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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Engineering
(Continuing Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อยอ (ไทย):
อส.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Industrial Technology (Industrial Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.Ind.Tech. (Industrial Engineering)
3. แขนงวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 82 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนือ่ ง) 2 ป
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5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาตรีเพียงสาขาเดียว
6.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2556
วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2556
วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2556
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญา
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
(2) นักเทคโนโลยีควบคุมการผลิตประจําโรงงานอุตสาหกรรม
(3) วิทยากรฝกอบรม ดานอุตสาหกรรม
(4) นักวิเคราะหและพัฒนาดานอุตสาหกรรม
(5) รับราชการในหนวยงานราชการและหนวยงานการศึกษา
(6) นักวิจัยอุตสาหกรรมในสถานประกอบการเครื่องมือและผลิตภัณฑ
(7) ประกอบอาชีพอิสระในลักษณะที่ปรึกษา แนะนําผลิตภัณฑและเครื่องมือเครื่องจักร
(8) เจาของสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมทั้งในและตางประเทศ
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9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นายสมศักดิ์ สงวนเดือน ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย ค.อ.ม.(เครื่องกล), 2533
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นายศุภชัย รมยานนท ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย ค.อ.ม.(เครื่องกล),2528
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. นางฉวีวรรณ รมยานนท ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย ค.อ.ม.(เครื่องกล),2528
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
4. นายกิตติพนั ธ บุญโตสิตระกูล ตําแหนง อาจารย ค.อ.ม.(เครื่องกล),2540
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
5. นายวิชชา อุปภัย ตําแหนง อาจารย วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), 2555
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็ว และสลับซับซอนมาก
ยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรอยางรอบคอบ เพื่อการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม การ
วางแผนพัฒนาหลักสูตรนี้พิจารณาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11(พ.ศ.2555–2559)
นําสถานการณดังกลาว มาพิจารณาวางแผนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและแขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกลใหสามารถพัฒนาคนใหมีคุณภาพคุณธรรมนําความรูอยางเทาทัน
สร า งโอกาสการเรี ย นรู คู กั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม อย า งต อ เนื่ อ ง หลั ก สู ต รมี ค วามทั น สมั ย ทั น กั บ การ
เปลี่ย นแปลงในกระแสโลกาภิวัต นที่ป รับ เปลี่ย นเร็ว ในดา นอุต สาหกรรมการผลิต และเทคโนโลยีที่
มุงเนนศึกษาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมอุตสาหการและงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อตอยอดในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และพัฒ นาดา นการศึก ษาดังนั้นในการวางแผนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและแขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกลนี้จําเปนอยางยิ่งในการพิจารณาสถานการณหรือการ
พั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ โดยเสริ ม สร า งความแข็ ง แกร ง ให ส อดคล อ งกั บ โครงสร า งของระบบต า งๆ
ภายในประเทศใหมีศักยภาพ แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตนรวมทั้งการสรางฐานความรูในแขนงวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและแขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ได
อยางรูเทาทันมีการวางแผนหลักสูตรในการสรางความพรอมในการประกอบอาชีพวิศวกรรมอุตสาหการและ
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งดานรางกายสติปญญา คุณธรรม จริยธรรม ใหผูที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
มีความสามารถในการแกปญหามีทักษะในการประกอบอาชีพดานสายอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตในแขนง
งานดานวิศวกรรมอุตสาหการและแขนงงานวิศวกรรมเครื่องกล อยางชํานาญ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีความสําคัญตอการวางแผนหลักสูตร
โดยพยายามวางแผนพั ฒ นาหลั ก สู ต รให ผู เ รี ย นมี คุ ณ ธรรมนํ า ความรอบรู รู เ ท า ทั น โลก เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสงเสริมครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติ
สุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติที่
ยั่งยืน เปนหลักสูตรที่ใหความรูแกคนสูสังคมไทยและจากนั้นถายทอดสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกันมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมี
ศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยางสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกดังกลาวในขอ 11.1 และ 11.2 หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม การวางแผนหลักสูตรนี้จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหมีศักยภาพสูงและสามารถ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตนไดตามวิวัฒนาการของศาสตรดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และรองรับ
การแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลิตบุคลากรทางอุตสาหกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศและความพร อมที่จ ะปฏิบัติง านไดทัน ทีทั้งดา นวิช าการและวิชาชี พ ซึ่ง เป นไปตามพั นธกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการมุงสูความเปนเลิศในระดับสากลดานเทคโนโลยีนักปฏิบัติ
และการวิจัย
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนใชเรียนรวมกันทุก
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึก ษาจากสาขาวิชา/หลักสูตรอื่น ต องมาเรียน หากตองการมี ความรู
พื้นฐานทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งนี้การเลือกเรียนวิชาดังกลาว ขึ้นอยูกับ
ความสอดคลองของหลักสูตรอื่นที่ตองการมาเรียน
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13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดวางแผนการเรียน จัดหาวัสดุ เครื่องมือปฏิบัติ ผูสอน กิจกรรม
การเรี ย นการสอน การสอบ ให ส อดคล อ งตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู แ ละคุ ณ วุ ฒิ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอุตสาหกรรมที่มีความรูความสามารถ เพื่อตอบสนองตอตลาดแรงงานอยาง
มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมอยางยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 ผลิตนักเทคโนโลยีแขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและแขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่นําความรู
ความสามารถมาบูรณาการเพื่อการประกอบวิชาชีพทางดานอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
1.2.2 เพื่อพัฒนานักเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมใหมีสมรรถนะในภาคการผลิตโดยใชหลักการทาง
วิทยาศาสตรและวิจยั มาประยุกตกับประสบการณเพื่อพัฒนาขบวนการและวิธีการผลิตอยางคุมคา
1.2.3 เพื่อปลูกฝงเจตคติบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริตที่ดีตอองคกรและสังคม
ภายใตจิตสํานึกในจรรยาบรรณแหงอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
สอดคลองกับความตองการ
ความตองการของ
ของอุตสาหกรรมและการ
ผูประกอบการดาน
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต

 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนบุคลากรดานการ
การสอนและบริการวิชาการ
เรียนการสอนใหทํางาน
ใหมีประสบการณจากการนํา
บริการวิชาการแกองคกร
ความรูมาปฏิบัติงานจริง
ภายนอก

หลักฐาน/ตัวบงชี้

 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมินหลักสูตร

 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบัณฑิตของสถาน
ประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต
 ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร
 การศึกษาตอ
 การฝกอบรม - ดูงาน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
2.2.1 แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาชางกล
โรงงาน ชางโลหะ ชางยนต ชางเทคโนโลยีการผลิต ชางทอและประสาน ชางกลเรือ ชางเชื่อมและโลหะแผน
ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ ชางเครื่องมือกล ชางเทคนิคการผลิต ชางเทคนิค
อุตสาหกรรม ชางออกแบบการผลิตและชางโลหะวิทยา หรือ เทียบเทา
2.2.2 แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายชางอุตสาหกรรม กลุมวิชา
ชางยนต ชางเครื่องจักรกลหนัก ชางเครื่องกลการเกษตร หรือ เทียบเทา
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาเปนการเรียนที่มี
รูปแบบแตกตางไปจากเดิม ที่ คุ นเคย มี สัง คมกวา งขึ้น ต อ งดู แ ลตนเองมากขึ้ น มีกิ จ กรรมทั้ งในห องและ
นอกห องเรี ย นที่ นัก ศึ ก ษา ตองสามารถจัดแบงเวลาใหเหมาะสม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
(1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวติ เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยและ
การแบงเวลาที่เหมาะสม
(2) มอบหมายหน าที่ อ าจารย ที่ปรึ ก ษาให แ กอ าจารยทุ ก ทาน ทําหน าที่ เข า พบนั ก ศึ ก ษาในการวาง
แผนการเรียน แนะนํานักศึกษาในการบริหาร หรือ จัดแบงเวลาใหเหมาะสมตลอดหลักสูตรการ
เรียนการสอน พรอมสอดสอง ดูแล ตักเตือน ตลอดทั้งใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
(3) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ระดับชัน้ ของนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา

ชั้นปที่ 1

2556
60

2557
60

2558
60

2559
60

2560
60

ชั้นปที่ 2

-

60

60

60

60

รวม

60

120

120

120

120

คาดวาจะจบการศึกษา

-

60

60

60

60

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ

คาบํารุงการศึกษา

2556
750,000

2557
1,350,000

2558
1,350,000

2559
1,350,000

2560
1,350,000

คาลงทะเบียน

384,000

756,000

756,000

756,000

756,000

เงินงบประมาณแผนดิน

350,000

700,000

700,000

700,000

700,000

รวมรายรับ

1,484,000

2,806,000

2,806,000

2,806,000

2,806,000
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2.6.2 งบประมาณรายจาย(หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2556

