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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาควิชา/คณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Tool and Die Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ)
ชื่อยอ (ไทย) : วศ.บ.(วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Tool and Die Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.Eng. (Tool and Die Engineering)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
149 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
X

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ ในปการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรฝายออกแบบแมพิมพ
(2) วิศวกรฝายการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
(3) วิศวกรฝายควบคุมการผลิตแมพิมพ
(4) วิศวกรฝายการผลิตสินคา
(5) วิศวกรซอมบํารุงแมพิมพ
(6) วิศวกรฝายขายชิ้นสวนแมพมิ พ
(7) วิศวกรควบคุมการผลิต
(8) เจาหนาที่ฝายวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ
(9) ประกอบอาชีพอิสระดานออกแบบแมพิมพและผลิตแมพิมพ
(10) วิศวกรรมฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
(11) วิศวกรฝายผลิตภัณฑใหม
(12) รับราชการ
(13) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
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9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชนตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. นายประสงค กานแกว ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย คุณวุฒิ ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา),
2543 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นายธงชัย ฉายศิริ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย คุณวุฒิ ค.อ.ม.(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา),
2544 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. นายบรรพต ขุนจันทร ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม),
2549 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
4. นายจักรวัฒน เรืองแรงสกุล ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม),
2548 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
5. นายประสิทธิ์ แพงเพชร ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม),
2549 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันการคาในประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระหวางประเทศมี
แนวทางที่จะเปดการคาเสรีซึ่งเปนการคาที่ไรขอบเขต ดังจะเห็นไดจากการเกิดเขตการคาเสรีหรือเขต
เศรษฐกิจเสรีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วหลายแหงในโลก และเปนแนวโนมที่จะตองเกิดและขยายตัวขึน้ ใน
ทุกเขตเศรษฐกิจซึ่งการดําเนินการคาในยุคการคาเสรีเชนนี้ องคกรธุรกิจไมวาธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ เปนการคาระดับทองถิ่นถึงระดับสากล ตองการองคความรู เทคนิค เทคโนโลยีตลอดจน
แนวทางที่สรางความสามารถในการแขงขัน ซึ่งวิศวกรจะเปนผูน ําองคกรในการนําความรูความสามารถ
มาพัฒนาประสิทธิภาพขององคกรใหสูงขึน้ เปนการสรางความสามารถการแขงขันใหแกองคกรธุรกิจ
ในระดับตางๆ ตอไป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปจจุบันการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ไดมีการเปลี่ยนแปลงหลายมิติ มีการตอบรับ
สังคมและวัฒนธรรมดานตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งในอนาคตจะมีการเปดการคาเสรีการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาองคกรทางดานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตรแมพิมพ
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12 ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแขงขันในระบบการคาเสรีที่
จะเขามามีบทบาท มีผลตอธุรกิจภายในประเทศทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมการผลิต
เครื่องมือและแมพิมพที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการมีความเขาใจ
ในสถานการณทางธุรกิจสามารถนํามาพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเขามาใชใหเปนขอไดเปรียบหรือ
เครื่องมือที่สรางความสามารถในกิจการธุรกิจรวมถึงการกํากับใหองคกร สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมีความสามารถในการปรับตัวเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ เพือ่ ประยุกตใชกบั องคกรและมี
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยทีเ่ นนการเปนสถาบันการ
เรียนรูพลวัตระดับแนวหนาในการผลิตบัณฑิต และการพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการ
อุดมศึกษา และการสรางความเปนเลิศในการประยุกตเทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรมอีกทั้ง
ยังเปนภาระหนึ่งของพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีไวดังนี้
- จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเขาประชาคม
อาเซียน
- สราง งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
- การพัฒนาอาชีพโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ การบริการวิชาการแกสังคมและ
ภาคอุตสาหกรรม
- บูรณาการปลูกจิตสํานึกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมพรอมอนุรักษ
ภูมิปญญาไทย
13 ความสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ใชรว มกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนใชเรียน
รวมกันทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นทีเ่ กีย่ วของดาน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอน รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

5
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สรางบุคลากรดานวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ ทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรู
มีทักษะ รักงานวิจยั ใฝรู เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรม
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและการวิเคราะหขอมูล โดยใชคณิตศาสตรและสถิติตลอดจน
การนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ ที่ใชในงานอุตสาหกรรม
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่ทํางานอยางมีระบบแบบแผน สามารถรวบรวม ขอมูล ตลอดจนหาแนว
ทางแกไขปญหาในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพได
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความซื่อสัตยตอตนเอง และหนวยงานที่
สังกัด มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.
กําหนด

กลยุทธ
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
สอดคลองกับความตองการ
ความตองการของ
ของอุตสาหกรรมและการ
ผูประกอบการดาน
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนบุคลากรดานการ  ปริมาณงานบริการวิชาการ
การสอนและบริการวิชาการ
เรียนการสอนใหทํางาน
ตออาจารยในหลักสูตร
ใหมีประสบการณจากการนํา
บริการวิชาการแกองคกร
 การศึกษาตอ
ภายนอก
ความรู มาปฏิบัติงานจริง
 การฝกอบรม - ดูงาน
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการหลักสูตร และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน มกราคม - พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม
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2.2 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายชางอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชาหรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย - คณิต
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปนการเรียนทีม่ ีรูปแบบแตกตางไปจากเดิม
มีสังคมกวางขึน้ ตองดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งในหองและนอกหองเรียนที่นกั ศึกษาตองสามารถจัด
แบงเวลาใหเหมาะสม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนและการแบงเวลา
2.4.2 มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาที่สอดสองดูแล ตักเตือน
ใหคําแนะนําแกนักศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2557
2558
2559
2560
2561
70

70
70

70
70
70

70
-

140
-

210
-

70
70
70
70
280
-

70
70
70
70
280
70

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย:บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษาและคาลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปงบประมาณ
2559
2560

2557

2558

2561

2,100,000
350,000

4,200,000
700,000

6,300,000
1,400,000

8,400,000
2,800,000

8,400,000
2,800,000

2,450,000

4,900,000

7,700,000

11,200,000

11,200,000

2560

2561

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย:บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
(รวม ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
(รวม ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2557

2558

ปงบประมาณ
2559

4,800,000
4,800,000

5,376,000
5,376,000

6,021,120
6,021,120

6,743,654
6,743,654

7,552,892
7,552,892

1,000,000
1,000,000
5,800,000
70
1,050,000

2,000,000
2,000,000
7,376,000
140
2,100,000

2,000,000
2,000,000
8,021,120
210
3,150,000

2,000,000
2,000,000
8,743,654
280
42,000,000

2,000,00
2,000,000
9,552,892
280
42,000,000
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชัน้ เรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาการดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย
3 โครงสรางหลักสูตร
3.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 149 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กาํ หนดไวในมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 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
111
หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาแกน
29
หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
64
หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
18
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
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3.1.1 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก 42-811-101 มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 คณะ
4 = คณะวิศวกรรมศาสตร
หลักที่ 2 ระดับการศึกษา 2 = ระดับปริญญาตรี
หลักที่ 3 สาขาวิชา
8 = สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
หลักที่ 4 หมวดวิชา
1 = หมวดวิชาเฉพาะ
หลักที่ 5 กลุมวิชา
1 = วิชาแกน
2 = วิชาชีพบังคับ
3 = กลุมวิชาเลือก (3-9 แทนแขนงวิชา ถามี)
หลักที่ 6 ปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
-รหัสหนวยกิต
3(3-0-6) หมายถึง หนวยกิต (ชัว่ โมงทฤษฏี - ชั่วโมงปฏิบัติ - ชั่วโมงศึกษาดวยตัวเอง)
- กลุมวิชา

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

32

หนวยกิต ประกอบดวย
o กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด

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)

o กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
01-002-101
ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
01-002-102

12 หนวยกิต ประกอบดวย

ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

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

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

3(3-0-6)

01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)

3(3-0-6)

01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1(English Reading 1)

3(3-0-6)
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01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)

3(3-0-6)

01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

01-002-219

3(3-0-6)

01-002-220

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

01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)

3(3-0-6)

01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)

3(3-0-6)

01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

o กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-003-101

มนุษยกับสังคม (Man and Society)

3(3-0-6)

01-003-102

มนุษยสัมพันธ (Human Relations)

3(3-0-6)

01-003-103

ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)

3(3-0-6)

01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)

3(3-0-6)

01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ ( Society and Economy)

3(3-0-6)

01-003-106

สังคมกับการปกครอง (Society and Government)

3(3-0-6)

01-003-107

สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)

3(3-0-6)

01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

01-003-109

กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethic)

3(3-0-6)

01-003-112

อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)

01-003-113

สันติศึกษา (Peace Studies)

3(3-0-6)

01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)

3(3-0-6)

01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3(3-0-6)

01-004-106

ไทยศึกษา (Thai Studies)

3(3-0-6)

01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )

3(3-0-6)

