูง
Computer concepts; computer components; hardware and software interaction; EDP
concepts; program design and development methodology; high-level language programming
ข. 2 กลุมวิชาชีพบังคับ
55 หนวยกิต
04-112-201 วงจรไฟฟา
3(3-0-6)
Electric Circuits
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สวนประกอบของวงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจรไฟฟาดวยวิธีโนด เมช และระเบียบวิธีวงจร
คาความตานทาน คาความเหนี่ยวนํา และคาความเก็บประจุ วงจรอันดับที่หนึ่ง และวงจรอันดับที่สอง เฟสเซอร
ไดอะแกรม กําลังไฟฟาในวงจรกระแสสลับและระบบไฟฟาสามเฟส
Circuit elements; node and mesh analysis; circuit theorems; resistance inductance and
capacitance; first and second order circuits; phaser diagram; AC power circuits; three- phase systems
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04-112-202

ปฏิบตั ิการวงจรไฟฟา
1(0-2-1)
Electric Circuits Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 04-112-201 วงจรไฟฟา
ปฏิบัติการทดลองวงจรตัวตานทาน ตัวเหนี่ยวนํา ตัวเก็บประจุ การเขียนเฟสเซอรไดอะแกรม
การปรับปรุงตัวประกอบกําลัง ระบบสามเฟส การวิเคราะหวงจรไฟฟาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
Laboratory of resistor inductor capacitor circuit; drawing phaser diagram; power factor
correction; three phase system; electrical circuit analysis with computer programming
04-112-203

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Instruments and Measurements
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หนวยการวัดและมาตรฐานของเครื่องมือวัดไฟฟา การแบงประเภทและคุณสมบัติของ
เครื่องมือวัด การวิเคราะหระบบการวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับดวย
เครื่องมือวัดแบบอนาลอกและแบบดิจิตอล การวัดกําลังไฟฟา เพาเวอรแฟคเตอร และการวัดพลังงาน การวัด
ความตานทาน ความเหนี่ยวนํา และความจุไฟฟา การวัดความถี่และคาบเวลา สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร
Units and standard of electrical measurement; instrument classification and characteristics;
measurement analysis; measurement of dc and ac current and voltage using analog and digital instruments
power; power factor, and energy measurement; the measurement of resistance, inductance, and capacitance;
frequency and period/time-interval measurement; noises; transducers
04-112-204

สนามแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Fields
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-511-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร และ
02-511-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สนามแมเหล็กไฟฟาสถิตย ตัวนําและไดอิเล็กตริก คาปาซิแตนซ การพาและการนํากระแส
ไฟฟา สนามแมเหล็กสถิตย ความเหนี่ยวนํา สนามแมเหล็กไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการแมกซเวลล
Electrostatic fields; conductors and dielectrics; capacitance; convection and conduction
currents; magnetostatic fields; inductance; time-varying electromagnetic fields; Maxwell’s equations
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04-112-205

ระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Electric Power System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-112-201 วงจรไฟฟา
04-112-202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานและโครงสรางของระบบไฟฟากําลัง ไดอะแกรมเสนเดี่ยวและระบบเปอรยูนิต
ระบบกําเนิดไฟฟา ระบบสงจายไฟฟา ระบบจําหนายไฟฟาและสถานีไฟฟายอย พารามิเตอรของสายสงไฟฟา
ความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดันไฟฟา คาคงที่ทั่วไปของสายสงไฟฟา การคํานวณการสงกําลังไฟฟา
และแรงดันไฟฟา อุปกรณและมาตรฐานการติดตั้งระบบการสงและจายไฟฟากําลัง
Basic knowledge and structure of electric power system; single line diagram and per unit
system; generation system, transmission system, distribution system and substation; parameters of
transmission lines; colleration of current and voltage; generalized circuit constant; power flow and voltage
calculation; equipment and standard installation in transmission and distribution electric power
04-112-206

เครื่องจักรกลไฟฟา 1
3(3-0-6)
Electrical Machines 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-112-201 วงจรไฟฟา
04-112-202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการเครื่องจักรกลไฟฟา วงจรแมเหล็ก หลักการแมเหล็กไฟฟา
และการเปลี่ยนพลังงานกลไฟฟา พลังงานและพลังงานรวม ทฤษฎีและการวิเคราะหหมอแปลงไฟฟาหนึ่งเฟส
และสามเฟส หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟาชนิดหมุน เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง การเริ่มหมุน และการ
ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟากระแสตรง
Introduction to machinery principles; magnetic circuits; principles of electromechanical and
energy conversion; energy and co energy; theory and analysis of single phase and three phase transformer;
principles of rotating machines; DC machines; starting of rotation and speed control of DC motor
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04-112-307

เครื่องจักรกลไฟฟา 2
3(3-0-6)
Electrical Machines 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-112-206 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 04-112-308 ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟา
โครงสรางของเครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ หลักการและการวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟา
แบบซิงโครนัส หลักการและการวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟาแบบเหนี่ยวนําหนึ่งเฟสและสามเฟส การเริ่ม
หมุนของมอเตอรเหนี่ยวนํา การควบคุมความเร็วของมอเตอรเหนี่ยวนําแบบหนึ่งเฟสและสามเฟส การปองกัน
เครื่องจักรกลไฟฟา
AC machines construction; principles and analysis of synchronous machines; principles and
analysis of single phase and three phase induction machines; starting induction motors; speed control of
single phase and three phase induction motor, protection of electrical machines
04-112-308

ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา
1(0-2-1)
Electrical Machines Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-112-206 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 04-112-307 เครื่องจักรกลไฟฟา 2
ปฏิ บัติก ารเครื่องจักรกลไฟฟาเกี่ย วกับหาคุณ ลัก ษณะของหมอแปลงไฟฟา เครื่ องกํ าเนิด
ไฟตรง มอเตอรไฟตรง เครื่องกําเนิดซิงโครนัส มอเตอรซิงโครนัส และมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา
Practice on the characteristics of electrical machines as transformer; DC generator;
DC motor; synchronous generator; synchronous motor and induction motor