2557

2558

2559

2560

1. คาใชจายบุคลากร 25%

371,000

701,500

701,500

701,500

701,500

2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3 )15%
3. ทุนการศึกษา

222,600

420,900

420,900

420,900

420,900

-

-

-

-

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 15%

222,600

420,900

420,900

420,900

420,900

816,200

1,543,300

1,543,300

1,543,300

1,543,300

667,800

1,262,700

1,262,700

1,262,700

1,262,700

667,800

1,262,700

1,262,700

1,262,700

1,262,700

1,484,000

2,806,000

2,806,000

2,806,000

2,806,000

60

120

120

120

120

ก. งบดําเนินการ

รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ 45%
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
82 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
15 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
6 หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
61 หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
16 หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
30 หนวยกิต
ข.3.1 กลุมวิชาชีพเลือกแขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ข.3.2 กลุมวิชาชีพเลือกแขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

11
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 เปนรหัสคณะ (5 = คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)
หลักที่ 2 เปนรหัสระดับการศึกษา (2 = ระดับปริญญาตรี)
หลักที่ 3 เปนรหัสหลักสูตร/สาขาวิชา (4 = หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ,
6 = สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(อส.บ.))
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชาเฉพาะ 0 = ไมระบุหมวดวิชา
1 = แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2 = แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุมวิชา
1 = กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หรือวิชาแกน
2 = กลุมวิชาบังคับ
3 = กลุมวิชาเลือก
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
- รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หนวยกิต ประกอบดวย
ก.1) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-002-101
ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
3(3-0-6)
01-002-102
ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
3(3-0-6)
01-002-205
ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
3(3-0-6)
01-002-206
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)
3(3-0-6)
01-002-211
การอานภาษาอังกฤษ 1 (English Reading 1)
3(3-0-6)
01-002-216
การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)
3(3-0-6)
01-002-217
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)
3(3-0-6)
01-002-218
การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
01-002-219
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
01-002-220
ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)
3(3-0-6)
01-002-221
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)
3(3-0-6)
01-002-222
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)
3(3-0-6)
01-002-223
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)
3(3-0-6)
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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
01-004-108
01-004-109

02-001-101
02-001-103
02-001-104
02-002-101
02-002-104

ก.2) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มนุษยกับสังคม (Man and Society)
3(3-0-6)
มนุษยสัมพันธ (Human Relations)
3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)
3(3-0-6)
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)
3(3-0-6)
สังคมกับเศรษฐกิจ ( Society and Economy)
3(3-0-6)
สังคมกับการปกครอง (Society and Government)
3(3-0-6)
สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)
3(3-0-6)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)
3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
3(3-0-6)
สันติศึกษา (Peace Studies)
3(3-0-6)
สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)
3(3-0-6)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
3(3-0-6)
ไทยศึกษา (Thai Studies)
3(3-0-6)
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )
3(3-0-6)
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน(Human Behavior and Self Development) 3(3-0-6)
ก.3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
3(3-0-6)
สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)
3(3-0-6)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
3(3-0-6)
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)
3(3-0-6)
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
(Environmental and Resource Management)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 61 หนวยกิต ประกอบดวย
ข.1) กลุมวิชาแกน 15 หนวยกิต ประกอบดวย
52-401-101 จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology)

3(3-0-6)

52-401-102

3(3-0-6)

52-401-103

วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Safety Engineering)
การบริหารงานอุตสาหกรรม (Industrial Management)

3(3-0-6)

52-401-104

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economics)

3(3-0-6)

52-401-105

วิศวกรรมการบํารุงรักษา (Maintenance Engineering)

3(3-0-6)

ข.2) กลุมวิชาชีพบังคับ 16 หนวยกิต ประกอบดวย
02-311-107 แคลคูลัส 2 (Calculus 2)

3(3-0-6)

52-602-101

กลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Mechanics)

3(3-0-6)

52-602-102

ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส (Hydraulics and Pneumatics)

3(2-2-5)

52-602-103

การฝกประสบการณงานอุตสาหกรรม (Industrial Professional Experience)

3(0-40-0)

52-602-204

การเตรียมโครงงานอุตสาหกรรม (Industrial Pre-Project)

1(1-0-2)

52-602-205

โครงงานอุตสาหกรรม (Industrial Project)

3(1-6-2)

ข.3) กลุมวิชาชีพเลือก
ข.3.1) กลุมวิชาชีพเลือก แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 30 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
52-623-213 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automatic Machine Engineering)
3(2-2-5)
52-613-101 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

3(3-0-6)

52-613-102 การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)

3(3-0-6)

52-613-203 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design)

3(3-0-6)

52-613-204 การควบคุมมลภาวะและการบําบัดน้ําเสีย
(Pollution Control and Waste Treatment)
52-613-205 การยศาสตร (Ergonomics)

3(3-0-6)

52-613-206 วิศวกรรมคุณคา (Value Engineering)

3(3-0-6)

52-613-207 การวิจยั ดําเนินงาน (Operations Research)

3(3-0-6)

52-613-208 การวิเคราะหแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing Analysis)

3(3-0-6)

52-613-209 การควบคุมอัตโนมัติ (Automation)

3(2-3-4)

3(3-0-6)
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52-613-210 วิศวกรรมการเชื่อม (Welding Engineering)
52-613-211 คอมพิวเตอรชว ยในการออกแบบและการผลิต
(Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing)
52-613-212 การจัดการความขัดแยง (Conflict Management)
52-613-213 เทคโนโลยีการผลิตเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Production Technology)
52-613-214 ปญหาพิเศษดานวิศวกรรมการผลิต (Special Topics in Production Engineering)
52-513-221 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Technology)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ข.3.2) กลุมวิชาชีพเลือก แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
52-613-101 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

3(3-0-6)

52-623-101

เธอรโมไดนามิกส 2 (Thermodynamics 2)

3(3-0-6)

52-623-202

วิศวกรรมตนกําลัง (Power Plant Engineering)

3(3-0-6)

52-623-203

เครื่องยนตสันดาปภายใน (Internal Combustion Engines)

3(3-0-6)

52-623-204

เครื่องจักรกลของไหล (Fluid Machinery)

3(3-0-6)

52-623-205

การทําความเย็นและปรับอากาศ (Refrigeration and Air Conditioning)

3(2-2-5)

52-623-206

ไฮดรอลิกสและนิวแมติกสประยุกต (Applied Hydraulics and Pneumatics)

3(1-4-4)

52-623-207

พลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Dynamics)

3(3-0-6)

52-623-208

กลศาสตรของแข็ง 2 (Solid Mechanics 2)

3(3-0-6)

52-623-209

กลศาสตรเครื่องจักรกล (Mechanics of Machinery)

3(3-0-6)

52-623-210

ออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design)

3(3-0-6)

52-623-211

ประลองวิศวกรรมเครื่องกล 1 (Mechanical Engineering Laboratory 1)

3(1-4-4)

52-623-212

3(2-2-5)

52-623-213

คอมพิวเตอรชว ยในงานเขียนแบบและออกแบบ
(Computer-Aided Drafting and Design)
วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automatic Machine Engineering)

3(2-2-5)

52-623-214

เครื่องมือและการควบคุมเบือ้ งตน (Introduction to Instrument and Control)

3(3-0-6)

52-623-215

ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control System)

3(3-0-6)

52-623-216

โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร (Programmable Logic Controller)

3(1-4-4)

52-623-217

หุนยนตเบื้องตนและการประยุกตใชงาน (Basic Robotics and Applications)

3(1-4-4)

52-513-221

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Technology)

3(3-0-6)
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ค.) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา แผนการเรียนปกติ
แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
01-002-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (1)
01-00x-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

ศึกษา
ดวยตนเอง
6

3

3

0

6

52-401-101 จิตวิทยาอุตสาหกรรม

3

3

0

6

52-401-102 วิศวกรรมความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม
02-311-107 แคลคูลัส 2

3

3

0

6

3

3

0

6

52-602-101 กลศาสตรวิศวกรรม

3

3

0

6

52-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (1)

3

X

X

X

21

X

X

X

ปฏิบตั ิ

รวม

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

ชั่วโมง / สัปดาห = XX
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
01-002-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ(2)

3

3

0

ศึกษา
ดวยตนเอง
6

02-00x-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (1)

3

3

0

6

52-401-103 การบริหารงานอุตสาหกรรม

3

3

0

6

52-602-102 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส

3

2

2

5

52-401-104 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม

3

3

0

6

52-401-105 วิศวกรรมบํารุงรักษา

3

3

0

6

52-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (2)

3

X

X

X

21

X

X

X

รวม

หนวยกิต ทฤษฎี

ชั่วโมง / สัปดาห = XX
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ปที่ 1 /ภาคการศึกษาฤดูรอน
52-602-103 การฝกประสบการณงานอุตสาหกรรม