01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development) 3(3-0-6)
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o กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
02-001-103 สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)
02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร (Environment and Resource Management)

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

o กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101 พลศึกษา (Physical Education)
01-005-116 ลีลาศ (Social Dance)
01-005-124 กีฬาประเภททีม (Team Sports)
01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
01-006-101 นันทนาการ (Recreation)
01-006-105 นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

 หมวดวิชาเฉพาะ 111 หนวยกิต ประกอบดวย
o กลุมวิชาแกน 29 หนวยกิต ประกอบดวย
02-311-106 แคลคูลัส 1 (Calculus 1)
02-311-107 แคลคูลัส 2 (Calculus 2)
02-411-105 เคมีประยุกต (Applied Chemistry)
02-511-103 ฟสิกสพื้นฐาน 1 (Fundamental Physics 1)
02-511-104 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1 (Fundamental Physics 1 Laboratory)
04-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Mechanics)
04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)
04-311-101 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 (Basic Engineering Training 1)
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2 (Basic Engineering Training 2)
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Material)
04-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education)

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(2-3-4)
3(1-6-2)
3(1-6-2)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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o กลุมวิชาชีพบังคับ 64 หนวยกิต ประกอบดวย
42-812-101
42-812-102
42-812-103
42-812-201
42-812-202
42-812-203
42-812-204
42-812-205
42-812-206
42-812-207
42-812-301
42-812-302
42-812-303
42-812-304
42-812-305
42-812-306
42-812-307
42-812-308
42-812-309
42-812-401
42-812-402
42-812-403

งานวัดละเอียด (Metrology)
เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Aided Design)
งานเครื่องมือกล 1 (Machine Tool 1)
งานเครื่องมือกล 2 (Machine Tool 2)
เครื่องจักรกลอัตโนมัติสําหรับงานแมพิมพ 1 (Tool and Die for Automatic Machine 1)
วิศวกรรมแมพิมพโลหะ 1 (Tool and Die Engineering 1)
วิศวกรรมอุปกรณนําเจาะและจับงาน (Jig and Fixture Engineering)
วิศวกรรมการออกแบบแมพมิ พฉีด (Injection Molding Design Engineering)
วิศวกรรมแมพิมพโลหะ 2 (Tool and Die Engineering 2)
ปฏิบัติแมพิมพโลหะ 1 (Tool and Die Practice 1)
ปฏิบัติแมพิมพโลหะ 2 (Tool and Die Practice 2)
วิศวกรรมการออกแบบแมพมิ พเปา แมพิมพอัด และแมพิมพสุญญากาศ
(Blow, Compression and Vacuum Molding and Design Engineering)
ปฏิบัติแมพิมพฉีด (Injection Mold Practice )
การเตรียมโครงการ(Pre-Project)
กลศาสตรของแข็ง (Solid Mechanics)
ปฏิบัติวิศวกรรมการออกแบบแมพิมพเปา แมพิมพอัด และแมพิมพสญ
ุ ญากาศ
(Blow, Compression and Vacuum and Molding Design and Engineering Practice)
เครื่องจักรกลอัตโนมัติสําหรับงานแมพิมพ 2 (Tool and Die for Automatic Machine 2)
คณิตศาสตรวศิ วกรรม (Engineering Mathematics)
การศึกษางานอุตสาหกรรม (Industrial Work Study)
การประลองวิศวกรรมการวัดและการตรวจสอบ
(Engineering Metrology and Inspection Laboratory)
โครงงานอุตสาหกรรมเครื่องมือและแมพมิ พ (Tool and Die Industrial Project)
เทคโนโลยีการบํารุงรักษาแมพิมพ ( Mold and Die Maintenance Technology)

3(1-6-2)
3(1-6-2)
3(1-6-2)
3(1-6-2)
3(1-6-2)
3(3-0-6)
3(1-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-9-0)
3(0-9-0)
3(3-0-6)
3(0-9-0)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(0-9-0)
3(1-6-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-6-2)
3(1-6-2)
3(2-3-4)
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o กลุมวิชาชีพเลือก 18 หนวยกิต ใหเลือกศึกษา จากรายวิชาดังตอไปนี้
42-813-401 สหกิจศึกษาดานวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
6(0-40-0)
(Co-operative Education for Tool and Die Engineering)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาดานวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ ซึ่งเปน
ไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ
พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานดานวิศวกรรมการ
ผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
42-813-402 การฝกงานดานวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
3(0-40-0)
(Practice for Tool and Die Engineering)
และเลือกศึกษาใหครบ 18 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
42-813-101 ออกแบบเขียนแบบแมพิมพ (Mold and Die Design)
3(1-6-2)
42-813-302 วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนแมพิมพฉีด (Mold Components Engineering)
3(0-9-0)
42-813-403 คอมพิวเตอรชว ยในการผลิต และวิเคราะหงานแมพิมพ
3(1-6-2)
(Computer Aided Manufacturing and Computer Aided Engineering)
42-813-404 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส (Hydraulics & Pneumatics)
3(2-3-4)
42-813-405 การประลองวิศวกรรมการฉีดพลาสติก (Plastic Injection Engineering Laboratory)
3(0-9-0)
04-312-308 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
3(3-0-6)
04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม (Engineering Management)
3(3-0-6)
04-312-412 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economy)
3(3-0-6)
04-312-413 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)
3(3-0-6)
04-312-414 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Layout Design)
3(3-0-6)
04-312-415 โลหะการวิศวกรรม (Engineering Metallurgy)
3(2-3-4)
 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.2 แผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
02-311-106 แคลคูลัส 1
02-411-105 เคมีประยุกต
04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม
04-311-101 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
42-812-101 งานวัดละเอียด
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
รวม

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-xxx-xxx
01-002-102
02-311-107
04-311-102
42-812-102
42-812-103
xx-xxx-xxx

หนวยกิต ทฤษฎี
3
3
3
3
3
3
3
2
3
1
3
2
3
3
21
17
ชั่วโมง/สัปดาห = 39

ปฏิบัติ
0
0
0
3
6
3
0
12

ศึกษาดวยตนเอง
6
6
6
4
2
4
6
34

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

0
0
0
6
6
6
x
xx

6
6
6
2
2
2
x
xx

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (1)
3
ภาษาอังกฤษ 2
3
แคลคูลัส 2
3
การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
3
เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3
งานเครื่องมือกล 1
3
วิชาชีพเลือก (1)
3
รวม
21
ชั่วโมง/สัปดาห = xx

3
3
3
1
1
1
x
xx
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01-002-xxx
01-xxx-xxx
02-511-103
02-511-104
42-812-201
42-812-202
42-812-203
42-812-204

01-002-xxx
01-xxx-xxx
01-xxx-xxx
02-xxx-xxx
04-211-101
42-812-205
42-812-206
42-812-207

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี
วิชากลุมภาษาตางประเทศ (1)
3
3
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (2)
3
3
ฟสิกสพื้นฐาน 1
3
3
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1
1
0
งานเครื่องมือกล 2
3
1
เครื่องจักรกลอัตโนมัติสําหรับงานแมพิมพ 1
3
1
วิศวกรรมแมพิมพโลหะ 1
3
3
วิศวกรรมอุปกรณนําเจาะและจับงาน
3
1
รวม
22
15
ชั่วโมง/สัปดาห = 35

ปฏิบัติ
0
0
0
2
6
6
0
6
20

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
วิชากลุมภาษาตางประเทศ (2)
3
3
0
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (1)
1
0
2
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (3)
3
3
0
วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (1)
3
3
0
กลศาสตรวิศวกรรม
3
3
0
วิศวกรรมการออกแบบแมพมิ พฉีด
3
3
0
วิศวกรรมแมพิมพโลหะ 2
3
3
0
ปฏิบัติแมพิมพโลหะ 1
3
0
9
รวม
22
18
11
ชั่วโมง/สัปดาห = 29

ศึกษาดวยตนเอง
6
6
6
1
2
2
6
2
31

ศึกษาดวยตนเอง
6
1
6
6
6
6
6
0
37
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ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี
01-001-xxx วิชากลุมภาษาไทย
3
3
01-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (2)
1
0
02- xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (2)
3
3
42-812-301 ปฏิบัติแมพิมพโลหะ 2
3
0
42-812-302 วิศวกรรมการออกแบบแมพมิ พเปา
3
3
แมพิมพอัด และแมพิมพสญ
ุ ญากาศ
42-812-303 ปฏิบัติแมพิมพฉีด
3
0
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (2)
3
x
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (1)
3
x
รวม
22
xx
ชั่วโมง/สัปดาห = xx

ปฏิบัติ
0
2
0
9
0

ศึกษาดวยตนเอง
6
1
6
0
6

9
x
x
xx

0
x
x
xx

ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต ทฤษฎี
การศึกษางานอุตสาหกรรม
3
2
วิชาเลือกเสรี (2)
3
x
การเตรียมโครงการ
1
1
กลศาสตรของแข็ง
3
3
ปฏิบัติวิศวกรรมการออกแบบแมพิมพเปา
3
0
แมพิมพอัด และแมพิมพสญ
ุ ญากาศ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติสําหรับงาน
3
1
แมพิมพ 2
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1
0
คณิตศาสตรวศิ วกรรม
3
3
รวม
20
xx
ชั่วโมง/สัปดาห = xx