04-112-309

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
3(3-0-6)
High Voltage Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-112-204 สนามแมเหล็กไฟฟา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชไฟฟาแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟากําลัง การสรางไฟฟาแรงสูงเพื่อทดสอบ
เทคนิคการวัดไฟฟาแรงสูง ความเครียดสนามไฟฟาและเทคนิคการฉนวน การเบรกดาวนในกาซ ฉนวนเหลว
ฉนวนแข็ง เทคนิคการทดสอบแรงดันสูง การประสานสัมพันธทางฉนวนในระบบไฟฟา แรงดันเกินเนื่องจาก
ฟาผา การปองกันฟาผา
Uses of high voltage and over voltage in power systems; generation of high voltage for
testing; high voltage measurement techniques; electric field stress and insulation techniques; breakdown of
gas; liquid and solid dielectric; high voltage testing techniques; insulation coordination; over voltage and
lightning impulse and protection
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04-112-311

การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Electric Power System Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-112-205 ระบบไฟฟากําลัง
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 04-112-312 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง
การคํานวณโครงขายการสงและการจายกําลังไฟฟา โหลดโฟลว การควบคุมโหลดโฟลว การ
วิเคราะหฟอลทแบบสมมาตรและไมสมมาตร การปองกันระบบไฟฟากําลัง เสถียรภาพชั่วขณะ การทํางาน
อยางประหยัดของระบบไฟฟากําลัง
Transmission and distribution networks calculation; load flow; load flow control;
symmetrical short circuit analysis; unsymmetrical short circuit analysis; power system stability; transient
stability; economic operation
04-112-312

ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง
1(0-2-1)
Electric Power System Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-112-205 ระบบไฟฟากําลัง
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 04-112-311 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
ปฏิบัติการทดลองกําลังไฟฟาจริงและกําลังไฟฟารีแอกทีฟ การไหลของกําลังไฟฟาและการ
ควบคุมแรงดันสายของสายสง มุมเฟสและแรงดันตกระหวางดานสงและดานรับ แรงดันและกระแสของ
แบบจํา ลองสายสง ระยะสั้น สายสง ระยะกลาง และสายส ง ระยะยาว การวิเ คราะห ร ะบบไฟฟากํา ลังดว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร
Laboratory of active power and reactive power; power flow and voltage regulation of
transmissions line; phase angle and voltage drop between sender and receiver; voltage and current of models
of short length transmission line medium – length transmission line and long length transmission line;
electric power system analysis with computer programming
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04-112-313

การออกแบบระบบไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical System Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการพืน้ ฐานของการออกแบบระบบไฟฟา
มาตรฐานและขอกําหนด
ผังการจาย
กําลังไฟฟา สายไฟฟาและสายเคเบิ้ล รางเดินสายไฟฟา อุปกรณและเครื่องมือทางไฟฟา การคํานวณภาระทาง
ไฟฟา การปรับปรุงตัวประกอบกําลัง และการออกแบบวงจรตัวเก็บประจุ การออกแบบวงจรแสงสวางและ
อุปกรณเครื่องใช ภาระโหลด สายปอน และสายประธาน ระบบไฟฟาฉุกเฉิน การคํานวณกระแสลัดวงจร
ระบบสายดินสําหรับการติดตั้งไฟฟา
Basic design concepts; codes and standards; power distribution schemes; electrical wires
and cables, raceways; electrical equipment and apparatus; load calculation; power factor improvement and
capacitor bank circuit design; lighting and appliances circuit design; motor circuit design; load, feeder, and
main schedule; emergency power systems; short circuit calculation; grounding system for electrical
installation
04-112-314

ระบบควบคุม
3(3-0-6)
Control Systems
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-113-304 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบควบคุมแบบวงเปดและระบบควบคุมวงปด ฟงกชันถายโอน แผนภาพกรอบ แผนภาพ
การไหลของสัญญาณ แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบควบคุม การวิเคราะหผลตอบสนองเชิงเวลา
เสถียรภาพของเราท โลกัสของราก การวิเคราะหผลตอบสนองเชิงความถี่ แผนภาพโบเด เสถียรภาพของ
ไนควิสต การออกแบบระบบควบคุมดวยวิธีผลตอบสนองเชิงความถี่ การควบคุมแบบพีไอดี
Open-loop and closed-loop control systems; transfer function; block diagram; signal flow
graphs; mathematical modeling of control system; time-domain response analyses; routh’s stability, rootlocus; frequency-domain response analysis; bode diagram, nyquist stability; control systems design by
frequency response; PID controls
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04-112-316

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา
1(1-0-2)
Electrical Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การจัดทําโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา การนําไปเขียนเปนปริญญานิพนธ การนําเสนอหัวขอ
โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟาจากการเรียนวิชาพืน้ ฐาน และวิชาเฉพาะที่ไดเรียนในรายวิชาที่ผานมาแลว
The project in electrical engineering guidelines for thesis writing and presentation of project
topics from more basic and specification courses have been to the past
04-112-317

อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3(3-0-6)
Power Electronics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-512-201 อิเล็กทรอนิกสวศิ วกรรม
04-512-202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวศิ วกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 04-112-318 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง
คุณลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง ไดโอดกําลัง ไทริสเตอร ทรานซิสเตอรกําลัง
ชนิดไบโพลา มอสเฟต ไอจีบีที คุณลักษณะของวัสดุแมเหล็ก หมอแปลงกําลังชนิดแกนเหล็ก แกนเฟอรไรท
แกนผงเหล็ก วงจรแปลงกระแสไฟฟา วงจรแปลงกระแสสลับเปนกระแสตรง วงจรแปลงกระแสตรงเปน
กระแสตรง วงจรแปลงกระแสสลับเปนกระแสสลับ วงจรแปลงกระแสตรงเปนกระแสสลับ
Characteristics of power electronics devices; power diode; thyristors, power bipolar
transistor; MOSFET; IGBT; characteristics of magnetic material; power transformer core; ferrite core; iron
powder core, converters; ac to dc converter, dc to dc converter; ac to ac converter; dc to ac converter
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04-112-318

ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกสกําลัง
1(0-2-1)
Power Electronics Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-112-317 อิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง หรือ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 04-112-317 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
ปฏิ บั ติ ก ารวั ด และวิ เ คราะห รู ป คลื่ น แรงเคลื่ อ น กระแสและกํ า ลั ง ไฟฟ า ของอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกสกําลัง ไดโอดกําลัง ไทริสเตอร ทรานซิสเตอรกําลังชนิดไบโพลา มอสเฟต ไอจีบีที วงจรแปลง
กระแสสลับเปนกระแสตรง วงจรแปลงกระแสตรงเปนกระแสตรง วงจรแปลงกระแสสลับเปนกระแสสลับ
วงจรแปลงกระแสตรงเปนกระแสสลับ
Practice on the measurement and analysis of voltage, current and power waveforms;
electronics devices; power diode; thyristors, power bipolar transistor; MOSFET; IGBT; converters; ac to dc
converter, dc to dc converter; ac to ac converter; dc to ac converter
04-112-319

การปองกันระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Power System Protection
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-112-311 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักมูลการปองกันหมอแปลงเครื่องมือวัดและทรานสดิวเซอร การปองกันกระแสเกินและ
ความผิดพรองลงดิน การปองกันโดยใชรีเลยผลตาง การปองกันสายสงโดยใชรีเลยวัดระยะทาง การปองกันสาย
สงโดยใชไพล็อตรีเลย การปองกันมอเตอร การปองกันหมอแปลง การปองกันเครื่องกําเนิดไฟฟา การปองกัน
บัสโซน
Fundamental of protection practices; instrument transformer and transducers; protection
devices and protection systems; over current and earth fault protection; differential protection; transmission
line protection by distance relaying; transmission line protection by pilot relaying; motor protection;
transformer protection; generator protection; bus zone protection
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04-112-320

ปฏิบตั ิการปองกันระบบไฟฟากําลัง
1(0-2-1)
Power System Protection Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-112-319 การปองกันระบบไฟฟากําลัง หรือ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 04-112-319 การปองกันระบบไฟฟากําลัง
ปฏิบัติการทดลองหมอแปลงเครื่องมือวัด การปองกันกระแสเกินและความผิดพรองลงดิน
การปองกันมอเตอร การปองกันหมอแปลง การปองกันเครื่องกําเนิดไฟฟา การปองกันระบบไฟฟากําลังดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร
Laboratory of instrument transformers; over current and earth fault protection; motor
protection; transformer protection; generator protection; electric power system protection analysis with
computer programming
04-112-321

โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย
3(3-0-6)
Power Plant and Substation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เสนโคงโหลด โรงไฟฟาพลังดีเซล โรงไฟฟาพลังไอน้าํ โรงไฟฟากังหันกาซ โรงไฟฟาพลัง
ความรอนรวม โรงไฟฟาพลังน้ํา โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร แหลงพลังงานทดแทน ประเภทของสถานีไฟฟา
ยอย อุปกรณของสถานีไฟฟายอย การออกแบบสถานีไฟฟายอย การปองกันฟาผา ระบบดิน
Load curve; diesel power plant; steam power plant; gas turbine power plant; combined
cycle power plant; hydro power plant, nuclear power plant; renewable energy sources; type of substation;
substation equipment; substation layout; lightning protection; grounding system
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04-112-322

ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Engineering Safety
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อันตรายในการทํางานดานวิศวกรรมไฟฟา วิธีการปองกันทั้งทางตรงและทางออม การวาง
แผนปองกัน อุปกรณปองกันความปลอดภัยสวนบุคคล วิธีการแกไขเมือ่ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในงาน
วิศวกรรมไฟฟา มาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟา
Hazards of working in electrical engineering; method of prevent both direct and indirect;
defense planning; personal protective equipment; method of the accident occurred in electrical engineering;
safety standards of electrical engineering
04-112-423

โครงงานวิศวกรรมไฟฟา
3(1-6-2)
Electrical Engineering Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-112-316 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางสรรคหรือปรับปรุงผลงานที่ออกแบบไว วิเคราะหปญหาและการแกไขโดยนําเอา
ความรูที่ศึกษามาประยุกตใหเหมาะสมกับงาน และใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค
ในการผลิตผลงาน เนนการปฏิบัติงานตามรูปแบบการทํางานเปนทีม
Creating or improving designed project. Analyzing and solve the problem by applying the
knowledge to suitable to the work that most efficient workmanship; encourage creativity for production;
focus on interoperability is based on teamwork
04-512-201

อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Electronics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 04-512-202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
อุ ป กรณ ส ารกึ่ ง ตั ว นํ า คุ ณ ลั ก ษณะของกระแสและแรงเคลื่ อ นและความถี่ ข องอุ ป กรณ
การวิเคราะหออกแบบและวิเคราะหวงจรไดโอด การออกแบบและวิเคราะหวงจรทรานซิสเตอรและมอสเฟต อ็
อปเปอเรชั่น แนลแอมปลิฟายเออร และการประยุกตใชงาน
Semiconductor devices, device’s current-voltage and frequency characteristics; analysis and
design of diode circuits; analysis and design of BJT and MOS transistor circuits; operational amplifier and its
applications
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04-512-202

ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
1(0-2-1)
Engineering Electronics Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-512-201 อิเล็กทรอนิกสวศิ วกรรม หรือ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 04-512-201 อิเล็กทรอนิกสวศิ วกรรม
ปฏิบัติการวัดและวิเคราะหรูปคลื่น แรงเคลื่อน กระแส ความถี่และกําลังไฟฟา ของอุปกรณ
สารกึ่งตัวนํา วงจรไดโอด วงจรทรานซิสเตอรและมอสเฟต และอ็อปเปอเรชั่นแนลแอมปลิฟายเออร
Practice on the measurement and analysis of voltage, current, frequency and power
waveforms; semiconductor devices, diode circuits; BJT and MOS transistor circuits and operational amplifier
ข.3 กลุมวิชาเลือก 15 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
04-113-203 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
3(2-2-5)
Fundamental of Electrical Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับขั้นพื้นฐาน แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา
และกําลังไฟฟา หมอแปลงไฟฟา ความรูเบื้องตนสําหรับเครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอร และ
การใชงานมโนมติของระบบไฟฟาสามเฟส วิธีการสงจายกําลังไฟฟา พื้นฐานเครื่องวัดไฟฟา
Basic DC and AC circuit analysis; voltage, current and power, transformers; introduction to
electrical machinery; generator, motors and their uses concepts of three-phase systems; method of power
transmission; introduction to basic electrical instruments
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04-113-204

ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Power Generation, Transmission and Distribution
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-112-201 วงจรไฟฟา
04-112-202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสรางระบบไฟฟา แหลงที่มาของพลังงานไฟฟา การผลิตไฟฟาแบบเดิม และการผลิต
ไฟฟาแบบพลังงานทดแทนลักษณะโหลด ลักษณะและรูปแบบของเครื่องกําเนิดไฟฟา ลักษณะรูปแบบหมอ
แปลงไฟฟากําลัง รูปแบบของพารามิเตอรของสายสง ระบบจําหนายไฟฟากําลัง ความรูเบื้องตนการผลิตและ
ระบบจําหนายและอุปกรณในระบบไฟฟา
Structure of power system; sources of electric energy; conventional and renewable energy;
load characteristics; generator characteristics and models; power transformer characteristics and models;
transmission line parameters and models; electrical power distribution systems; introduction to distributed
generation; power system equipment
04-514-301

ไมโครโปรเซสเซอร
3(2-2-5)
Microprocessor
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร สถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร
และไมโครคอนโทรลเลอร การเขียนโปรแกรมควบคุม พอรต ระบบอินเตอรรัปต ไทเมอรและเคานเตอร และการ
ประยุกตใชงาน
Basic of microprocessors and microcontroller; microprocessor architecture and
microcontroller architecture; writing programming control; port, interrupt systems, timer and counter, and
their applications

51
04-113-302

คณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟา
3 (3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-311-109 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิเคราะหเวกเตอร ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลงผกผันลาปลาซ การใชผลการแปลงลา
ปลาซวิเคราะหวงจรไฟฟา การใชชุดคําสั่งโปรแกรมสําหรับชวยในการคํานวณและแสดงรูปคลื่นจากฟงกชัน
ผลการแปลงลาปลาซจากฟงกชันขั้นบันไดของเฮฟวิไซด อนุกรมฟูเรียร ผลการแปลง z และผลการแปลง
ผกผัน z
Vector analysis; laplace transforms; inverse laplace transforms; using laplace transforms in
electric circuits; using a program for calculating and showing the signal of the functions; the heaviside step
function; fourier series; the Z transform and the inverse Z transform
04-113-303

วิศวกรรมการสองสวาง
3(3-0-6)
Illumination Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แสงสว าง ตาและการมองเห็น สีแ ละการจํา แนกสี แ หล งกํา เนิ ด แสงดวงโคม และสภาวะ
แวดลอมตางๆ ของแสงสวาง เทคนิคการออกแบบแสงสวางภายในและภายนอกอาคาร โดยใชแนวทางการ
ประหยัดพลังงาน
Light, eye and vision; color and color classification of light; source luminaries and effecting
of environment to lighting; interior; exterior lighting techniques base on principles of energy saving
04-514-304

วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
3(2-2-5)
Digital Circuits and Logic Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบจํานวนและรหัส การแปลงฐาน การแทนเลขฐานสิบดวยเลขฐานสองแบบมีและไมมีคา
ประจําตําแหนง การบวก ลบ คูณ และหารเลขฐานใดๆ พีชคณิตบูลีน ผังคารโนห การออกแบบวงจรคอมไบ
เนชันลอจิก การออกแบบวงจรซีเควนเซียลลอจิก วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนดิจิตอล และดิจิตอลเปน
อนาล็อก หนวยความจํา และการประยุกตวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม
Number system and code; conversion of the base number; decimal representation of a
binary number with and without the weight value position; addition, subtraction, multiplication, division the
number base; Boolean algebra; Karnaugh map; combinational circuit design; sequential logic design;
conversion of analog to digital circuit and vice versa; memory and digital circuits applications for industry

52
04-113-305

ระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได
3(2-3-4)
Programmable Logic Control System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดในกระบวนการควบคุมแบบลําดับ การเขียนไดอะแกรมของ
รีเลยการฝกเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ เครื่องมือและกระบวนการศึกษาเครื่องควบคุมแบบลําดับที่สามารถ
โปรแกรมการทํางานไดดวยการเขียนภาษาคําสั่ง ภาษาคําสั่งบูลลีน ภาษาคําสั่งแลดเดอรไดอะแกรม และภาษา
คําสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานควบคุม การแกไขหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหลักการเลือกใชอุปกรณ เครื่องมือ
และระบบควบคุมใหเหมาะสมกับการทํางานในแบบหรือลักษณะตางๆ
Tools and measuring equipment in process control; wiriting a diagram of the relay for
writing device controls; tools and process control studies sequential; programmable operation writing
language for command; language Boolean ladder diagram and other; related to control to modify or change
the program; technique, using equipment and control systems suitable for work or other
04-113-306

วัสดุวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Engineering Materials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสรางวัสดุ คุณสมบัติทางวิศวกรรมไฟฟา ของวัสดุ คุณสมบัติทางสนามแมเหล็กของ
วัสดุ สมบัติทางแสงของวัสดุตัวนําทางไฟฟา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุปกรณสารกึ่งตัวนํา การเปนตัวนําทาง
ไฟฟาที่ดี ศึกษาคุณสมบัติความเปนฉนวนแข็งฉนวนเหลวและฉนวนกาซ การประยุกตใชวัสดุในอุปกรณทาง
ไฟฟากําลัง
Structure for materials; electrical properties of materials; magnetic properties of materials;
optical properties of materials; electrical conductors; introduction to semiconductor devices;
superconductivity; solid liquid and gas dielectrics; applications of materials in electrical power devices
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04-113-401

การฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา
3(0-40-0)
Practice for Electrical Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝ ก งานทางวิ ศ วกรรมไฟฟ า ในหลากหลายลั ก ษณะงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานทางด า น
วิศวกรรมไฟฟา เปนหลักภายใตการควบคุมดูแลของวิศวกรที่มีประสบการณในสถานประกอบการ โดยมีเวลา
การฝกงานอยางตอเนื่องไมนอยกวา 8 สัปดาห
Electrical engineering practice in a variety of job related to electrical engineering as a major
under the supervision of experienced engineering in the workplace; a period of continuous training of not
less than 8 weeks
04-113-402