หนวยกิต ทฤษฎี
3

0

ชั่วโมง / สัปดาห = 40
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต

ปฏิบตั ิ
40

02-00x-xxx

วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (2)

3

3

0

ศึกษา
ดวยตนเอง
6

52-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก (3)

3

X

X

X

52-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก (4)

3

X

X

X

52-602-204

การเตรียมโครงงานอุตสาหกรรม

1

1

0

2

52-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก (5)

3

X

X

X

52-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก (6)

3

X

X

X

xx-xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี (1)

3

X

X

X

19

X

X

X

รวม

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

ศึกษา
ดวยตนเอง
0

ชั่วโมง / สัปดาห = XX
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

52-602-205

โครงงานอุตสาหกรรม

3

1

6

ศึกษา
ดวยตนเอง
2

52-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก (7)

3

X

X

X

52-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก (8)

3

X

X

X

52-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก (9)

3

X

X

X

52-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก (10)

3

X

X

X

xx-xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี (2)

3

X

X

X

18

X

X

X

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = XX
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แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

01-002-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (1)
01-00x-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

ศึกษา
ดวยตนเอง
6

3

3

0

6

02-00x-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (1)

3

3

0

6

02-311-107 แคลคูลัส 2

3

3

0

6

52-401-101 จิตวิทยาอุตสาหกรรม

3

3

0

6

52-401-102 วิศวกรรมความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม
52-602-101 กลศาสตรวิศวกรรม

3

3

0

6

3

3

0

6

21

21

0

42

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

01-002-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (2)

3

3

0

ศึกษา
ดวยตนเอง
6

52-401-103 การบริหารงานอุตสาหกรรม

3

3

0

6

52-401-104 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม

3

3

0

6

52-602-102 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส

3

2

2

5

52-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (1)

3

X

X

X

52-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (2)

3

X

X

X

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (1)

3

X

X

X

21

X

X

X

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 21
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = XX
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ปที่ 1 /ภาคการศึกษาฤดูรอน

หนวยกิต ทฤษฎี

52-602-103 การฝกประสบการณงานอุตสาหกรรม

3

0

ปฏิบตั ิ
40

ศึกษา
ดวยตนเอง
0

ชั่วโมง / สัปดาห = 40
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี

02-00x-xxx

วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (2)

3

3

0

ศึกษา
ดวยตนเอง
6

52-401-105

วิศวกรรมบํารุงรักษา

3

3

0

6

52-602-204

การเตรียมโครงงานอุตสาหกรรม

1

1

0

2

52-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก (3)

3

X

X

X

52-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก (4)

3

X

X

X

52-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก (5)

3

X

X

X

52-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก (6)

3

X

X

X
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X

X

X

ปฏิบตั ิ

รวม

ปฏิบตั ิ

ชั่วโมง / สัปดาห = XX
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

52-602-205

โครงงานอุตสาหกรรม

3

1

6

ศึกษา
ดวยตนเอง
2

52-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก (7)

3

X

X

X

52-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก (8)

3

X

X

X

52-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก (9)

3

X

X

X

52-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก (10)

3

X

X

X

xx-xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี (2)

3

X

X

X

18

X

X

X

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = XX
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หนวยกิต
ก. 1) กลุมวิชาภาษาอังกฤษ

ประกอบดวย

01-002-101

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพืน้ ฐาน การทักทาย การแนะนําตัวการบรรยายบุคคล
การบรรยายสิง่ ของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต และการบรรยาย
แผนการและการพยากรณในอนาคต
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
01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสมไดแก การ
เปรี ย บเที ย บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และการเตื อ น การกํ า หนดเงื่ อ นไข ข า วหนั ง สื อ พิ ม พ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison; instructions and
warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study application
01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภ าษาอังกฤษที่เ กี่ยวเนื่องกับวิชาชีพไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับ
วิชาชีพใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่องการใหนิยามและการจําแนกประเภทการเปรียบเทียบขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลากการบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ
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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 การ
นัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมายและการตัดสินใจทําธุรกิจ
การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงานความเขาใจ
ภาษา และวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people; telephoning;
making an appointment; giving presentation; describing products and services; identifying goals and business
decision making; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding language and
culture
01-002-211

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

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การฟง ระดับประโยค
การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพื่อจับใจความและเทคนิค
การฟง
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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 : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตนการบรรยายเครื่องมือและวิธีการใช
การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอมและบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพการบันทึกรายงาน
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
01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษาไดแก
การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง การขอรองและการเสนอ
ให 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 : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆการจองตั๋วและ
การจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญการนําเสนอขอมูล การนัดหมาย
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English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets and reserving
accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting information; and making
an appointment
01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆการสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปนภาษาจีน
อยางพอเขาใจได
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
01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวันความสามารถ ในการสื่อสาร
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
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01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก วิชาการแปลชั้น สูง ไดแ ก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิงธุรกิจ วิธีการแปล

ปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues; how to
translate orally
01-003-101

มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม การจัด
ระเบียบทางสังคม 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
สัมพันธในหนวยงานมนุษยสัมพันธในองคกร 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
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01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญของการวิจัย
และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการทางข อ มู ลและการวิเ คราะหขอมู ล เพื่อการวิจั ย การตีความขอ มูลและการนํ าเสนอขอมู ล การเขี ย นเค า
โครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and research design;
variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and research analysis; data
interpretation and presentation; proposal and report writing
01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล กลยุทธการ
บริหารตนเอง 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 สถาบันทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and pricing,
economic institution; social and economic development; economic cooperation at various levels
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01-003-106

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

สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสํา คัญ ของสัง คมกับ สิ่ง แวดลอ ม แนวความคิด พื้น ฐานทางนิเ วศวิท ยา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural resources and
environmental conservation; environmental pollutions; environmental management
01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ องตน เกี่ ย วกับ ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย งกับ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่ดี การสรางภูมิคุมกันทาง
เศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and economic
development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy philosophy and good
governance management; self-immunity protection from socioeconomic; application of sufficiency
economy philosophy
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01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ กฎหมาย ความเป น มาของกฎหมาย ระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพตอ
การกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษาตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with professions;
professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; case study related to
realization on professional ethics
01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต(อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุมประเทศ
อาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน เปาหมายและความ
รวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดานสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาค
อาเซียน
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 ปญหาความขัดแยงและความรุนแรง
ระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
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Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and violence in
family, community, nation and international level; non-violence management for conflict resolution
01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน 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
01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานทางจิ ต วิ ทยา พั น ธุ ก รรม สิ่ง แวดลอ มและพั ฒ นาการของมนุ ษ ย สรีรวิ ทยาที่ มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวน ปญญาและความฉลาดทางอารมณ
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
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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 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การปรับปรุง
บุคลิ ก ภาพ การรั บรู เ กี่ ย วกั บ ตนเอง สุ ข ภาพจิต และการปรับตัว มนุ ษ ยสั มพัน ธ กั บบุ คลิก ภาพ และการพัฒ นา
บุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality; personality
improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and personality; perfect
personality development
01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางานและพฤติกรรมการ
ทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษยสัมพันธ การเสริมสราง
ชีวิตใหเปนสุข
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
02-001-101

คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู
ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
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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 : ความรูเ บื้องต น เกี่ ย วกั บสถิติ ความนา จะเปน ตัว แปรสุม และการแจกแจงตั ว แปรสุม การสุ ม
ตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random variable;
sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesistesting
02-001-104

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

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร กับปรากฏการณธรรมชาติ
พลังงานไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและ
พันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy; electric and
telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and human genome
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02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานทางสิ่ ง แวดล อ มและการจั ด การทรั พ ยากร หลั ก นิ เ วศวิ ท ยาและสมดุ ล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles and
natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and
environment; environmental impact assessment and environment management

ข หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
52-401-101 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู :พื้นฐานจิตวิทยาอุตสาหกรรม ความสําคัญของความแตกตางระหวางบุคคลในดานอุตสาหกรรม
การวิเคราะหงาน มนุษยสัมพันธในการบริหารงาน ทัศนคติที่ดีตอองคกรและความพอใจในงาน ความเปนผูนํา
การคัดเลือกกําลังคน เทคนิคการฝกอบรมคนงาน เทคนิคการใหคําปรึกษา จิตวิทยาในการสั่งงาน และจิตวิทยา
ในการจูงใจเพือ่ ความปลอดภัย
Basic psychology of industry; significance of differences between individuals in the industry;
job analysis; relational human in administration; positive attitude about the organization and satisfaction to the
job; to leadership; worker selection techniques; worker trained techniques; consultancy techniques; psychology
in assign the job and in motivating to safety
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52-401-102

วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :ความรูพื้นฐานของเจาหนาที่ความปลอดภัย ความหมายของสัญลักษณและปายเตือน สาเหตุที่
กอใหเกิดอุบัติเหตุ วิธีการปองกันการเกิดอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมอาคารสูง การปองกันภัยสวนบุคคล การ
ปองกันไฟไหม การปองกันไฟฟาลัดวงจร อุบัติภัยที่มีผลกระทบตอประชาชนจํานวนมาก การใชอุปกรณปองกัน
สวนบุคคล การจัดสภาวะแวดลอมในการทํางาน ความเสี่ยง และการสอบสวนอุบัติเหตุ
Basic knowledge of security officer; the meaning of the symbols and warning signs; and the
antecedences that cause of accidents; approaches that use to protect the accidents in high-rise building industries;
personal defense; fire protection; short circuit protection; industrial accident that affect many people; learning to
use the personal protective equipment; the organized working environment; risk; and accident investigation
52-401-103

การบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :หลักการจัดการ มนุษยสัมพันธในการทํางาน การเพิ่มผลผลิตทางวิศวกรรม กฎหมายการคา การ
ตัดสินใจสําหรับการผลิต การพยากรณในงานการผลิต แถวคอย การเงิน การตลาด ลอจีสติกส ซับพลายเชนลีน
การบริหารโครงการ การบริหารควบคุมคุณภาพทั้งระบบ การใชไอทีในการบริหาร การศึกษาความเปนไปได
เบื้องตน
Principles of management; human relation at work; productivity improvement; trade
law; decision for production; manufacturing forecast; queuing; finance; marketing; logistics; supply
chain; lean; project management; total quality control management; use of IT in administration; basic
feasibility study
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52-401-104

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :เศรษฐศาสตรในงานวิศวกรรม การวิเคราะหตนทุน การคํานวณดอกเบี้ย การหามูลคา
ปจจุบันและมูลคารายป การหาอัตราผลตอบแทน การหาผลประโยชนตอเงินลงทุน การหาคาเสื่อมราคา
จุดคุมทุน การสรางทางเลือกในการตัดสินใจลงทุนทางดานเศรษฐศาสตร อัตราผลตอบแทน เงินเฟอของ
โครงการตางๆ
Economics in engineering works; cost analysis; interest calculation; present value and an
annuity value; rate of return; benefit investments; depreciation; break-even-point; alternative investment
decisions in economics; rate of return; inflation of projects
52-401-105

วิศวกรรมการบํารุงรักษา
3(3-0-6)
Maintenance Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :หลักการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจเครื่องจักรกล
การวางแผนการตรวจซอม ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การซอมเครื่ องจักรกล การประเมินผล
การบํารุงรักษา การบํารุงรักษาแบบปองกันลวงหนา
Principles of machinery maintenance; causes of deterioration; machine inspection;
machine repair plan; work safety; machinery repair; maintenance evaluation; preventive maintenance
ข. 2 กลุมวิชาชีพบังคับ
02-311-107 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-311-106 แคลคูลัส 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :ฟงกชันสองตัวแปร กราฟของฟงกชันสองตัวแปรความตอเนื่อง อนุพันธยอยและการ
ประยุกต ปริพันธหลายชั้นและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งระดับขั้นหนึ่ง สมการเชิงเสน
อันดับ n ที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว
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Real-valued functions of two variables; graph of real-valued functions of two variables;
continuity; partial derivative and its application; multiple integral and its application; first order and degree
ordinary differential equation; linear equation of n-th order with constant coefficients
52-602-101

กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :หลั ก การเบื ้ อ งต น ของกลศาสตร ระบบแรง ผลลั พ ธ ข องแรง การสมดุ ล การ
วิ เ คราะห โ ครงสร า ง แรงภายใต ข องไหลที่ อ ยู นิ่ ง จลนศาสตร แ ละจลนพลศาสตร ข องอนุ ภ าคและ
วั ต ถุ แ ข็ ง เกร็ ง กฎการเคลื่ อ นที่ ข อ ที่ ส องของนิ ว ตั น งานและพลั ง งาน การดลและโมเมนตั ม
Principles of mechanics; force systems; resultant force; equilibrium; structural analysis; fluid
statics; kinematics and kinetics of paticles and rigid bodies; Newton’s second law of motion; work and energy;
impulse and momentum
52-602-102

ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
3(2-2-5)
Hydraulics and Pneumatics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :ชิ้นสวนและอุปกรณไฮดรอลิกสและนิวแมติกสระบบผลิตลมอัด การปรับสภาพลมอัด
และทอสงจายลมอัด น้ํามันและการปรับสภาพน้ํามันไฮดรอลิกส ทอทางน้ํามันไฮดรอลิกส
Parts and accessories of hydraulic and pneumatic systems; compressed air generating
system; compressed air conditioning and piping; hydraulic oil and treatment; hydraulic piping system
52-602-103

การฝกประสบการณงานอุตสาหกรรม
3(0-40-0)
Industrial Professional Experience
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :การปฏิบัติงานทางวิชาชีพดานวิศวกรรมเครื่องกลและประยุกตความรูของ การทํางานใช
ในสถานประกอบการ โดยมีเวลาฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 สัปดาห
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Practice in mechanical engineering career and it’s knowledge application in workplace
by taking course at least eight weeks
52-602-204

การเตรียมโครงงานอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Industrial Pre-Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :การคนควาตามหมวดวิชาที่สนใจ วัตถุประสงคของโครงงานดานวิศวกรรมเครื่องกล การ
เลือกใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสม การดําเนินงานตามขั้นตอน วิธีการ เขียนโครงงาน การนําเสนอโครงงาน
การวางแผนออกแบบโครงงาน
Finding an interesting subject; objectives of a project in mechanical engineering;
selection of suitable materials and devices; operational procedure; methods of project writing; project
presentation; project design planning
52-602-205

โครงงานอุตสาหกรรม
3(1-6-2)
Industrial Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :- 52-602-204 การเตรียมโครงงานอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :การสรางหรือปรับปรุงผลงานที่ออกแบบไวในโรงฝกงาน การวิเคราะหปญหาและการ
แกไขปญหาโดยนําเอาความรูที่ศึกษามาประยุกตใหเหมาะสมกับงานและใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สงเสริม
ใหเกิดความคิดสรางสรรคในการผลิตผลงาน เนนการปฏิบัติงาน รวมกันเปนกลุมตามรูปแบบ
Creating or adjusting the designed project in workshop; analyzing and solving problems
by applying knowledge to the most efficient project; encouraging creative ideas of production focusing
on teamwork
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ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
ข.3.1 กลุมวิชาชีพเลือก แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 30 หนวยกิต
52-613-101
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :การควบคุ ม คุ ณ ภาพในระบบการผลิ ต ปรั ช ญาคุ ณ ภาพของเดมมิ ่ ง การสร า งและ
วิ เ คราะห ก ารเก็ บ ข อ มู ล เครื่ อ งมื อ คุ ณ ภาพ 7 อย า ง เทคนิ ค ในการระดมสมอง กิ จ กรรมกลุ ม คุ ณ ภาพ
การแก ป ญ หา 7 ขั้ น ตอน แบบคิ ว ซี และค า ใช จ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการมี ร ะบบคุ ณ ภาพ
Quality control in manufacturing systems; Deming’s Quality Circle Theory; modeling
and analysis of data collection; seven QC tools; brainstorming techniques; QCC activities; seven-steps
problem solving process; costs of a quality system
52-613-102

การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :การจั ด องค ก าร การบริ ห ารงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย บทบาทและความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย การวางแผนทรัพยากรมนุษยการแกปญหาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Organization management; human resource management; role and importance of human resource
development; human resource planning; solving and developing human resources
52-613-203

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Plant Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :พื้ น ฐานในการออกแบบโรงงานอุ ต สาหกรรม การวิ เ คราะห ผ ลิ ต ภั ณ ฑ การวางแผน
ออกแบบกระบวนการ การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมดวยวิธีเอสเอลพี การหาทําเลที่ตั้งโรงงาน การ
วางแผนจัดหา การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ การเคลื่อนยายวัสดุ การวางผังแบบจําลอง การวิเคราะหการ
ตัดสินใจในการวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
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Foundation of industrial plant design; product analysis; process planning and design; industrial
plant design based on Systematic Layout Planning (SLP); finding the location of an industrial plant; supply
planning; installing machines and equipments; material handling; plant layout planning; decision analysis in
industrial plant planning
52-613-204