ปฏิบัติ
2
x
0
0
9

ศึกษาดวยตนอง
5
x
2
6
0

6

2

2
0
xx

1
6
xx

42-812-309
xx-xxx-xxx
42-812-304
42-812-305
42-812-306
42-812-307
04-011-301
42-812-308
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
42-813-401 สหกิจศึกษาดานวิศวกรรม
การผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
รวม

42-812-401
xx-xxx-xxx
42-812-402
42-812-403
xx-xxx-xxx

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
การประลองวิศวกรรมการวัดและ
การตรวจสอบ
วิชาชีพเลือก (3)
โครงงานอุตสาหกรรมเครื่องมือ
และแมพิมพ
เทคโนโลยีการบํารุงรักษาแมพิมพ
วิชาชีพเลือก (4)
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
6
0
40
0
6
0
ชั่วโมง/สัปดาห = 40

40

0

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
1
6
2
3
3

x
1

x
6

x
2

3
2
3
x
15
xx
ชั่วโมง/สัปดาห = xx

3
x
xx

4
x
xx
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คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนประเภทตาง 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 หลักการเขียน
จดหมายทางธุรกิจ 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 ความรูทวั่ ไปในการนําเสนอ 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 ความสําคัญ
และคุณคาวรรณคดีมรดก 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
การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคําขวัญและโฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters, minutes, messages, speeches, projects, articles,
slogan and advertisements
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและ โครงสรางภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต
และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and introductions;
describing people; describing things; interest and hobbies; describing places; describing past events;
describing future plans and predictions
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01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม ไดแก
การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเงื่อนไข ขาวหนังสือพิมพ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations; comparison; instructions
and warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study application
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 การพูดถึงเปาหมายและการตัด
สินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึน้ ในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบความกาวหนาของ
การดําเนินงาน ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people; telephoning; making
an appointment; giving presentation; describing products and services; identifying goals and business decision
making; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding language and culture
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01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและโครงสราง
ของประโยค องคประกอบที่ชว ยในการอาน 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 : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน การฟงระดับประโยค
การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพื่อจับใจความและเทคนิค
การฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening simple
sentences; short dialogues; short paragraphs; short articles and answering the questions; listening comprehension
skills of finding main ideas and listening techniques
01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือและวิธีการใช
การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอมและบํารุงรักษา
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

23
01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกทีต่ ั้งและทิศทาง การขอรอง
และการเสนอให 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; making an appointment
01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียนประโยคและไวยากรณภาษาจีน
ขั้นพื้นฐาน 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 รวมทั้งเรียนวิธีการ

แปลปากเปลา
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 : หลักวิชาการแปลชั้นสูงไดแก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิงธุรกิจ วิธีการแปล

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

25
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
01-003-101 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม การจัดระเบียบ
ทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหาสังคม
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 แรงจูงใจกับมนุษย
สัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย
หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and human
relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human relationship; human
relationship in Thai culture; religious principles and human relationship
01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจยั ขั้นตอนสําคัญของการวิจัย
และการออกแบบวิจยั กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจยั วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการ
ทางขอมูลและการวิเคราะหขอ มูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการนําเสนอขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย
และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and research
design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and research analysis;
data interpretation and presentation; proposal and report writing
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01-003-104

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

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and
Pricing; economic institution; social and economic development; economic cooperation at various levels
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
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01-003-107

สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยาก ารอนุรักษ
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
01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพ
ตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคลแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษาตางๆ
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
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01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุมประเทศ
อาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน เปาหมายและ
ความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดานสังคม-วัฒนธรรมของ
ภูมิภาคอาเซียน
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
01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
ในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา การอางอิง
และบรรณานุกรม
General knowledge of information; information resources; storage systems for information
resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools; study skills; citation and
bibliography
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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
01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอบุคลิกภาพ
การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ
และการพัฒนาบุคลิกภาพทีส่ มบูรณ
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
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01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางานและพฤติกรรม
การทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษยสัมพันธ
การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self - development; work
development and working behaviors; personality, self - adjustment and mental health; human
relationship and communication for building human relationship; happy life enhancement
ก. 4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
02-001-101 คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 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
02-001-103

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 and hypothesis testing
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02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต พื้นทีแ่ ละ
ปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิม่ และภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตรเบื้องตน
และการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกีย่ วกับสถิติ
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 and introduction to statistics
02-002-101

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

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
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
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ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
01-005-101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา และการปฐมพยาบาล
และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index; forms of
sports competition and types of sports; injury and first aid and forms of exercises for health
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 การแขงขันกีฬาและการจัดการแขงขันกีฬา
ประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness; rules,
regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team sports; sports
injuries and first aid
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01-005-125

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

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนาํ นันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝกอบรมเกมส
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 การเปนผูนาํ นันทนา
การในการฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการเลือกใชกิจกรรม
นันทนาการ ใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;
recreational leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses and
appropriate recreational activities for training courses
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
02-311-106 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฟงกชันลิมติ และความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและอดิศัย การประยุกตของอนุพันธ
ปริพันธและเทคนิคของการหาปริพันธ ปริพันธจํากัดเขตและการประยุกต
Functions limits and continuity; differentiation of transcendental and algebraic functions;
application of derivative; integration and techniques of integration; definite integration and its application
02-311-107

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-311-106 แคลคูลัส 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฟงกชันสองตัวแปร กราฟของฟงกชันสองตัวแปร ความตอเนื่อง อนุพันธยอยและการประยุกต
ปริพันธหลายชั้น และการประยุกต สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งระดับขั้นหนึ่ง สมการเชิงเสนอันดับ n
ที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว
Real-valued functions of two variables; graph of real valued functions of two variables;
continuity; partial derivative and its application; multiple integration and its application; first order
and degree ordinary differential equation; linear equation of n-th order with constant coefficients
02-411-105

เคมีประยุกต
3(3-0-6)
Applied Chemistry
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี โลหะและการกัดกรอนของโลหะ เคมีอนิ ทรีย
เบื้องตน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเลียม สารโพลิเมอรและน้ํา และการควบคุมคุณภาพน้ํา
Atomic structure and periodic table; chemical bonds; metal and metal corrosion; introduction
of organic chemistry; petroleum and petroleum product; polymer and water; water quality control
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02-511-103

ฟสิกสพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental Physics 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เวกเตอรแรงและการสมดุล การเคลื่อนที่และกฎการเคลือ่ นที่ของนิวตัน งาน พลังงาน โมเมน
ตัมและการชน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิเลต
กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตรเบื้องตน
Vector force and balancing; motion and Newton’s law of motion; work; energy; momentum;
and collision rigid body motion; oscillate motion; fluid mechanics; heat and basic thermodynamic
02-511-104

ปฏิบตั ิการฟสิกสพื้นฐาน 1
1(0-2-1)
Fundamental Physics 1 Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-511-103 ฟสิกสพื้นฐาน 1
แรงและการสมดุลและการชน การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน
โมเมนตัม การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก สมบัติทางกายภาพของของไหล
การถายโอนความรอน สมบัติของคลื่น
Force; balancing and impulse motion and Newton’s law of motion; work and energy;
momentum; rigid body motion; simple harmonic motion; fluid physical properties; heat transfer and
wave properties
04-211-101

กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Mechanical Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-511-103 ฟสิกสพื้นฐาน 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการเบื้องตนของกลศาสตร ระบบแรง ผลลัพธของแรงการสมดุล การวิเคราะห
โครงสราง แรงภายใตของไหลที่อยูนิ่ง จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎ
การเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมแมนตัม
Principles of mechanics; force system; resultant force equilibrium; structural
analysis; fiuid 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 การกําหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด
ภาพชวย และภาพคลี่ การสเก็ตชภาพ การเขียนภาพแยกชิน้ และภาพประกอบ การอานและวิเคราะห แบบงาน
การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรเบื้องตน
Lettering; principle of orthographic projection; orthographic drawing; pictorial drawings;
dimensioning and tolerancing; section; 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 : งานพื้นฐานทางดานวิศวกรรม ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือกล การใชเครื่องมือวัด งานตะไบ พื้นฐาน
งานเจาะ การทําเกลียวดวยมือ ตลอดจนเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ
Basic engineering in machine tools; using of measuring instruments; Filing; basic drilling;
Hand threading instrument and equipments
04-311-102

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
3(1-6-2)
Basic Engineering Training 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-311-101 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : งานพื้นฐานทางดานวิศวกรรมไฟฟา การเดินสายไฟฟา การตอไฟฟากระแสตรงกระแสสลับ
การตอวงจรไฟฟา ศึกษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน การบัดกรี การทําแผนวงจรพิมพ และงานเชื่อมโลหะ
ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณตางๆ
Basic engineering in electricity; basic electrical wiring; connecting in direct and alternating
current; electrical circuit; study of electronic e quipments; soldering; making print circuit broad (PCB);
welding and other equipments
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04-311-103