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา
6(0-40-0)
Co-operative Education for Electrical Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : จัดใหนักศึกษามีประสบการณตรง โดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเปนการ
เรียนรูจากประสบการณการทํางานตามหลักการเรียนจากการปฏิบัติ การศึกษาจากประสบการณ โปรแกรมการ
ทํางานและศึกษา การศึกษาที่ยึดการทํางานเปนฐาน หรือโปรแกรมการศึกษาสลับกับการทํางาน นักศึกษา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 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 16
weeks
04-113-403

หัวขอเลือกทางวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Selected Topics in Electrical Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิทยาการสมัยใหมทางวิศวกรรมไฟฟามีความครอบคลุมเนื้อหาวิชาการที่เนนในความเปน
วิศวกรไฟฟามากยิ่งขึ้น
Relation with modern science in electrical engineering with academic emphasis in covering
up an electrical engineer
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3.2 ชื่อ สกุล/หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/ตําแหนง/คุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1

นายศุภวุฒิ
เนตรโพธิ์แกว
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

2

นายพิชญ
ดาราพงษ
xxxxxxxxxxxxx

ผูชวย
ศาสตราจารย

3

นายทง
ลานธารทอง
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

4

นายธนารัตน
ตันมณีประเสริฐ
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

5

นายพูนศรี
วรรณการ
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2548
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2541
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี, 2547
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2544
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2530
วิศวกรรม
วศ.ม.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ไฟฟา
ราชมงคลธัญบุรี, 2554
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
ค.อ.ม.
พระจอมเกลา
ไฟฟา
พระนครเหนือ, 2530
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ค.อ.บ.
วิศวกรรม
อาชีวศึกษา, 2524
ไฟฟา
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2550
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,
2547
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,
2548
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน,
2553
อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา วิทยาลัยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ, 2537

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559

12

12

12

12

14

14

14

14

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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3.2.2 อาจารยประจําที่รวมสอนในหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

ผูชวย
นายศรีศักดิ์
ศาสตราจารย
นอยไรภูมิ
xxxxxxxxxxxxx

คุณวุฒิ
ค.อ.ม.

ค.อ.บ.
2

นายสุรเชษฐ
เดชฟุง
xxxxxxxxxxxxx
1206-00640-888

อาจารย

วศ.ด.
วศ.ม.

วศ.บ.
3

นายนัฐโชติ
รักไทยเจริญชีพ
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

ปร.ด.

วศ.ม.
วศ.บ.

ค.อ.บ.
4

นายอดิศักดิ์
วิริยกรรม
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2538
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2522
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2551
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
2544
สถาบันเทคโนโลยี
วิศวกรรม
ราชมงคล, 2538
ไฟฟา
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ไฟฟา
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2553
มหาวิทยาลัย
วิศวกรรม
ธรรมศาสตร, 2548
ไฟฟา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
วิศวกรรม
ราชมงคลพระนคร,
ไฟฟา
2554
สถาบันเทคโนโลยี
วิศวกรรม
ราชมงคล, 2544
ไฟฟา
บริหารอาชีวะ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
และเทคนิค
พระนครเหนือ, 2537
ศึกษา
วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2525
บริหารอาชีวะ
และเทคนิค
ศึกษา
วิศวกรรม
ไฟฟา
วิศวกรรม
ไฟฟา
วิศวกรรม
ไฟฟา

ภาระการสอนตอสัปดาห แต
ละปการศึกษา
2556

2557

2558

2559

12

12

12

12

12

12

12

12

14

14

14

14

12

12

12

12

56
ลําดับ
ที่
5

ชื่อ-นามสกุล
นายณัฐพงศ
พันธุนะ
xxxxxxxxxxxxx

ตําแหนง
คุณวุฒิ
วิชาการ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

อาจารย

วศ.ด.

วิศวกรรม
ไฟฟา

วศ.ม.

วิศวกรรม
การวัดคุม

บธ.ม.

การจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรม
ไฟฟา
ไฟฟา

วศ.บ.

6

นายจตุรงค
จตุรเชิดชัยสกุล
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

7

นายอรุณ
ชลังสุทธิ์
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

8

นายสาคร
วุฒิพัฒนพันธุ
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

จากสถาบันการศึกษา

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556

2557

2558

2559

สถาบันเทคโนโลยี
14
พระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง,2554
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
2551
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2546

14

14

14

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2538
ค.อ.ม.
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ , 2540
อส.บ. เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
ไฟฟา
อุตสาหกรรม พระนครเหนือ, 2524
ค.อ.ม. บริหารอาชีวะ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
และ
เทคนิคศึกษา พระนครเหนือ, 2538
อส.บ. เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
ไฟฟา
อุตสาหกรรม พระนครเหนือ, 2527
วศ.ม.
วิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
ไฟฟา
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
2545
วิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยี
วศ.บ.
ไฟฟา
ราชมงคล, 2538

57
ลําดับ
ที่
9

ชื่อ-นามสกุล
นายสมเกียรติ
ทองแกว
xxxxxxxxxxxxx

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย

วศ.ม.
ค.อ.ม.
ค.อ.บ.

10

นายมนัส
บุญเทียรทอง
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

ค.อ.ม.

วศ.บ.
11

12

นายเวทรินทร
ธัญสิประเสริฐ
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

นายพนา
ดุสิตากร
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

วศ.ม.
วศ.บ.

ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก
วิศวกรรม
ไฟฟา

จากสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร,ี 2550
ไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2541
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
ไฟฟา
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2527
เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2542
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส เอเซียอาคเนย, 2536
จุฬาลงกรณ
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัย, 2550
ไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยี
วิศวกรรม
พระจอมเกลา
ไฟฟา
เจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2541
เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2546
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
ไฟฟา
ราชมงคล, 2540

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556

2557

2558

2559

14

14

14

14

12

12

12

12

12

12

12

12

14

14

14

14
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ลําดับ
ที่
13

14

15

16

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ณทพร
จินดาประเสริฐ
xxxxxxxxxxxxx

นายเกรียงไกร
เหลืองอําพล
xxxxxxxxxxxxx

นางสาววัชรินทร
แสงมา
xxxxxxxxxxxxx

นายภิรมย
ตั้งจิตเพียรผล
xxxxxxxxxxxxx

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย

Dr.-Ing

Maschinenbau

วศ.ม.