การควบคุมมลภาวะและการบําบัดน้ําเสีย
3(3-0-6)
Pollution Control and Waste Treatment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :มลพิษทางอุตสาหกรรม ผลกระทบของมลพิษตอสิ่งแวดลอม การตรวจสอบและการบําบัดน้ํา
เสียจากงานอุตสาหกรรม แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ และดินจากกระบวนการผลิต การตรวจสอบและบําบัด
มลพิษทางเสียงในงานอุตสาหกรรม การปองกันและควบคุม เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด มาตรฐานระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม
Industrial pollution; impacts of pollution on the environment; monitoring and treatment of
waste water caused by industrial operations; sources of air pollution and soil from production processes;
monitoring and treatment of the noise pollution in industrial work; protection and control; clean production
technology; standards of environmental management system
52-613-205

การยศาสตร
3(3-0-6)
Ergonomics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :โครงสรางมนุษยและหนาที่กับการออกแบบ ธรรมชาติมนุษยในการควบคุม การออกแบบ
และจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน ความจํา ขอมูลเกี่ยวของกับธรรมชาติมนุษย การใชทักษะและ
ความจําของมนุษย ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับเครื่องจักร
Human structures and functions relating to designing; human nature of controlling; designing
and generating physical environment for work; memory systems; data relating to human nature; skill practice
and human memory; interaction between human and machinery

38
52-613-206

วิศวกรรมคุณคา
3(3-0-6)
Value Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :หลักการของวิศวกรรมคุณคา การประยุกตวิศวกรรมคุณคาการวิเคราะหผลิตภัณฑ การออกแบบ
ผลิตภัณฑและกรรมวิธีการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อลดตนทุนการผลิตการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ
Principles of value engineering; application of value engineering; product analysis;
designing products and manufacturing processes; procurement of raw materials to reduce production
costs; product value adding

52-613-207

การวิจัยดําเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Research
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :ความรูพื้นฐานของการวิจัยดําเนินงาน โปรแกรมเชิงเสนตรง การสรางตัวแบบปญหา วิธีซิม
เพลกซ ป ญ หาคู ค วบ การสั ง เคราะห ค วามไว การขนส ง และการกํ า หนดป ญ หา ทฤษฎี แ ถวคอย ตั ว แบบ
กําหนดการพลวัตร การวิเคราะหขายงาน ทฤษฎีกราฟและกําหนดการไมเชิงเสน
Basic knowledge of operations research methods; linear programs; modeling problems;
simplex method; dual problems; synthesis of sensitivity; transportation and problems stating; Queuing Theory;
Dynamic Programming Model; network analysis; graph theory and non-linear programming
52-613-208

การวิเคราะหแบบทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Drawing Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :การวิเคราะหกระบวนการดวยคอมพิวเตอร ขั้นตอนในการผลิตการวิเคราะหคาใชจายของแบบ
งาน การนําเสนอราคางานในรูปแบบของเอกสารประกอบ
Computer analyzing processes; manufacturing procedures; drawing cost analysis;
presentation of work quotation in documents
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52-613-209

การควบคุมอัตโนมัติ
3(2-3-4)
Automation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติ พื้นฐานของระบบนิวแมติกสไฮดรอลิกสทฤษฎีการควบคุม
อัตโนมัติลัก ษณะและวิ ธีการของเซนเซอร (Sensor) ที่ใ ชอนาล็ อก และดิ จิตอลประยุก ตใ ช งานระบบควบคุม
อัตโนมัติในงานวิศวกรรม
Fundamentals of automatic control system; fundamentals of pneumatic systems;
hydraulics; automatic control theory; characteristics and operations of analog and digital sensors;
automatic application of control systems in engineering
52-613-210

วิศวกรรมการเชื่อม
3(2-2-5)
Welding Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :โลหะวิทยาการเชื่อม กรรมวิธีการเชื่อม องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเชื่อม อิทธิพลของความ
รอนที่มี ผลต อ งานเชื่ อ ม การตรวจสอบและการวิเ คราะห ขอ บกพรอ งในงานเชื่อ ม มาตรฐานของลวดเชื่อ ม
สัญลักษณการประมาณราคางานเชื่อม
Welding metallurgy; welding process; factors affecting welding; influence of heat on
welds; monitoring and analysis of defects in welds; standard of welding rods; symbols; cost estimation
of welding work
53-613-211

คอมพิวเตอรชว ยในการออกแบบและการผลิต
3(2-2-5)
(Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการออกแบบการผลิต การสรางภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ การใช
คอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การผลิ ต ด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป การเขี ย นโปรแกรมการทํ า งานของเครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช ใ นงาน
อุตสาหกรรม
Use of computers and software for manufacturing design; 2D and 3D graphic design; use
of packaged software for manufacturing; programming to operate industrial machinery
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52-613-212

การจัดการความขัดแยง
3(3-0-6)
Conflict Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :แนวคิด ทฤษฎีและองคประกอบของความขัดแยงในองคกร สาเหตุและกระบวนการของ
ความขัดแยงในการทํางาน ความรวมมือและการแขงขันในการทํางาน ความไววางใจและไมไววางใจ
ระหว า งบุ ค คลหรื อ กลุ ม คน การเจรจาต อ รองเกี่ ย วกั บ ความขั ด แย ง วิ ธี ก ารแก ป ญ หาความขั ด แย ง ใน
สภาพการณตางๆ วิธีจํากัดความเครียดและขจัดความเครียดในการทํางาน
Concepts and elements of conflict in an organization; causes and processes of conflict;
cooperation and competition; trustworthiness and untrustworthiness among people or groups; conflict
negotiations; methods to deal with conflicts in various situations; methods to limit and eliminate stress in
the workplace
52-613-213

เทคโนโลยีการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
3(1-4-4)
Industrial Production Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :การขึ้นรูปงานโลหะดวยเครื่องมือกล งานเชื่อมโลหะ เครื่องจักรที่ใชโปรแกรมในการ
ออกแบบ การประกอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป
Metal forming by machine tools; welding; programmable machine used for design or
ready-made product assembly

52-613-214

ปญหาพิเศษดานวิศวกรรมการผลิต
3(3-0-6)
Special Topics in Production Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :การวิเคราะหปญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต แนวทางแกปญหาการสราง
แผนภูมิทางวิศวกรรมอุตสาหการการนําเสนอผลงาน
Problem-and-cause analysis in the manufacturing process; problem solving guidelines;
creating a data chart relating to industrial engineering; presentation of work
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52-513-221

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Engineering Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :ทฤษฎีของวงจรไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรงวงจรไฟฟากระแสสลับเฟสเดียวและสามเฟส ระบบ
จําหนายไฟฟา อุปกรณปองกันไฟฟาเบื้องตน วงจรแสงสวางและการออกแบบแสงสวางเบื้องตน หมอแปลงไฟฟา
การตอวงจรหมอแปลง สวนประกอบและหลักการทํางานของมอเตอรเหนี่ยวนําชนิดเฟสเดียวและสามเฟส การ
ควบคุมมอเตอรไฟฟาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Electrical circuit theories; DC circuits; single-phase and three-phase AC circuits; power
system distribution; basic power protection equipments; basic illumination circuits and design;
transformers; transformer networking; components and principles of the single-phase and three-phase
induction motors; electric motor control; basic electronic devices
ข.3.2 กลุมวิชาชีพเลือกแขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
52-623-101
เธอรโมไดนามิกส 2
3(3-0-6)
Thermodynamics 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :การวิเ คราะห อ ะเวละบิ ลิ ตี้ วัฎ จัก รกําลั ง กา ซ วัฎ จัก รกําลั ง ไอน้ํา วัฎ จัก รการทํา ความเย็ น
แก ส ผสม ปฏิ กิ ริ ย าเคมี การเผาไหม
Availability analysis; gas power cycles; vapor power cycles; refrigeration cycles; gas
mixtures; chemical reactions; combustion
52-623-202

วิศวกรรมตนกําลัง
3(3-0-6)
Power Plant Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานอะเวละบิลิตี้ การวิเคราะหเชื้อเพลิงและการสันดาป องคประกอบ
การผลิตไอน้ํา กังหันแกส โรงงานผลิตกําลังเครื่องยนตสันดาปภายใน โรงงานผลิตกําลังพลังความรอนรว ม
ระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม โรงงานผลิตกําลังพลังน้ํา โรงงานผลิตกําลังพลังงานนิวเคลียร โรงงานผลิต
กําลังพลังงานทดแทน
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Energy conversion principles; availability; fuel and combustion analysis; components of
steaming; gas turbine; internal combustion engine power plants; combined heat power plants; hydro power
plants; nuclear power plants; alternative energy power plants
52-623-203