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสัมพันธระหวาง โครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใชของกลุม
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

04-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co - operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการ
สัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย
แรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส. ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการ
วิเคราะห ทักษะแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนขอมูล
Co-operative education processes and principles of job application letter writing; how to select
working places; how to achieve a job interview; organizational culture; personality development; professional
ethics; virtue and morality; labour law; social security; 5 S’s activities; quality assurance and safety standards,
English for communication; report writing; presentation; planning skills; analysis skills, problem solving
and decision making skills; general knowledge of information technology; IT law and data retrieval
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ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
42-812-101 งานวัดละเอียด
3(1-6-2)
Metrology
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : การใชเครื่องมือวัดชนิดตางๆ การใชเครื่องมือวัดเปรียบเทียบ การวัดมุม การวัดตรวจสอบ
ความเรียบผิวงานและขอผิดพลาดในการวัด
Uses of measuring instruments; comparative measuring instruments; angle measurement;
roughness measurement and measuring error
42-812-102

เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(1-6-2)
Computer Aided Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการทั่วไปในการออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร การเขียนภาพสองมิติ และ
สามมิติตามคําสั่งพื้นฐานในการเขียนแบบ การจัดวางมุมของภาพ การประกอบภาพ การกําหนดขนาดและ
พิกัดตางๆ ในแบบสั่งงาน
Principles of drawing and computer aided design; two-dimensional and three-dimensional
design based on drawing basic instructions; drawing alignment; drawing composition; determination of size
and tolerance
42-812-103 งานเครื่องมือกล 1
3(1-6-2)
Machine Tool 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชเครื่องมือตัด งานกลึง งานขึ้นลาย การกลึงเรียว การไสราบ ไสรอง ไสมุม งานกัด
เบื้องตน ความปลอดภัยในการทํางาน และการบํารุงรักษา
Uses of cutting tools, turning, knurling, taper turning, shaping, groove shaping, angle
shaping, milling; work safety and maintenance
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42-812-201

งานเครื่องมือกล 2
3(1-6-2)
Machine Tool 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 42-812-103 งานเครื่องมือกล 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กลึงเกลียว หัวแบง การตัดเฟอง การทํารองลิ่ม หินเจียระไน เครื่องเจียระไน ความปลอดภัย
ในการทํางานและการบํารุงรักษา
Threading, indexing, gear cutting, key cutting, grinding wheel, grinding machine; work
safety and maintenance
42-812-202

เครื่องจักรกลอัตโนมัติสําหรับงานแมพมิ พ 1
3(1-6-2)
Tool and Die for Automatic Machine 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 42-812-201 งานเครื่องมือกล 2
รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู :
เครื่องกลึง เครื่องกัด ที่ควบคุมการทํางานดวยคอมพิวเตอร ทั้งโครงสราง ระบบการวัด การ
เลือกใชเครื่องมือตัด การเขียนโปรแกรม การเชื่อมตอขอมูลจากภายนอกตลอดจนการบํารุงรักษาเบื้องตน
The entire system of at machines controlled with CNC measurement systems selections of
cutting tools; programming; interface and maintenance
42-812-203

วิศวกรรมแมพิมพโลหะ 1
3(3-0-6)
Tool and Die Engineering 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แมพิมพชนิดตางๆ ชนิดเครื่องปมโลหะ การคํานวณคาตางๆ ในแมพิมพตัดเจาะ แมพมิ พ
ขึ้นรูป แมพิมพดัด แมพิมพกดรีดขึ้นรูป การออกแบบแมพิมพ 14 ขั้นตอน การเลือกใชชิ้นสวนมาตรฐาน
Types of press work; pressing machine; calculation of parameters in stamping die;
forming die; bending die; drawning die; 14 steps of tool designs; selection of standard parts

40
42-812-204

วิศวกรรมอุปกรณนําเจาะและจับงาน
3(1-6-2)
Jig and Fixture Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิเคราะหหลักการออกแบบเครื่องมือ องคประกอบการจับงาน องคประกอบการทํางาน
ของชิ้นสวนตางๆ ที่ประกอบขึ้นเปนอุปกรณนําเจาะและจับงาน หลักการวางแผนออกแบบอุปกรณนําเจาะ
และจับงาน อุปกรณเจาะชนิดแผนประกบ ชนิดรองตัวยู และแบบผสม รวมทั้งอุปกรณจับงานกัดในลักษณะ
ตางๆ เพื่อแกปญหาในการผลิตชิ้นงาน เพื่อนํามาประยุกตสายการผลิตแบบอัตโนมัติและปฎิบัติการที่เกี่ยวของ
Analysis of the principles of tool design; components of jig and fixture; component of jig
and fixture and their operations; principle of design of plate jig, sandwich jig, channel jig, and mixed types
including fixtures in order to solve problems in production and also to apply to the automation system;
and laboratory
42-812-205

วิศวกรรมการออกแบบแมพิมพฉีด
3(3-0-6)
Injection Molding Design Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : ทฤษฎีพื้นฐานเรื่องคุณสมบัติ การเลือกและการเตรียมพลาสติกที่ใชกับงานฉีดแมพิมพฉีด
ชนิดตางๆ โครงสรางการทํางานของเครื่องฉีด หลักการออกแบบชิ้นงาน และแมพิมพ กระบวนการฉีดและ
การบํารุงรักษาแมพิมพ
Basic theory of plastic properties, selection and preparation used with injection molds;
operational structure of injection molds principles of part and mold design; injection process and maintenance
42-812-206

วิศวกรรมแมพิมพโลหะ 2
3(3-0-6)
Tool and Die Engineering 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 42-812-203 วิศวกรรมแมพมิ พโลหะ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แมพิมพกดขึ้นรูปโลหะ โครงสรางแมพิมพกดขึ้นรูปโลหะ การคํานวณหาคาตางใน แมพิมพ
กดขึ้นรูป การเลือกใชชิ้นสวนมาตรฐาน การประมาณราคาแมพิมพกดขึ้นรูปและการบํารุงรักษาแมพิมพ
Compressing and extrusion dies; structure of compressing and extrusion dies; calculation
of various parameters in compressing dies; selection of standard parts; cost estimation of compressing
dies and maintenance
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42-812-207 ปฏิบตั ิแมพิมพโลหะ 1
3(0-9-0)
Tool and Die Practice 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 42-812-203 วิศวกรรมแมพมิ พโลหะ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแมพิมพโลหะตัดเจาะ การใชเครื่องปมโลหะ งานทดลองแมพิมพและวิเคราะหปญหา
บํารุงรักษาเครื่องปมโลหะและแมพิมพ
Metal stamping; uses of pressing machine; tests and analysis of tool and die; and maintenance
of pressing machine and tools
42-812-301 ปฏิบตั ิแมพิมพโลหะ 2
3(0-9-0)
Tool and Die Practice 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 42-812-206 วิศวกรรมแมพมิ พโลหะ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบและสรางแมพมิ พกดขึ้นรูป การเลือกใชเครื่องปมโลหะ การทดลองและ
วิเคราะหปญหา
Design and construction of drawing die; selection of pressing machine; experimentation
and problems analysis
42-812-302

วิศวกรรมการออกแบบแมพิมพเปา แมพมิ พอัด และแมพิมพสุญญากาศ
3(3-0-6)
Blow, Compression and Vacuum Molding Design Engineering
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : ทฤษฏีพื้นฐานเกี่ยวกับชนิดและสมบัติของพลาสติก กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑพลาสติก
หลักการออกแบบแมพิมพเปา แมพิมพอดั และแมพิมพสุญญากาศ โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องเปา
เครื่องอัดและ เครื่องทําสุญญากาศ
The basic theory about kinds of plastic and its properties; shaping process of plastic
products; principles of blow compression and vacuum molding design; structure and operation of blow,
compressing and vacuum molding machines
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42-812-303

ปฏิบตั ิแมพมิ พฉีด
3(0-9-0)
Injection Mold Practice
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 42-812-205 วิศวกรรมการออกแบบแมพิมพฉีด
รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : การผลิตและการปรับประกอบแมพิมพฉีดพลาสติก การควบคุมการทํางานของเครื่องฉีด
พลาสติก วิเคราะหลักษณะชิ้นงานฉีดเพื่อหาสาเหตุและแกไขปญหา ขอบกพรองที่เกิดในการฉีด
Production and assembly of plastic injection; operation; control of plastics injection
machine workpieces analysis to find out the causes and problems in injection
42-812-304