วิศวกรรม
เครื่องกล

วศ.บ.

วิศวกรรม
เครื่องกล

วศ.ม.

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส

ค.อ.ม.

วิศวกรรม
ไฟฟา

ค.อ.บ.

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร
วิศวกรรม
อุตสาหการ

อาจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

อาจารย

วศ.ม.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

อส.บ.

เทคโนโลยี
ขนถายวัสดุ

วศ.ม.

วิศวกรรมการ
จัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรม
อุตสาหการ

วศ.บ.

จากสถาบันการศึกษา
University of Rostock,
Germany, 2008
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี,
2545
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี,
2542
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, 2552
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2544
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, 2538
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2543
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
วิทยาเขต
พระนครเหนือ, 2522
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2548
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, 2546

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556

2557

2558

2559

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรได
กําหนดรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยูในกลุมวิชาชีพเลือก ใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ เวนแต
กรณีที่นักศึกษามีปญหาไมสามารถไปฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ก็จะเปนการอนุโลมใหเลือกเรียน
รายวิชาในกลุมวิชาชีพเลือก จํานวน 6 หนวยกิต แทนสหกิจศึกษาได แตตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ และนักศึกษาประเภทเทียบโอนรายวิชาใหเลือกเรียนวิชา การฝกงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา จํานวน 3 หนวยกิตโดยกําหนดใหมีการฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟาในภาคเรียนฤดูรอนแทน
รายวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปน
ในการเรียนรูท ฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญ
 หาที่เกิดขึน้ จริง
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานประกอบการได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชความรูทางดานวิศวกรรมมา
ประยุกตใชในการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีจํานวนผู
รวมโครงงานกลุมละ 2-3 คน และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด อยาง
เครงครัด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หั ว ข อ วิช าโครงงานทางวิศ วกรรมไฟฟา จะเปน หัว ขอที่ นัก ศึ ก ษาสนใจ สามารถศึก ษาค นคว า
เพิ่มเติมได สามารถแกไขปญหา สามารถคิดวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาได โดยสามารถนําทฤษฎีมา
ประยุกตใชในการทําโครงงานได มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นได
สังคมกวางขึ้น มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือกรณีทํางานโครงงานดานเครื่องทดสอบ มีการประยุกตใช
ทฤษฏีในการทําโครงงาน โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการใหแนวทางการเขียนโครงงานและปริญญานิพนธ โดยมีหลักการนําเสนอหัวขอโครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟาและมานําเสนออีกครั้งในการสอบปริญญานิพนธ และ มีการกําหนดอาจารยที่ปรึกษาหนึ่ง
ทานรับนักศึกษาไดไมเกิน 3 กลุม
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากการนําเสนอหัวขอโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา และนําเสนอผลสัมฤทธิ์ของ
โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา เพื่อประมวลความสามารถในการทํางานของโครงงานที่พัฒนาขึ้นตรงตาม
ขอตกลงขอบเขตของโครงงานที่ใหไว และจัดทําโครงงานตรงตามเวลาที่กําหนด และความสมบูรณถูกตอง
ของรูปแบบการจัดพิมพปริญญานิพนธ

61
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
(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

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

62
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
บุคคลภายนอกที่ สงเสริ ม ให เ กิ ด การแสวงหาความรู ที่ทันสมัย
การเผยแพร การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม 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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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน
ใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยการ
ทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปน
สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารย
ผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวมเสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดเวลาที่
มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร เพื่ อ การประยุ ก ต ใ ช กั บ งานทางด า นวิ ศ วกรรมศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ ง และการสร า งนวั ต กรรมทาง
เทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนือ้ หาของสาขาวิชาเฉพาะ
ดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
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2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผูเชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆคือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อ การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนกั ศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
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2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชนการประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนาํ และผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่
เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได
อยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอ
สังคม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับผูอื่นขาม
หลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น ของขอมูล
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2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอ
การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกีย่ วของได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณ
เสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเ ทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกีย่ วของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสยั
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไมมี
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชาตาง ๆ ที่ศึกษามา การ
วิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูด า นทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) สหกิจหรือการฝกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4
ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบาง
เรื่องก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญ
 หา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพือ่ การศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

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
ปญญา

ความรู
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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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ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1




2




3




4




1




2




3




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

01-003-102 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
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ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
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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

1
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ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
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3











4











1











2











3











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

คุณธรรม จริยธรรม

1
01-006-105 นันทนาการเพื่อการฝกอบรม

02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน

02-001-103 สถิติเบื้องตน

02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน

02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 

2







3







4







5







ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1







2







3







4







1







2







3







ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1







2







3







4







ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และ ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม
และสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนือ้ หาของสาขาวิชาเฉพาะดาน
ทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัว
ไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกีย่ วของได
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

4 ทักษะความสัมพันธ
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู
3 ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6.ทักษะ
และการใชเทคโนโลยี พิสยั
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3

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 ปฏิบัติการเคมีสําหรับ
วิศวกร

  

02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร



02-511-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1
สําหรับวิศวกร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

4 ทักษะความสัมพันธ
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู
3 ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6.ทักษะ
และการใชเทคโนโลยี พิสยั
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3

02-511-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร



02-511-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2
สําหรับวิศวกร

                         

04-011-301 การเตรียมความพรอม
สหกิจศึกษา



04-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม



04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม

                         

04-311-101 การฝกพื้นฐานทาง
วิศวกรรม 1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

4 ทักษะความสัมพันธ
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู
3 ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6.ทักษะ
และการใชเทคโนโลยี พิสยั
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3

04-311-102 การฝกพื้นฐานทาง
วิศวกรรม 2

                          

04-311-103 วัสดุวิศวกรรม



04-112-201 วงจรไฟฟา



04-112-202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา

                          