เครื่องยนตสันดาปภายใน
3(3-0-6)
Internal Combustion Engines
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :คุณลักษณะการทํางานของเครื่องยนตสันดาปภายใน เครื่องยนตที่จุดระเบิดดวยประกายไฟ
และเครื่องยนตที่จุดระเบิดดวยแรงอัด สมบัติของอากาศและเชื้อเพลิง การผสมและกระจายเชื้อเพลิงการสันดาป
ระบบจุดระเบิด กลวัตในทางอุดมคติที่ใชเชื้อเพลิงผสมอากาศและกลวัตที่เปนจริง การบรรจุอากาศและการคาย
ไอเสีย การคํานวณหาสมรรถนะของเครื่องยนต การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต การหลอลื่น
internal combustion engines; spark-ignition and compression ignition engines; fuel and
combustions; ignition systems; ideal fuel air cycle; supercharging and scavenging; performance and
testing; lubrication
52-623-204

เครื่องจักรกลของไหล

3(3-0-6)

Fluid Machinery
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานของเครื่องจักรกลของไหล ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการไหลในแนวแกนและในแนวรัศมี
การวิเคราะหมิติสมรรถภาพของปมแบบเหวี่ยงหนีศูนย กังหันน้ําความเร็วจําเพาะ เควิเตชั่นชนิดของปม การเลือก
ชนิดของปม
Fundamentals of fluid machinery; fundamental radial and axial flows; performance
dimensional analysis of centrifugal pump; specific speed hydroturbine; cavitation; types of pumps; how to
select a pump type
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52-623-205

การทําความเย็นและปรับอากาศ
3(2-2-5)
Refrigeration and Air Conditioning
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบการทําความเย็นและปรับอากาศเบื้องตน อุปกรณในระบบการทําความเย็นและ
ปรับอากาศ ทอสารทําความเย็น วงจรไฟฟาและการควบคุม การบรรจุสารทําความเย็น การวิเคราะห
ระบบการทําความเย็นและปรับอากาศ
Basic refrigeration and air conditioning system; refrigeration and air conditioning
equipment; refrigerant pipes; electrical circuit and control; refrigerant charging ; refrigeration and
air conditioning system analysis
52-623-206

ไฮดรอลิกสและนิวแมติกสประยุกต
3(1-4-4)
Applied Hydraulics and Pneumatics
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :ระบบไฮดรอลิกสที่ใชไฟฟาเปนสัญญาณควบคุม วิธีการทํางานและการวิเคราะหการออกแบบ
วงจร การตอวงจรควบคุมเขารวมกับคอมพิวเตอรระบบนิวแมติกสที่ใชไฟฟาเปนสัญญาณควบคุม
Hydraulic systems controlled with electrical signals; operation and analysis for circuit design;
circuit control connection to computers; pneumatic systems controlled with air and electrical signals
52-623-207

พลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Dynamics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :หลักการเบื้องตนของพลศาสตร จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็ง
เกร็ง กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน งานและพลังงานของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การดลและโมเม
นตัมของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
Basic principles of dynamics; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s
second law of motion; work and energy of particles and rigid bodies; impulse and momentum of particles and
rigid bodies
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52-623-208

กลศาสตรของแข็ง 2
3(3-0-6)
Solid Mechanics 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คานประเภทหาคาไมไดทางสถิติ เสา การวิเคราะหความเคนและความเครียด ความเคน
ผสม พลังงานความเครียด การวิเคราะหความเคนโดยวิธีพลังงาน คานเชิงประกอบ การดัดรอบสองแกน
หลักดวยภาระเอียง ทฤษฎีคานโคง
Statically indeterminate beam; columns; analysis of stresses and strains; combined stresses;
strain energy; energy techniques in stress analysis; composite beams; doubly symmetric beam with inclined
loads; theory of curved beams
52-623-209

กลศาสตรเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Mechanics of Machinery
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กลไกและชิ้นสวนเครื่องจักรกล การเคลื่อนที่ของชิ้นสวนเครื่องจักร กานตอลูกเบี้ย ว
เฟอง ขบวนเฟองและระบบกลไก การวิเคราะหความเร็วและความเรงของเครื่องจักรกล การสมดุลใน
ชิ้นสวนเครื่องจักรกล
Mechanism and machine components; motion of machine component; linkages; cams;
gear; gear trains and mechanical systems; velocity and acceration analysis of machine; balancing of
machinery
52-623-210

ออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Machine Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรกล คุณสมบัติและการเลือกใชวัสดุ หลักการออกแบบ
ชิ้นสวนเครื่องจักรกลเบื้องตน ความเคนผสมและทฤษฎีความเสียหายของชิ้นงานเครื่องจักรกล ความ
เสียหายเนื่องจากความลา การออกแบบรอยตอดวยหมุดย้ําและการเชื่อม การยึดดวยสลักเกลียวและเพลาสง
กําลัง โครงงานออกแบบเครื่องจักรกล
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Fundamentals of machine design; material properties and selection; principles of
mechanical part design; combined stresses and theories of mechanical part failure; fatigue failure; riveted
and welded joint design; screw fasteners and transmission shafts; mechanical design project
52-623-211

ประลองวิศวกรรมเครื่องกล 1

3(1-4-4)

Mechanical Engineering Laboratory 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การทดสอบคุณลักษณะของเครื่องสูบ การทดสอบอัตราการไหลของอากาศการวิเคราะห
กา ซไอเสีย การทดสอบแรงดึงและแรงอัด วัสดุ การดัด ของคาน การทดสอบความแข็ง การทดสอบ
เชื้อเพลิงและวัสดุในทางวิศวกรรม
Pump tests; airflow rate measurement tests; exhaust gas analysis; tensile and torsion tests;
bending of beams; hardness tests; fuel and material engineering tests
52-623-212

คอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบและออกแบบ
3(2-2-5)
Computer-Aided Drafting and Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานออกแบบทางดานวิศวกรรมการสรางแบบประกอบ
ชิ้นสวน การแสดงรายละเอียดของชิ้นสวนการจําลองการเคลื่อนที่ของชิ้นสวนเครื่องจักรกล หลักการ
พื้นฐานระเบียบวิธีไฟไนตอเลเมนตการใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยงานวิศวกรรม
Computer-aided design software for engineering design; part assembly drafting; detail
drawing; motion simulation; basic principles of finite element method; use of computer-aided engineering
software
52-623-213

วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Automatic Machine Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :เครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร (CNC) การทํางานเบื้องตนของ
เครื่องกลึงและเครื่องกัด CNC เครื่องกัดโลหะดวยไฟฟา (EDM) เครื่องตัดโลหะดวยไฟฟา การเขียน
และการใชโปรแกรมควบคุมเครื่องกลึงและเครื่องกัดอัตโนมัติ ดวยระบบ CAD/CAM
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Automated machinery controlled by the computer numerical control (CNC); basic
operation of CNC lathe and milling machines; electrical discharged machines (EDM); wire cutting
machines; programming and using lathe and milling machine control CAD/CAM software
52-623-214

เครื่องมือและการควบคุมเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Instruments and Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการควบคุมการทํางานของระบบ ทางเชิงกลทางไฟฟา หรือระบบผสม หลักการ
ทํางานของอุปกรณในระบบควบคุม วิธีควบคุมอุปกรณและขนาดของเครื่องมือ
Control principles of electro-mechanical systems and mixed system; operating principles
of instruments in the system; how to control each instrument and its size
52-623-215

ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automatic Control System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและแบบจําลองของระบบควบคุมเชิง
เสน แผนภาพกลองและกราฟการไหลของสัญญาณ เสถียรภาพของระบบควบคุมปอนกลับเชิงเสน การ
วิเคราะหและออกแบบระบบโดเมนของเวลา การตอบสนองของความถี่ การตอบสนองของระบบที่ไมมี
เสถียรภาพ การวิเคราะหหาคาผิดพลาดของภาวะเสถียร การออกแบบและการชดเชยของระบบควบคุม
Automatic control principles; analysis and modeling of linear control elements; block
diagram and signal flowchart; stability of linear feedback systems; time domain analysis and design;
frequency response; unstable system response; analysis of stable error value; design and compensation of
control systems
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52-623-216

โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร
3(1-4-4)
Programmable Logic Controller
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :การควบคุมแบบลําดับโครงสราง หลักการทํางานของเครื่องควบคุมแบบตรรกะ อุปกรณ
ทางอินพุทและเอาทพุท อุปกรณตรวจจับ การเขียนโปรแกรมสําหรับเครื่องควบคุมตามมาตรฐานสากล
การควบคุมระยะไกล การออกแบบระบบควบคุมสําหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ
Sequential structure control; operation of Programmable Logic Control (PLC); input and
output devices; sensors; programming for PLC under IEC 1131 standard; remote control system;
designing control system for automatic machine
3(1-4-4)
หุนยนตเบือ้ งตนและการประยุกตใชงาน
Basic Robotics and Applications
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุนยนต ทฤษฎีเกี่ยวกับวิศวกรรมหุนยนต และการ
วิเคราะหการเคลื่อนที่ ระบบโคออดิเน็ตของหุนยนต การควบคุมทางพลวัต การเคลื่อนที่ในระนาบสองมิติ
และสามมิติ การประยุกตใชหุนยนตในดานตาง ๆ
Basic robotics technology; theories of robotics engineering and moving analysis; robot
coordination system; robot dynamic control; trajectories in two and three dimensions; robotics
applications

52-623-217
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลํา
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ดับ
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
ที่
1 นายสมศักดิ์ สงวนเดือน
ผศ.
xxxxxxxxxxxxx

2

3

4

5

นายศุภชัย รมยานนท
xxxxxxxxxxxxx

นางฉวีวรรณ
รมยานนท
xxxxxxxxxxxxx

นายกิตติพันธ
บุญโตสิตระกูล
xxxxxxxxxxxxx

นายวิชชา อุปภัย
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

ผศ.

อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

Ed.D.

Industrial
Education
Management

ค.อ.ม.

เครื่องกล

วศ.บ.
ค.อ.บ.
ค.อ.ม.

วิศวกรรม
อุตสาหการ
เครื่องกล
เครื่องกล

ค.อ.บ.

เครื่องกล

ค.อ.ม.

เครื่องกล

ค.อ.บ.

เครื่องกล

ค.อ.ม.

เครื่องกล

ค.อ.บ.

อุตสาหการ
(เทคนิคการผลิต)
วิศวกรรม
เครื่องกล
วิศวกรรม
เครื่องกล

วศ.ม.
วศ.บ.

จากสถาบันการศึกษา
Technological University
of the Philippines, 2542
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2532
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล ,2533
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2522
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2528
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2520
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2528
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2520
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2540
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล ,2537
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี, 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี, 2551

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
3
3
6
6

3

3

6

6

3

3

6

6

3

3

6

6

3

3

6

6
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3.2.2 อาจารยผูสอนในหลักสูตร
ลํา
ชื่อ-นามสกุล
ดับ
เลขประจําตัวประชาชน
ที่

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา

1

อาจารย

ปร.ด.

นวัตกรรมการ
เรียนรูทาง
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี,2554

นางสาวผกามาศ
ชูสิทธิ์
xxxxxxxxxxxxx

ค.อ.ม.

ค.อ.บ.
2

นายเกษมชัย บุญเพ็ญ
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

วิศวกรรม
อุตสาหการ
เชื่อมประสาน

ค.อ.ม.

เครื่องกล

ค.อ.บ.

อุตสาหการ
(เทคนิคการผลิต)
การบริหาร
อาชีวศึกษา

วศ.บ.

3

4

5

นายกิตติพันธ
บุญโตสิตระกูล
xxxxxxxxxxxxx

นายปราโมทย วีรานุกูล
xxxxxxxxxxxxx

นางสุขุมาล
หวังวณิชพันธุ
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

ผศ.

ผศ.

วิศวกรรม
อุตสาหการ
บริหารอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา

ค.อ.ด.

ค.อ.ม.

เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา

ค.อ.บ.

วิศวกรรม
อุตสาหการ
Master in
Management
วิศวกรรมสิ่งทอ

MM.
วศ.บ.

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ , 2542
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล ,2537
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,2545
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2533
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2520
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2540
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล ,2537
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง,2555
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2540
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2526
Technological University
of the Philippines, 2540
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล , 2533

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
3

3

6

6

3

3

6

6

3

3

6

6

3

3

6

6

3

3

6

6
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ลํา
ชื่อ-นามสกุล
ดับ
เลขประจําตัวประชาชน
ที่
6 นายภูเบศ อินทขันตี
xxxxxxxxxxxxx

7
8

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา

อาจารย

ค.อ.ม.

บริหารอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา

ค.อ.บ.

วิศวกรรม
อุตสาหการ
เชื่อมประสาน

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ , 2552
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล , 2541
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2519
Technological University
of the Philippines, 2542

นายสุทธิชัย อุดมรัตน อาจารย
xxxxxxxxxxxxx
นายสมศักดิ์ สงวนเดือน
ผศ.
xxxxxxxxxxxxx

ค.อ.บ.
Ed.D.

วศ.บ.
ค.อ.บ.

9

นายตฤณ ดิษฐลําภู

10 นายอํานาจ เจนจิตศิริ
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

ค.อ.บ.

อุตสาหการ

ผศ.

ค.อ.ม.

บริหารอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา

วศ.บ.

วิศวกรรม
เครื่องกล
วิศวกรรม
เครื่องกล
เครื่องกล

ค.อ.บ.
11 นายสุทัศน ตั้งนิตยวงศ
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

ค.อ.ม.

ค.อ.บ.
12 นายชัยศร โลกิตสถาพร
xxxxxxxxxxxxx

I Industrial
Education
Management
วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิศวกรรม
อุตสาหการ

อาจารย

ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

วิศวกรรม
เครื่องกล
เครื่องกล

วิศวกรรม
เครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล , 2533
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ,2522
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2540
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2546
ม.เทคโนโลยีราชมงคล,
2545
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2526
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2547
ว.เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา ,2521
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2543
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2535

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
3
3
6
6

3

3

6

6

3

3

6

6

3

3

6

6

3

3

6

6

3

3

6

6

3

3

6

6
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ลํา
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ดับ
คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
ที่
13 นายสมชาย เหลืองสด อาจารย ค.อ.ม.
xxxxxxxxxxxxx
ค.อ.บ.
16 นายเทิดศักดิ์ อาลัย
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

วศ.ม.
วศ.บ.

14 นายวิชชา อุปภัย
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

วศ.ม.
วศ.บ.

15 นายอดิศร
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณวิชาชีพภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอน
เขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จึงเปดรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาคสนาม เพื่อฝกใหนักศึกษารูจักการประยุกตใชความรูที่เรียนมา สําหรับนําไปใชกับสภาพการทํางานที่เปน
จริ ง และเพื่อเปน การเตรีย มความพร อ มในทุกๆด าน ก อนออกไปปฏิบัติง านจริงหลังสํา เร็จ การศึ ก ษา โดย
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไดจัดใหมีการศึกษาในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพภาคสนามของ
กลุมวิชาชีพดังนี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนใน
การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการได
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัยตรงเวลาและเขาใจวัฒนธรรมขององคกรตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานประกอบการได
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(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
(6) มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหประมวลผล
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูรอน ของปการศึกษาที่ 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคฤดูรอน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการจัดทําโครงงาน หรือ งานวิจัย ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชความรู
ทางดานวิศวกรรมศาสตร นํามาประยุกตใชในการวิเคราะห ออกแบบ และ พัฒนางานทางดานวิศวกรรม
อุตสาหการ และ วิศวกรรมเครื่องกลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีจํานวนผูรวมโครงงาน 1-3 คน และมีรูปเลม
รายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หัว ขอวิ ชาโครงงานอุตสาหกรรม จะเปน หัว ขอที่นั ก ศึ ก ษาสนใจ สามารถศึกษาคนคว า เพิ่ มเติมได
สามารถแกไขปญหา สามารถคิด วิเคราะห แยกแยะ พรอมออกแบบและพัฒนาได โดยสามารถนําทฤษฎีที่
เกี่ยวของมาประยุกตใชในการทําโครงงานได มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําสําเร็จเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่
กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวทํางานรวมกันกับผูอื่นได สังคม
กวางขึ้น มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือกรณีทํางานโครงงานดานเครื่องทดสอบ มีการประยุกตใชทฤษฏีใน
การทําโครงงาน โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงาน
ทางเว็บไซด และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอใหนักศึกษารายงานความกาวหนาปญหาอุปสรรคอยางตอเนื่องตลอด
ภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความกาวหนาในการทําโครงงาน สมุดบันทึกการใหคําปรึกษา โดยอาจารยที่
ปรึกษา และประเมินผลจากผลสําเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในเบื้องตน และ
การจัดสอบการนําเสนอ ที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