การเตรียมโครงการ
1(1-0-2)
Pre – Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนไปไดของหัวขอโครงการ เขียนความสําคัญของปญหาและจุดประสงคขอบเขตและ
ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ การคนควาขอมูล และทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อประยุกตใชกับโครงการดําเนินงาน
โครงการจนบรรลุจุดประสงคของโครงการ
Feasibility of the project topic; statements of problems, purposes, scope , and methodology;
collection of data and relevant theories applied to the project; project implementation until completion
42-812-305 กลศาสตรของแข็ง
3(3-0-6)
Solid Mechanics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเคนและความเครียด ภาชนะอัดความดันและการเชือ่ มตอ การบิด แรงเฉือนและโมเมนต
ดัดในคาน ความเคนเฉือนและความเคนดัดในคาน การรวมความเคน การโกงตัวของเสา
Stress and strain; compressed chambers and their connections; torsion; shear and bending
moment in beams; shear and bending stresses in beams; stress combining and deflection of columns
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42-812-306

ปฏิบตั ิวิศวกรรมการออกแบบแมพิมพเปา แมพิมพอัด และแมพิมพสุญญากาศ 3(0-9-0)
Blow, Compression and Vacuum Molding Practice
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 42-812-302 วิศวกรรมการออกแบบแมพมิ พเปา แมพิมพอัดฯ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางและการปรับประกอบแมพิมพเปาแมพิมพอัด และแมพิมพสุญญากาศ การติดตั้ง
แมพิมพ และควบคุมการทํางานของเครื่องเปา เครื่องอัด เครื่องทําสุญญากาศ วิเคราะหลักษณะชิน้ งาน
เพื่อหาสาเหตุและแกไขขอบกพรองของแมพิมพ
Construction and assembly of blow, compression and vacuum molding; installation and
operation control of blow compression and vacuum machines; workpieces analysis to find out the causes
and problems of molds

42-812-307

เครื่องจักรกลอัตโนมัติสาํ หรับงานแมพมิ พ 2
3(1-6-2)
Tool and Die for Automatic Machine 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 42-812-202 เครื่องจักรกลอัตโนมัติสําหรับงานแมพิมพ 1
รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : หลักการกัดโลหะดวยไฟฟา ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องกัดโลหะดวยไฟฟา
และตัดโลหะดวยลวดไฟฟา มีทักษะในการเขียนโปรแกรมและใชเครือ่ งกัดโลหะดวยไฟฟาและตัดโลหะดวย
ลวดไฟฟา ในการผลิตแมพิมพและชิ้นสวนตาง ๆ อยางปลอดภัยตลอดจนวิธีการบํารุงรักษาอยางถูกตอง
Principle of electrical discharge machine; practice in the operation of CNC EDM, and CNC
wire-cut machines; programming skill in CNC EDM, and CNC wire-cut machines for safety production
and proper maintenance
42-812-308

คณิตศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เศษสวน ทศนิยม ตรีโกณมิติ คํานวณหาพืน้ ที่ ปริมาตรมวลชิ้นงาน คํานวณงานเรียวและ
คํานวณงานเครื่องมือกลชั้นสูงในการผลิตเครื่องมือตางๆ
Fractions; decimals; trigonometry; area calculation; volume calculation; taper calculation
and calculations in advanced machine tools
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42-812-309 การศึกษางานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Work Study
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูในการทํางานจากการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว การปฎิบัติและขั้นตอนรวมทั้งการ
ประยุกตหลักการของการเคลื่อนไหวทีเ่ หมาะสมในการทํางาน การใชแผนภูมิ แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการไหล
ของกระบวนการผลิตและแผนภูมิคน-เครื่องจักร ศึกษาการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค สูตรเวลามาตรฐาน การสุม
งานการเทียบหาระดับอัตรามาตรฐาน ระบบขอมูลมาตรฐาน ฝกปฎิบัติการหาเวลามาตรฐาน และการใช
เครื่องมือใหสัมพันธกับงาน
Knowledge of work obtained from the time and motion study; practices and procedures
including application of principles of motion economy; use of flow process charts and diagram; man-machine
charts; micro-motion study; standard time formulas; work sampling; performance rating; standard data
Systems; practice in the operation of standard time and use of equipment related to the work
42-812-401 การประลองวิศวกรรมการวัดและการตรวจสอบ
3(1-6-2)
Engineering Metrology and Inspection Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 42-812-101 งานวัดละเอียด
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวัดและตรวจสอบทางวิศวกรรมเกีย่ วกับขนาดและรูปรางของชิ้นงาน การประเมินผลการวัด
การตรวจสอบโดยใชโปรแกรมทางสถิติ การสอบเทียบ และสอบกลับเครื่องมือวัด ตลอดจนการบํารุงรักษา
เครื่องมือวัดทีถ่ ูกตอง
Engineering measurement and inspection in dimension and shape of workpieces; assessment
of measurement results; inspection by statistical program; alibration; verification of instrument as well as
correct instrument maintenance
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42-812-402

โครงงานอุตสาหกรรมเครื่องมือและแมพิมพ
3(1-6-2)
Tool and Die Industrial Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 42-812-304 การเตรียมโครงการ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิเคราะหแนวการดําเนินโครงการ ปฏิบัติงานโครงการงานแมพิมพตามที่ไดรับอนุมตั ิ วิเคราะห
การปฏิบัติงาน ปญหาและกําหนดวิธีการแกปญหา นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการเปนระยะและการจัดทํา
รายงานการดําเนินโครงการตามรูปที่กําหนด
Analysis of the project implementation; operation of approved project; analysis of work
operation; problems and their solutions; presentations of the on - going process of projects; preparation of
project report according to required format
42-812-403

เทคโนโลยีการบํารุงรักษาแมพิมพ
3(2-3-4)
Mold and Die Maintenance Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : รูปแบบและลักษณะงานอุตสาหกรรมแมพิมพ ความสําคัญและจุดมุงหมายของงานบํารุงรักษา
วงจรชีวิตเครื่องจักร การเสื่อมสภาพและการขัดของ รูปแบบระบบงานบํารุงรักษา ความรูเทคนิคที่จาํ เปนตองาน
ซอมบํารุง การบริหารจัดการงานบํารุงรักษา งานบํารุงรักษาอุตสาหกรรมแมพิมพ ฝกปฎิบัติงานซอมและบํารุง
รักษา ศึกษาดูงาน
Practical and case study of tools and dies in industrial work, Importance and objective of
maintenance work, life cycle time of machine, deterioration and failure; maintenance system; necessary
technical knowledge for maintenance, management of maintenance; moulding industry for maintenance,
training in repair and maintenance; study trip in factory
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ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
42-813-401

สหกิจศึกษาดานวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
6(0-40-0)
Co - operative Education for Tool and Die Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพในงานอุตสาหกรรม โดยใชเวลา
ปฏิบัติงานไมนอยกวา 16 สัปดาห
Practice in tool and die Engineering for at least 16 weeks
42-813-402

การฝกงานดานวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
3(0-40-0)
Practice for Tool and Die Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 42-813-401 สหกิจศึกษาดานวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและ
แมพิมพ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติงานโดยนําความรูจ ากดานวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ ไปประยุกตใชใน
สถานประกอบการจริง โดยมีเวลาฝกปฎิบัติงานไมนอยกวา 8 สัปดาห
Practice tool and die Engineering career and applying that expertise to work in a workplace
for at least 8 weeks
42-813-101

ออกแบบเขียนแบบแมพิมพ
3(1-6-2)
Mold and Die Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบและเขียนแบบแมพิมพชนิดตาง ๆ ทั้งแมพิมพโลหะและแมพิมพพลาสติก
เขียนแบบสั่งงานเพื่อการผลิต เลือกใชวสั ดุชิ้นสวนมาตรฐาน การกําหนดพิกดั งานสวมและกําหนดราย
ละเอียดลงในตารางรายละเอียดของแบบสั่งงานไดอยางถูกตอง
Design and drawing of various kinds of mold including; metal dies and plastic dies; drawing
for production; selection of standard materials; specification of tolerance and details in workshop drawing
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42-813-302

วิศวกรรมการผลิตชิน้ สวนแมพิมพฉีด
3(0-9-0)
Mold Components Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 42-812-205 วิศวกรรมการออกแบบแมพิมพฉีด
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางชิ้นสวนของแมพิมพฉีดพลาสติก เพื่อใชประกอบเปนแมพิมพฉีด การตรวจสอบขนาด
ตามแบบกําหนด การขัดผิว การปรับประกอบชิ้นสวนตางๆ
Construction of components for injection assembly; verification of determined sizes; adjustment
for size of parts; finishing; various parts assembly
42-813-403

คอมพิวเตอรชวยในการผลิต และวิเคราะหงานแมพิมพ
3(1-6-2)
Computer Aided Manufactring and Computer Aided Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 42-812-102 เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ขั้นตอนการใชคอมพิวเตอรเพื่อการผลิตในการควบคุมการทํางานเครือ่ งจักรอัตโนมัติ และรู
หลักการเบื้องตนตรวจสอบชิ้นงานดวยระบบ CAE และการสรางแมพิมพโดยใชโปรแกรม Mold wizard
Instruction on CAM for controlling CNC machines and the basic principles of inspections
With CAE; construction of tool and die using Mold Wizard program