04-112-203 เครื่องมือและการวัด
ทางไฟฟา



04-112-204 สนามแมเหล็กไฟฟา



04-112-205 ระบบไฟฟากําลัง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

4 ทักษะความสัมพันธ
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู
3 ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6.ทักษะ
และการใชเทคโนโลยี พิสยั
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3

04-112-206 เครื่องจักรกลไฟฟา 1



04-112-307 เครื่องจักรกลไฟฟา 2



04-112-308 ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
ไฟฟา

                          

04-112-309 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง



04-112-311 การวิเคราะหระบบ
ไฟฟากําลัง



04-112-312 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง                            
04-112-313 การออกแบบระบบไฟฟา                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

4 ทักษะความสัมพันธ
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู
3 ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6.ทักษะ
และการใชเทคโนโลยี พิสยั
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3

04-112-314 ระบบควบคุม



04-112-316 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟา



04-112-317 อิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง



04-112-318 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส                            
กําลัง
04-112-319 การปองกันระบบ
ไฟฟากําลัง



04-112-320 ปฏิบัติการปองกัน
ระบบไฟฟา

                          

04-112-321 โรงตนกําลังและ
สถานีไฟฟายอย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

04-112-322 ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรมไฟฟา

4 ทักษะความสัมพันธ
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู
3 ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6.ทักษะ
และการใชเทคโนโลยี พิสยั
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3



04-112-423 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา                            
04-512-201 อิเล็กทรอนิกสวศิ วกรรม



04-512-202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส                            
วิศวกรรม
04-113-203 หลักมูลของ
วิศวกรรมไฟฟา

                          

04-113-204 ระบบผลิต ระบบสง
และระบบจําหนายไฟฟา                         
04-514-301 ไมโครโปรเซสเซอร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

4 ทักษะความสัมพันธ
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู
3 ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6.ทักษะ
และการใชเทคโนโลยี พิสยั
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3

04-113-302 คณิตศาสตร
วิศวกรรมไฟฟา



04-113-303 วิศวกรรมการสองสวาง



04-514-304 วงจรดิจิตอลและการ
ออกแบบลอจิก

                          

04-113-305 ระบบควบคุมแบบลําดับที่                            
โปรแกรมได
04-113-306 วัสดุวิศวกรรมไฟฟา



04-113-401 การฝกงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

4 ทักษะความสัมพันธ
1 คุณธรรม จริยธรรม
2 ความรู
3 ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6.ทักษะ
และการใชเทคโนโลยี พิสยั
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3

04-113-402 สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมไฟฟา

                          

04-113-403 หัวขอเลือกทาง
วิศวกรรมไฟฟา



04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร                            
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไดกําหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูอยางนอย
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข ณะนักศึกษายังไมสาํ เร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดั บรายวิชา มีการประเมิน ทั้งในภาคทฤษฎีแ ละปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวให
เปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพี่อใชในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรูของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห ลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกํา หนดกลวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรูข องนั ก ศึ ก ษาหลั ง สํ า เร็ จ การศึก ษา เพื่ อ
นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใช
การประเมินดังนี้
(1) สภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในดานของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขา
ทํางานในสถานประกอบการนั้น 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 ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
(5) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ
เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ นักศึกษา
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาทีจ่ ะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะนํ า แนวการเป น ครู แ ก อ าจารย ใ หม ให มี ค วามรู แ ละเข า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อย างตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป นอันดับแรก การสนับสนุน ดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาการปฏิบัติหนาที่ไปเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ รวมทั้ง
สนับสนุนการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
รวมทั้งการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(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
ทันสมัยโดยอาจารย
และนักศึกษาสามารถ
กาวทันหรือเปนผูนํา
ในการสรางองคความรู
ใหมๆ ทางดานวิชาชีพ
2. กระตุนใหนักศึกษา
เกิดความใฝรูมีแนวทาง
การเรียนที่สรางทั้ง
ความรูความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพ
ที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมิน
มาตรฐานของหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ป
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
ใหมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
และมีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรม
ประจําวิชาใหนักศึกษาไดศกึ ษา
ความรูที่ทันสมัยดวยตนเอง
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู
และผูชวยสอน เพื่อกระตุนให
นักศึกษาเกิดความใฝรู
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิ
และจํานวนคณาจารยประจําไมนอย
กวาที่เกณฑมาตรฐานวิชาชีพกําหนด

การประเมินผล
1. หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับมาตรฐาน
ที่กําหนดโดยหนวยงานวิชาชีพดาน
วิศวกรรมไฟฟา และมีการปรับปรุง
สม่ําเสมอ
2. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ และวิชา
เรียนที่มีแนวทางใหนกั ศึกษาไดศึกษาคนควา
ความรูใหมไดดวยตนเอง
3. จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา
ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิประสบการณ
และการพัฒนาอบรมของอาจารย
4. จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการเรียนรู
และบั น ทึก กิ จกรรมในการสนับสนุนการ
เรียนรู
5. ผลการประเมินการเรียนการสอนอาจารย
ผูสอนและสายสนับสนุนการเรียนรูของ
ผูสนับสนุนการเรียนรูโดยนักศึกษา
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบ
ดวยอาจารยภายในคณะทุกๆ 2 ป
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เปาหมาย

การดําเนินการ
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน
ผูนําในทางวิชาการ และเปน
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในดานที่
เกี่ยวของ
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร
ใหไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการ
ที่เกี่ยวของ ทั้งในและตางประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกป และภายนอกอยางนอยทุก 4 ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา
อาจารย เครื่องมือ งบประมาณ
ผลงานทางวิชาการ ทุกภาคการศึกษา
เพื่อเปนขอมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา

การประเมินผล
7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ป
8. ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา
ทุกๆ 2 ป

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจายตอนักศึกษาหนึ่งคนตอป และมีการคํานวณรายรับจากงบประมาณแผนดิน
และรายไดจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ใหเพียงพอตอการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
(1) หองปฏิบัติการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
(2) หองปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส
(3) หองปฏิบัติการวงจรไฟฟา
(4) หองปฏิบัติการปองกันระบบไฟฟากําลัง
(5) หองปฏิบตั ิการระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได (PLC)
(6) หองปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา
(7) หองปฏิบตั ิการทางวิศวกรรมไฟฟาพืน้ ฐาน
(8) หองปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกสกําลัง
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) มีการสํารวจทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(2) จัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ และสื่อทุกประเภทเพื่อใชในการเรียนการสอนใหพอเพียง
(3) วางแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรทดแทนและเพิ่มเติม
(4) จัดใหมกี ารพัฒนาบุคลากรใหมีคณ
ุ ภาพ และจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาดานตางๆ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรคณะฯ มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะฯ ซึ่งจะ
ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร และทําหนาที่ประเมินความ
พอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช
สื่อของอาจารยแลว ยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียด
ดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
 จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบตั ิ
การทางวิศวกรรมไฟฟาและ
ชองทางการเรียนรู ที่เพียบ
พรอมเพื่อสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในหองเรียน
นอกหองเรียน และเพื่อการ
เรียนรูไดดวยตนเอง อยาง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
 จัดใหมีหองเรียนหองปฏิบัติ
การทางวิศวกรรมไฟฟา ที่มี
ความพรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน
และการปฏิบตั ิการ รวมทั้งการ
ทบทวนการเรียน
 จัดใหมีหองสมุดใหบริการ
ทั้งหนังสือ ตํารา และ
สื่อดิจิตอล เพื่อการเรียนรู

การประเมินผล
 รวบรวมจัดทําสถิติจํานวนเครื่องมือ
อุปกรณตอหัวนักศึกษา ชั่วโมงการใช
งานหองปฏิบัติการและเครือ่ งมือ
 สถิติของจํานวนหนังสือ ตํารา และ
สื่อดิจิตอล วัสดุฝกที่มีใหบริการ และ
สถิติการใชงานหนังสือ ตํารา สื่อดิจิตอล
 ผลสํารวจความพึงพอใจของ
ทรัพยากร เพื่อการเรียนรูและการ
ปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
(1) อาจารยประจําสาขาวิชาตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548โดยมีคุณสมบัติคือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หรือสาขาที่เกี่ยวของ
(2) มีความเขาใจวัตถุประสงคของหลักสูตร
(3) มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
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3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลการเรียนการสอนและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตาม
หลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
มีนโยบายในการเชิญอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มารวมสอนในบางหัวขอที่ตอ งการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณตรง และควรมีคุณวุฒเิ ปนไปตามระเบียบสภาวิศวกรวาดวยเกณฑการ
รับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือก
บุคลากร กอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบไปดวยการสอบขอเขียนและการสอบ
สัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาอาจารยใหมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในดานวิศวกรรมไฟฟา
หรือสาขาที่เกี่ยวของในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อสงเสริมการสอนอยางตอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุน
ใหอาจารยมีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น โดยมีความรวมมือกับอาจารยตาง
สาขาหรือตางมหาวิทยาลัย/สถาบัน การสนับสนุนสามารถทําไดในรูปของการใหคาเดินทางไปเสนอผลงาน
ทางวิชาการรวมทั้งการอาจลดภาระงานสอนใหเหมาะกับเวลาที่ใชเพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณ และ
การทําวิจัย ในกรณีที่อาจารยไมถนัดในการเพิ่มพูนความรูโดยผานการทําวิจัยได หนวยงานอาจสนับสนุนให
อาจารยเขารวมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในชวงปดภาคการศึกษา เพื่อใหอาจารยไดมีประสบการณ
จริงในงานวิศวกรรมไฟฟาโดยสนับสนุนดูงานและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพการเรียนการสอนในประเทศและ
ในตางประเทศ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
(1) จัดใหมีอาจารยทปี่ รึกษา
(2) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาทีจ่ ะจบการศึกษา
(3) มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(4) มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม
(5) มีกองทุนกูย ืมเพือ่ การศึกษา และทุนการศึกษา
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5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนกั ศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบ
ในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธกี ารประเมินของอาจารยในรายวิชานั้น
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิตจากสถานประกอบการตางๆ
(1) ใหมกี ารสํารวจประมาณการความตองการแรงงานประจําป จากภาวะการไดงานทําของบัณฑิต และ
จากแหลงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับความตองการแรงงาน
(2) ใหมีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
–
X
X
X
X
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่ผานมา
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
X
X
X
X
X
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
X
X
X
X
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
X
X
X
X
X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายที่มี
–
–
–
X
X
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอบัณฑิตใหม
–
–
–
–
X
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดําเนินกิจกรรม
–
ไมมีการดําเนินกิจกรรม

หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประชุมรวมกันของอาจารยที่สอนในหลักสูตร เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและขอ
คําแนะนํารวมทั้งขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
1.1.2 การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ตองพัฒนา/ปรับปรุง
กลยุทธการสอนในรายวิชาทีต่ องการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล
1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจ ากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุมนักศึกษาระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผสู อนและประเมินจากการเรียนรูของ
นักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
1.2.2 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรใน
ระบบภาวการณมีงานทําของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา รวมทั้งจากการ
สัมภาษณตวั แทนของนักศึกษา/บัณฑิต และตัวแทนคณาจารย การเปดเว็บไซต (web site) เพื่อรับขอมูลยอน
กลับจากนักศึกษาและผูที่เกีย่ วของ
2.2 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผูสอน และ
รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม
2.3 ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต การ
วิพากษหลักสูตร และการสํารวจอัตราการวาจางแรงงานและความกาวหนาของบัณฑิตที่กาวขึ้นไปสูตําแหนง
ระดับผูนําในองคกร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชีผ้ ลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
4.1 อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหวาง
ภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อไดรับขอมูลในกรณีที่จําเปน และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 เสนอหัวหนาสาขาวิชาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายในสาขาวิชา และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา โดยรวบรวมขอมูลจาก รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 รายงานผลการประเมินการเรียน
กานสอนออนไลน รายงานผลสภาวการณมีงานทําของบัณฑิต รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผล
ผูสําเร็จการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเสนอหัวหนา
สาขาวิชา
4.3 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน เพื่อใชในปการศึกษาตอไป โดยนําเสนอตอคณบดี คณะ
วิศวกรรมศาสตร เพื่อแจงอาจารยประจําวิชาใหมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
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