42-813-405 การประลองวิศวกรรมการฉีดพลาสติก
3(0-9-0)
Plastic Injection Engineering Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 42-812-205 วิศวกรรมการออกแบบแมพิมพฉีด
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฎิบัติการฉีด การติดตั้งแมพิมพ การปรับฉีด และการแกปญหาในงานฉีด
Practice of injection; tool and die mold installation; injection adjustment and problem solving
in injection work

48
42-813-404 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
3(2-3-4)
Hydraulics & Pneumatics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานระบบไฮดรอลิกส และนิวแมติกส ชิ้นสวนและอุปกรณของระบบไฮดรอลิกสและ
นิวแมติกส สัญลักษณและวงจรพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส การควบคุมระบบไฮดรอลิกส
และนิวแมติกสแบบธรรมดาและไฟฟา การวิเคราะหปญหาและแกไขระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
การบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
Principles of hydraulics and pneumatics; parts and components of hydraulics and pneumatics;
symbols and basic circuit of hydraulics and pneumatics system; basic and electrical controlling system of
hydraulics and pneumatics; problem analysis and solution of hydraulics and pneumatics system; hydraulics
and pneumatics system maintenance
3(3-0-6)
04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม
Engineering Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการจัดการ มนุษยสัมพันธในการทํางาน การเพิ่มผลผลิตทางวิศวกรรม การพยากรณและ
การวางแผนในงานการผลิต การตลาด เศรษฐศาสตรวิศวกรรมเบื้องตน การบริหารโครงการ
Principles of management; human relationship; methods of engineering productivity;
forecasting and production planning; marketing; basic engineering economics; project management
04-312-308 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : นิยามคุณภาพ เทคนิคทางดานการจัดการคุณภาพ เทคนิคในการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห
ความสามารถของกระบวนการผลิต การสุมตัวอยาง และการออกแบบแผนการสุมตัวอยาง ความนาเชื่อถือ
ทางวิศวกรรมในการผลิต การประกันคุณภาพเบื้องตน
Definition of quality control management, quality control techniques; analysis of ability
of manufacturing process; sampling and sampling design; reliability of manufacturing engineering;
introducion to quality assurance
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04-312-412 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิธีการเปรียบเทียบคาเงินลงทุนตามหลักของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม คาเสื่อมราคา การหาคาราคา
ทดแทน การวิเคราะหจดุ คุมทุน ความเสี่ยงและความไมแนนอนในการลงทุน การประเมินราคารายรับและรายจาย
ภาษี และผลที่จะเกิดตามมาภายหลัง
Methods of capital comparison; depreciation; evaluation of replacement; break even point analysis;
risk and uncertainty; estimation of revenues, expenses, tax and consequences
04-312-413 การวางแผนและควบคุมงานการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบการผลิตเบื้องตน เทคนิคการพยากรณ การจัดการพัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การ
วิเคราะหคาใชจาย และผลกําไรเพื่อการตัดสินใจ การจัดตารางการผลิต การวางแผนและควบคุมโครงการโดย
ใชเทคนิค PERT/CPM
Introduction to production system; forecasting techniques; inventory management; production
planning; cost and profitability analysis for decision making; production scheduling; production planning
and contol by PERT/CPM techniques
04-312-414 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Plant Layout Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนการออกแบบโรงงาน การวิเคราะหการออกแบบโรงงานขั้นตน การวางแผนและ
การจัดวางผังสิ่งอํานวยความสะดวก การขนถายวัสดุ ลักษณะของปญหาดานการจัดวางผังโรงงาน การเลือก
ทําเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะหผลิตภัณฑ ชนิดของแบบงานบริการและงานสนับสนุน
Introduction to plant design; preliminary analysis of plant design; facilities layout and planning;
material handling; nature of plant layout problems; plant location selection; product analysis; layout types of
service and auxiliary functions
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04-312-415

โลหะการวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Metallurgy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในทางโลหะวิทยา คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ โครงสรางของโลหะ
และการเกิดผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ คุณสมบัตขิ องโลหะผสมไดอะแกรมของเหล็ก - เหล็กคารไบต
การอบชุบของเหล็ก และกรรมวิธีชุบแข็ง
Equipment and tools used in metallurgy; mechanical properties of metals; structure of
Metals and crystals; deformation of metals; properties of alloy; iron-iron carbide diagram; heat treatment
of steel and hardening process
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่

1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายประสงค กานแกว

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผศ.

ค.อ.ม.

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ผศ.

ค.อ.บ.
ค.อ.ม.

อาจารย

ค.อ.บ.
วศ.ม.

อุตสาหการ-เครื่องมือกล
บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
อุตสาหการ-เครื่องมือกล

นายธงชัย ฉายศิริ

อาจารย

วศ.บ.
ค.อ.บ.
วศ.ม.

xxxxxxxxxxxxx
3

นายบรรพต ขุนจันทร

xxxxxxxxxxxxx

4

นายจักรวัฒน เรืองแรงสกุล

xxxxxxxxxxxxx
วศ.บ.
อส.บ.
5

นายประสิทธิ์ แพงเพชร

อาจารย

วศ.ม.

xxxxxxxxxxxxx
วศ.บ.
ค.อ.บ.

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2557 2558 2559 2560

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ,2543
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,2529

12

12

12

12

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ,2544
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,2531

12

12

12

12

วิศวกรรมการจัด
การอุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
อุตสาหการ-เครื่องมือกล

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ,2549
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,2546
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,2522

15

15

15

15

วิศวกรรมการจัด
การอุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
เทคโนโลยีการผลิต

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ,2548
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,2546
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ,2523
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ,2549
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,2544
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,2538

15

15

15

15

15

15

15

15

xxxxxxxxxxxxx
2

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....

วิศวกรรมการจัด
การอุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
อุตสาหกรรม-เครื่องมือกล
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3.2.2 คุณวุฒิอาจารยประจํา
ลําดับที่

1

2
3
4

5
6

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

นายสามารถ วัฒนวิจิตร
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

วศ.ม.

นายอภิชาติ จริยาพันธ
xxxxxxxxxxxxx
นายพงษศักดิ์ จตุรนาคากุล
xxxxxxxxxxxxx
นายวินิตย กิตติสหนิยม
xxxxxxxxxxxxx
นายทวีป สายัณห
xxxxxxxxxxxxx
นายอัครเวช ศุภาคม
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

ค.อ.บ.
วศ.บ.
ค.อ.บ.
อส.บ.

วิศวกรรมการจัด
การอุตสาหกรรม
อุตสาหการ-เครื่องมือกล
วิศวกรรมอุตสาหการ
ครุศาสตรอุตสาหการ
เทคโนโลยีการผลิต

อาจารย

ค.อ.บ.

อุตสาหการ-เครื่องมือกล

อาจารย

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.ม.

วิศวกรรมการจัด
การอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีวัสดุ

อาจารย
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นายประเสริฐ ชุมปญญา
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

8

นายธวัชชัย ชาติตํานาญ

อาจารย

xxxxxxxxxxxxx

9

นายสุรพงษ ชัยรัตนธรรม

อาจารย

xxxxxxxxxxxxx

10

นายแจ็ ค ชุ ม อิ น ทร
xxxxxxxxxxxxx

สาขาวิชา/วิชาเอก

อาจารย

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ,2546
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,2530
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,2533
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,2527
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ,2526
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,2523
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี ,2525
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,2534

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ,2552
ป.
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
บัณฑิต
ธนบุรี ,2539
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,2545
ค.อ.บ. อุตสาหการ-เครื่องมือกล
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,2532
วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ,2545
วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ,2542
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี ,2545
อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ,2541
วศ.ม. วิศวกรรมการจัด
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
การอุตสาหกรรม
พระนครเหนือ ,2555
อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ,2551

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการใหบณ
ั ฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา จึงกําหนดใหนักศึกษา
เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนใน
การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาที่เกิดขึ้นจริง
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสถาน
ประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
การทําโครงงานหรืองานวิจยั ของนักศึกษา ตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพเพื่อการแกปญหา
หรือประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ผูรวม
โครงงานจํานวนไมเกิน 3 คนตอโครงงาน กําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง/เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและทํา
รายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด สงรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การวิเคราะหแผนการดําเนินโครงการ ปฎิบัติการในโครงการตามที่ไดรับอนุมัติวิเคราะหการปฎิบัติ
งานปญหาและกําหนดวิธีการแกปญหา นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการเปนระยะๆ นําเสนอผลการดําเนิน
งานในขั้นสุดทาย และจัดทํารายงานโครงการที่สมบูรณ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นได มีความเชี่ยวชาญในการใช
เครื่องมือทางดานวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพในการทําโครงงาน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการ
นําเสนอ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาตองผานวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทําเคาโครงเสนออาจารยที่ปรึกษา ดําเนินการตามแผน
ในเคาโครงที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินการโครงงานตออาจารยทปี่ รึกษาหรือ คณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่คณะแตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนตามที่คณะกรรมการกําหนดตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1)มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตนและทําหนาที่เปน
พลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม

(2)มีความรูพนื้ ฐานในศาสตรที่เกี่ยวของทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยูในเกณฑดีสามารถ
ประยุกตไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ
และศึกษาตอในระดับสูง
(3)มีความรูทนั สมัย มีความใฝรูในดานตางๆ และ
ความสามารถพัฒนาความรู เพื่อพัฒนาตนเอง
พัฒนางานและพัฒนาสังคม
(4)คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหาไดอยาง
เปนระบบ และเหมาะสม
(5)มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะการ
บริหารจัดการและทํางานเปนหมูคณะ
(6)รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(7)มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตาง
ประเทศในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดดี
(8)มีความสามารถวิเคราะห ออกแบบพัฒนา ติดตั้ง
และปรับปรุงใหตรงตามขอกําหนด

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
การสอดแทรกในวิชาเรียนทีเ่ กี่ยวของกับจริยธรรม
จรรยาบรรณ วิชาชีพ เชน การใชสินคามีลิขสิทธิ์
ไมลอกเลียนแบบผลงานผูอื่นการประกอบวิชาชีพ
ที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคม
การมอบหมายงานในวิชาที่ตอ งอาศัยความรูทางทฤษฎีที่
เกี่ยวของมาประกอบการดําเนินงาน

การทํากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสรางสรรค
เชน การนําเสนอผลิตภัณฑ ชิ้นงาน โครงงานแนวใหมๆ
การมอบหมายงานที่เปนโครงงานเปนระบบครบวงจร
การทํากิจกรรมที่ตองมีการจัดสรรงาน คนและเวลา
การทํางานเปนทีม การทําโครงงานในวิชาเรียน
การมอบหมายงานที่ตองศึกษาคนควาดวยตนเอง
และการนําเสนอผลงานที่ไดศึกษา
การทํากิจกรรมที่มีการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยี เชน
การรับสงขอความผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
มอบหมายงานที่ตองมีการวิเคราะหระบบ หรือนํา
เทคโนโลยีมาใชใหเหมาะสมกับงาน โดยใชกรณีศกึ ษา
จากสถานประกอบการจริง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตาม
ลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล
องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมวี ัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเนนการเขา
เรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายทีเ่ ปนไปตามระเบียบของสถาบันฯ นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบตอ
ตอตนเองและสวนรวม ในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม
มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานของนักศึกษาผูอื่น เปนตน นอกจากนี้
อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทาํ ดี ทําประโยชนแกสว นรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม
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(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกบั งานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ
ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมกี ารเรียนรูจากสถานประกอบการณจริงโดยการ
ศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากวิชาสหกิจศึกษา
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพืน้ ฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญ
 หา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชนถาเปน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนกั ศึกษามีโอกาสปฎิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฎิบัติของนักศึกษา เชน การประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นทีเ่ หมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว
และสวนรวม พรอทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตา งๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคมและ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ ื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยาง มีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพ
แวดลอมตอสังคม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนทีม่ ีการกําหนดกิจกรรมใหมกี ารทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับผูอื่น
ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธกี ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนํา
เสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครือ่ งมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอ มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต
ตอการแกปญหาที่เกีย่ วของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะสถานการณจําลอง และสถาน
การณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสาร
สนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสยั
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสยั
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฎิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชาตางๆ
ที่ไดศึกษามาทําการวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้
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(1) สรางทักษะในการปฎิบัติงาน
(2) สาธิตการปฎิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฎิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงผลงาน และการปฎิบัตขิ องนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฎิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฎิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2)
โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบาง
เรื่องก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
3.1.2 ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ตอยอดองคความรู
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3.1.3 ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพือ่ การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครือ่ งมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความ
หมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
1 คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110
01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206
01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
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3 ทักษะทาง
ปญญา

2 ความรู
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4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

64
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
1 คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
01-002-222
01-002-223
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
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3 ทักษะทาง
ปญญา

2 ความรู
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4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
1 คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
01-004-108
01-004-109
02-001-101
02-001-103
02-001-104
02-002-101
02-002-104
01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
พลศึกษา
ลีลาศ
กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
นันทนาการเพื่อการฝกอบรม
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3 ทักษะทาง
ปญญา

2 ความรู
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4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และ ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิศ์ รีของความเปน
มนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล
องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
3.2.2 ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนือ้ หาของสาขาวิชา
เฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
3.2.3 ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพือ่ การเรียนรูตลอด
ชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
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3.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นทีเ่ หมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคม และทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอ
สังคม
3.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานทีเ่ กี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต
ตอการแกปญหาที่เกีย่ วของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
3.2.6 ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
02-311-106 แคลคูลัส 1
02-311-107 แคลคูลัส 2
02-411-105 เคมีประยุกต
02-511-103 ฟสิกสพื้นฐาน 1
02-511-104 ปฎิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1
04-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม
04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม
04-311-101 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
04-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
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4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5
 
 
 
 
 










































































































1 คุณธรรม จริยธรรม

2 ความรู

3 ทักษะทางปญญา





























5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ 6.ทักษะพิสัย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
42-812-101 งานวัดละเอียด
42-812-102 เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
42-812-103 งานเครื่องมือกล 1
42-812-201 งานเครื่องมือกล 2
42-812-202 เครื่องจักรกลอัตโนมัติสําหรับงานแมพิมพ 1
42-812-203 วิศวกรรรมแมพิมพโลหะ 1
42-812-204 วิศวกรรมอุปกรณนําเจาะและจับงาน
42-812-205 วิศวกรรรมการออกแบบแมพิมพฉีด
42-812-206 วิศวกรรรมแมพิมพโลหะ 2
42-812-207 ปฏิบัติแมพิมพโลหะ 1
42-812-301 ปฏิบัติแมพิมพโลหะ 2
42-812-302 วิศวกรรมการออกแบบ แมพิมพเปา แมพิมพอัด
และแมพิมพสุญญากาศ
42-812-303 ปฏิบัติแมพิมพฉีด
42-812-304 การเตรียมโครงการ
42-812-305 กลศาสตรของแข็ง

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












5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

6.ทักษะพิสัย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1 คุณธรรม จริยธรรม

2 ความรู

1 2 3 4 5 1 2 3 4
42-812-306 ปฏิบัติวิศวกรรมการออกแบบแมพิมพเปา แมพิมพอัด
และแมพิมพสุญญากาศ
42-812-307 เครื่องจักรกลอัตโนมัติสําหรับงานแมพิมพ 2
42-812-308 คณิตศาสตรวิศวกรรม
42-812-309 การศึกษางานอุตสาหกรรม
42-812-401 การประลองวิศวกรรมการวัดและการตรวจสอบ
42-812-402 โครงงานอุตสาหกรรมเครื่องมือและแมพิมพ
42-812-403 เทคโนโลยีการบํารุงรักษาแมพิมพ
42-813-401 สหกิจศึกษาดานวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือ
และแมพิมพ
42-813-402 การฝกงานดานวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือ
และแมพิมพ
42-813-101 ออกแบบเขียนแบบแมพิมพ
42-813-302 วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนแมพิมพฉีด
42-813-403 คอมพิวเตอรชวยในการผลิต และวิเคราะหงานแมพิมพ

5

4 ทักษะความสัมพันธ
3 ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ 6.ทักษะพิสัย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
42-813-405 การประลองวิศวกรรมการฉีดพลาสติก
42-813-404 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม
04-312-308 การควบคุมคุณภาพ
04-312-412 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
04-312-413 การวางแผนและควบคุมการผลิต
04-312-414 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
04-312-415 โลหะการวิศวกรรม

1 คุณธรรม จริยธรรม
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2 ความรู
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3 ทักษะทางปญญา
5









1









2









3









4









5









4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ 6.ทักษะพิสัย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนํา
ไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบ การทวนสอบ
ในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนมีคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบัน
อุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาควรเนนการทําวิจัย
สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่อง และนําผลวิจยั ที่ไดยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจรรวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
(1) สภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
(2) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่นๆ ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม
และคุณสมบัติดานอืน่ ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานัน้ ๆ
(4) การประเมินจากบัณฑิตทีไ่ ปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับสูตรใหดียิ่งขึ้น
(5) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก และผูประกอบการมาประเมินหลักสูตร หรือเปน
อาจารยพิเศษเพื่อเพิ่มประสบการณเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามทีก่ ําหนดไวในหลักสูตร
และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวทางการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจยั อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการ
ศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
ประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ โดยการสนับสนุนดาน
การศึกษาตอ ฝกอบรมดูงานทาง การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานตาง ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือ
และแมพิมพ
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และมคอ.6) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยอาจารยและนักศึกษา
สามารถกาวทันหรือเปนผูนําใน
การสรางองคความรูใหมๆ
ทางดานวิชาชีพ
2. กระตุนใหนกั ศึกษาเกิดความ
ใฝรูมีแนวทางการเรียนที่สราง
ทั้งความรูความสามารถใน
วิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตร ใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
เครื่องมือและแมพิมพ
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ
5 ป
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
ให มี ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ
และมีแนวทาง การเรียนหรือกิจกรรม
ประจําวิชาใหนักศึกษาไดศึกษาความรู
ที่ทันสมัยดวยตนเอง
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และ
หรื อ ผู ช ว ยสอน
เพื่ อ กระตุ น ให
นักศึกษาเกิดความใฝรู
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิ
และจํานวนคณาจารยประจําไมนอย
กวาที่เกณฑมาตรฐานวิชาชีพกําหนด

1. หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงานวิชาชีพ
ดานเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและ
แมพิมพ และมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ
2. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติและ วิชา
เรียนที่มีแนวทางใหนักศึกษาไดศึกษา
คนควาความรูใหมไดดวยตนเอง
3. จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา
ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิประสบการณ
และการพัฒนาอบรมของอาจารย
4. จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู
5. ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผูสอนและสายสนับสนุนการ
เรียนรูของผูสนับสนุนการเรียนรูโดย
นักศึกษา
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะทุก 2 ป
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2. การบริหารทรัพยากรการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การหารายไดเสริมนอกจากงบประมาณแผนดิน ในการจัดหาครุภณ
ั ฑ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนที่จําเปน โดยการบริหารงานวิชาการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1 สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.2.2 หองสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัดเตรียมตํารา
วิชาการและวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไวในหองสมุดดังนี้
- หนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
- สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สายมนุษยศาสตรและสังคมฯ
- วารสาร ไทย-อังกฤษ
- ปริญญานิพนธ / โครงงาน
- วัสดุที่ไมตพี มิ พ (CD - R)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2.2.3 มีปจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอนดังนี้
- ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self Access Center)
- หองสื่อผสม (Multimedia)

32,631
2,006
8,625
98
405
1,290
2
1

เลม
เลม
เลม
รายการ
รายการ
แผน
หอง
หอง

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการออกแบบแมพมิ พ เครื่องจักรอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติสําหรับ
การผลิตแมพิมพ จึงมีความจําเปนที่นกั ศึกษาตองมีประสบการณการใชเครื่องมือเครื่องจักรใหเกิดความ
เขาใจ วิธกี ารใชงานที่ถูกตองและมีทักษะในการใชงานจริง รวมทัง้ การเขาถึงแหลงสารสนเทศหองสมุด
และอินเทอรเน็ต และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วีดีทศั นวิชาการโปรแกรมการคํานวณตาง ๆ รวมถึงสื่อ
ประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูสอนดังนั้นตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอนดังนี้
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(1) มีหองเรียนทีม่ ีสื่อการสอนและอุปกรณทที่ ันสมัยเอื้อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงาน
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอรและซอฟตแวร
ที่สอดคลองกับรายวิชาที่เปดสอน
(3) มีเครื่องจักรอุปกรณ ซอฟตแวรประกอบสําหรับการผลิตแมพิมพ
(4) มีหองสมุดหรือแหลงความรู และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาเทคโนโลยีการผลิต
เครื่องมือและแมพิมพทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม
(5) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนในรายวิชาปฏิบัตทิ ี่เพียงพอตอนักศึกษา
(6) อาจารยควรมีคอมพิวเตอรของตนเอง
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะวิศวกรรมศาสตร มีอาจารยและเจาหนาที่ประจํา
หองสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหองสมุด และทําหนาที่ประเมินความ
พอเพียงของหนังสือตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช
สื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียด
ดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. จัดใหมีหองเรียนหอง
ปฏิบัติการทางพื้นฐานและ
หองปฏิบัติการเฉพาะทางที่
ไดมาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัยที่เพียงพอ
2. จัดชองทางการเรียนรู ที่
สนับสนุนทั้งการศึกษาใน
หองเรียน นอกหองเรียน
และเพื่อการเรียนรูไดดวย
ตนเอง อยางเพียงพอ
มีประสิทธิภาพ

1. จัดใหมีหองเรียนหองปฏิบัติการ
ทางเทคโนโลยีการผลิตเครือ่ งมือและ
แมพิมพ ที่มีความพรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอนและการ
ปฏิบัติการ
2. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตําราและสื่อดิจิตอลเพื่อ
การเรียนรู

1. รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน
เครื่องมืออุปกรณตอจํานวน
นักศึกษา สถิติชั่วโมงการใชงาน
หองปฏิบัติการและเครื่องมือ
2. จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
เรียนที่มีการฝกปฏิบัติดวยอุปกรณ
ตางๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสือตํารา
และสื่อดิจิตอล วัสดุฝกที่มี
ใหบริการ และสถิติการใชงาน
หนังสือตํารา สื่อดิจิตอล
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษานักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการ
ปฏิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
(1) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาเรื่องเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติดงั ตอไปนี้
(1.1) สําเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ เชน วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
(1.2) มีประสบการณการทํางานในโรงงานทําแมพิมพโลหะหรือแมพิมพพลาสติก
(2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
(3) มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาทีส่ อน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองมีการประชุมรวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อเตรียมไวสาํ หรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตาม
หลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
อาจารยพิเศษจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฎิบัติมาใหนกั ศึกษา โดยหนึ่ง
รายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษ หรือวิทยากรมาบรรยายอยางนอยวิชาละ 3 ชั่วโมงโดย
อาจารยพิเศษนั้นไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือรายชั่วโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีคุณวุฒิ
การศึกษาอยางต่ําปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ทตี่ องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากรกอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบไปดวยการสอบขอเขียนและ
การสอบสัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง
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4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิ าน
มีการพัฒนาอาจารยใหมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในดานวิศวกรรม
การผลิตเครื่องมือและแมพิมพหรือสาขาที่เกี่ยวของในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อสงเสริมการสอน
อยางตอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนใหอาจารยมีผลงานวิจัยทีส่ ามารถตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
โดยมีความรวมมือกับอาจารยตางสาขาหรือตางมหาวิทยาลัย/สถาบันการสนับสนุนสามารถทําไดในรูปของ
การใหคาเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการรวมทั้งการอาจลดภาระงานสอนใหเหมาะกับเวลาทีใ่ ชเพื่อเพิ่ม
พูนความรู ประสบการณ และการทําวิจยั ในกรณีที่อาจารยไมถนัดในการเพิ่มพูนความรูโดยผานการทําการ
วิจัยได หนวยงานอาจสนับสนุนใหอาจารยเขารวมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในชวงปดภาคการ
ศึกษา เพื่อใหอาจารยไดมีประสบการณจริงในงานวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ โดยสนับสนุน
ดูงานและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพการเรียนการสอนในประเทศและในตางประเทศ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอี่น ๆ แกนักศึกษา
(1) จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา
(2) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
(3) มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(4) มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม
(5) มีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบ
ในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธกี ารประเมินของอาจารยในรายวิชานั้น
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
(1) ใหมีการสํารวจความตองการแรงงานประจําปจากภาวะการไดงานทําของบัณฑิตและ
จากแหลงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับความตองการแรงงาน
(2) ใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
กอนการปรับปรุงหลักสูตร
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
X
X
X
X
X
สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยกอนการ
X
X
X
X
X
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
X
X
X
X
X
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 X
X
X
X
X
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
X
X
X
X
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่ผานมา
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
X
X
X
X
X
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
X
X
X
X
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
X
X
X
X
X
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
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ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดําเนินกิจกรรม
–
ไมมีการดําเนินกิจกรรม

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
-

-

-

X

X

-

-

-

-

X

82
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) อาจารยรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
อาจารยทานอืน่ หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา
(2) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผสู อน
(3) ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา
(2) การประเมินการสอนของอาจารย โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร
(3) การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
(4) นําผลการประเมินการสอนของอาจารย สงใหอาจารยผูสอนแตละทานในภาคการศึกษาถัดไป
เพื่อใชเปนผลปอนกลับในการปรับปรุงการสอนของอาจารยแตละทาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การมีกลยุทธการประเมินผลและทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานจริง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
จะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณอกั ษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม การประเมินผลของแตละรายวิชาเปน
ความรับผิดชอบของผูสอนเชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม
การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการ
ประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารยและผูบ ริหารหลักสูตร เชน การประเมิน
ขอสอบ การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของผูจางงาน เปนตน นอกจากนี้ การประเมิน
หลักสูตรในภาพรวม สามารถจัดทําไดโดยการสอบถามนักศึกษาปที่ 4 ที่จะสําเร็จการศึกษา ถึงความ
เหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้อาจมีการประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ ผูใชงานบัณฑิต
ตอคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชีผ้ ลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยคณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 ทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชาจะทําใหทราบปญหาของการ
บริหารหลักสูตร กรณีที่พบปญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปนการ
ปรับปรุงยอย ซึ่งทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้
เพื่อใหหลักสูตรทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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