(1)มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน และทําหนาที่เปน รายวิชาที่เปดสอนผูสอนตองสอดแทรกคุณธรรม
พลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และตอ
จริยธรรม สงเสริมใหเคารพในสิทธิทางปญญาขอมูลสวน
สังคม
บุคคลและสงเสริมใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม
(2)ปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ ในรายวิชาเปดสอนตองสงเสริมและสอดแทรกให
ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีใน
การพัฒนาสังคมที่ถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต โดยอาจมีการจัด
คายพัฒนาชุมชน เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสเผยแพรความรู
ที่ไดศึกษามาดวยความเสียสละ
(3)มีความรูใ นศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและ รายวิชาที่เปดสอนตองตอยอดความรูพื้นฐานในภาคบังคับ
ปฏิบัติอยูในเกณฑที่ไดมาตรฐาน สามารถ
และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร มีโจทยปญหาที่ทา
ประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อการ ทายใหนักศึกษาคนควาหาความรูในการพัฒนาศักยภาพ
ประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอใน
ประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อการ
ระดับสูงขึ้นไปได
ประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
ไปได
(4)มีความใฝรูในองคความรูแ ละเทคโนโลยีที่มีการ มีการจัดใหมีองคกรภายนอกที่สามารถถายทอดความรูใน
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนา ดานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เชน เทคโนโลยีสมัยใหม
องคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมทั่วไป เปนตน เพื่อกระตุนการ
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
เรียนรูแกผูเรียนในองคความรูที่พัฒนาตลอดเวลา
(5)คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ สรางโจทยปญหาของรายวิชาตาง ๆ ใหกบั นักศึกษา
สามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
แกปญหาดวยตนเอง และอาจเฉลยหลังจากตรวจวิธีการคิด
และแกปญหาของนักศึกษาแลว
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(6)มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอนื่ มี
ทักษะในดานการทํางานเปนหมูคณะ สามารถ
บริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และ
เปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน

(7)สามารถติดตอสื่อสารกับผูรวมงานและผูอื่นได
เปนอยางดี
(8)มีความสามารถในการใชภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค ในการ
ติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดเปนอยางดี

สรางโจทยปญหาของรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษา
ทํางาน โดยมอบหมายใหทาํ งานแบบกลุมทํางาน แทนที่
จะเปนแบบงานแบบเดีย่ ว เพือ่ สงเสริมใหนกั ศึกษาได
ฝกฝนการทํางานเปนหมูคณะสามารถบริหารจัดการการ
ทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการ
ทํางาน
สงเสริมใหมีการเผยแพร และการแลกเปลี่ยนความรูมี
ระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมูน ักศึกษา
หรือบุคคลภายนอกเปนอยางดี
บางรายวิชาอาจมีการมอบหมายงานใหนกั ศึกษาไดสืบคน
ขอมูล รวบรวมความรูนําเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร
ความรูระหวางนักศึกษาดวยกัน หรือใหกบั ผูสนใจ
ภายนอก ดวยการใชเทคโนโลยีสมัยใหม

2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวนิ ัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับความ
สําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
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(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม
และสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเนนการเขา
ชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ
โดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุมมีความซื่อสัตยโดย
ตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่นเปนตนนอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตอง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินการตรงเวลาของนักศึกษาในเรื่อง การเขาชั้นเรียน การสงงานและการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินยั และพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกบั งานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกีย่ วกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา รวมถึงการประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของ
ตน เพื่อแกไขปญหาในงานจริงได
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2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งภาคทฤษฎีการมอบหมายงาน
การคนควา สรางองคความรูดวยตนเอง การปฏิบัติที่สามารถนําไปสรางงาน แกปญหางานอุตสาหกรรมใน
สภาพแวดลอมจริง ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอุตสาหกรรม การสังเคราะหงานสรางสรรค ทั้งนี้ให
เปนไปตามลักษณะของรายวิชานอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยทัศนศึกษา หรือเชิญ
ผูเชี่ยวชาญในงานอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆคือ
(1) การทดสอบยอยและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานทีน่ ักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียนและสถานประกอบการ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพือ่ การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) การบรรยาย การอภิปรายกลุม
(2) การทําโครงงาน
(3) การระดมความคิดและนําเสนอ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเชนการประเมินจากการนําเสนอ
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รายงานในชั้นเรียนการทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณเปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสือ่ สารตอ
สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนทีม่ ีการกําหนดกิจกรรมใหมกี ารทํางานเปนกลุมการทํางานที่ตองประสานงานกับผูอ ื่นทั้งในสาขาวิชา
และตางสาขาวิชาการคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่นหรือผูมีประสบการณ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธกี ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
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(3) สามารถเลือกสื่อ และเครือ่ งมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
(3) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียนและสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
(4) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ คอมพิวเตอร และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองและสถานการณเสมือน
จริงและนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสมเรียนรูเทคนิคการประยุกตใชตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎีการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี สารสนเทศ
วิธีการสื่อสารหรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัดเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การ
อภิปรายกรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
นักศึกษาตอยอดองคความรูที่ไดจากการศึกษาในภาคบังคับและปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร
โดยใหนักศึกษาคนควาหาความรูในการพัฒนาศึกษาการประยุกตใชศาสตรดังกลาวได เพื่อกระตุนใหเกิดการ
เรียนรูในแบบที่กําหนด ไดอยางถูกตองและแกปญหาได
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2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การคนควา การเสนอแนวคิด
แกปญหา การนําเสนอ การแกปญหาจากสถานการณตางๆ การจัดทําเอกสารรายงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2)
โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูในบาง
เรื่องก็ได
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลและแปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206
01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218

ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ
การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

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

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223
01-003-101
01-003-102
01-003-103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวจิ ัย

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

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

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109
01-003-112
01-003-113

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

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

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109
02-001-101
02-001-103
02-001-104
02-002-101
02-002-104

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม
และสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกีย่ วกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา รวมถึงการประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน
เพื่อแกไขปญหาในงานจริงได
ทักษะทางปญญา
(1) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพือ่ การเรียนรูตลอดชีวิต และ
ทันตอการเปลีย่ นแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่
เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ ื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการแกปญหา
ที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
(3) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียนและสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
(4) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ คอมพิวเตอร และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

52-401-101 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
52-401-102 วิศวกรรมความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรม
52-401-103 การบริหารงาน
อุตสาหกรรม
52-401-104 เศรษฐศาสตรวศิ วกรรม
52-401-105 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
02-311-107 แคลคูลัส 2
52-602-101 กลศาสตรวิศวกรรม
52-602-102 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
52-602-103 การฝกประสบการณงาน
อุตสาหกรรม

4. ความสัมพันธ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ปญญา
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
               

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข และการใช
6. ทักษะพิสัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

52-602-204 การเตรียมโครงงาน
อุตสาหกรรม
52-602-205 โครงงานอุตสาหกรรม
52-613-101 การควบคุมคุณภาพ
52-613-102 การจัดการทรัพยากรมนุษย
52-613-203 การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
52-613-204 การควบคุมมลภาวะและ
การบําบัดน้ําเสีย
52-613-205 การยศาสตร
52-613-206 วิศวกรรมคุณคา
52-613-207 การวิจัยดําเนินงาน

4. ความสัมพันธ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ปญญา
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
               

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข และการใช
6. ทักษะพิสัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

52-613-208 การวิเคราะหแบบทาง
วิศวกรรม
52-613-209 การควบคุมอัตโนมัติ
52-613-210 วิศวกรรมการเชื่อม
52-613-211 คอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบและการผลิต
52-613-212 การจัดการความขัดแยง
52-613-213 เทคโนโลยีการผลิตเชิง
อุตสาหกรรม
52-613-214 ปญหาพิเศษดานวิศวกรรม
การผลิต
52-513-221 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา

4. ความสัมพันธ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ปญญา
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
               

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข และการใช
6. ทักษะพิสัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

52-623-101
52-623-202
52-623-203
52-623-204
52-623-205
52-623-206
52-623-207
52-623-208
52-623-209

เธอรโมไดนามิกส 2
วิศวกรรมตนกําลัง
เครื่องยนตสันดาปภายใน
เครื่องจักรกลของไหล
การทําความเย็นและ
ปรับอากาศ
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
ประยุกต
พลศาสตรวิศวกรรม
กลศาสตรของแข็ง 2
กลศาสตรเครื่องจักรกล

4. ความสัมพันธ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ปญญา
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
               

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข และการใช
6. ทักษะพิสัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

52-623-210 ออกแบบเครื่องจักรกล
52-623-211 ประลองวิศวกรรม
เครื่องกล 1
52-623-212 คอมพิวเตอรชวยในงาน
เขียนแบบและออกแบบ
52-623-213 วิศวกรรมเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ
52-623-214 เครื่องมือและการควบคุม
เบื้องตน

4. ความสัมพันธ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ปญญา
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
               

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข และการใช
6. ทักษะพิสัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

52-623-215 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
52-623-216 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก
คอนโทรลเลอร
52-623-217 หุนยนตเบื้องตนและการ
ประยุกตใชงาน

4. ความสัมพันธ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ปญญา
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
               
               

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข และการใช
6. ทักษะพิสัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวกก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ให กํ า หนดระบบทวนสอบในระดั บ รายวิ ช า มี ก ารประเมิ น ทั้ ง ในภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ และมี
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่
กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพี่อใชในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรูของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกํ า หนดกลวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษาหลัง สํ า เร็ จ การศึก ษา เพื่ อ
นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใช
การประเมินดังนี้
1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในดานของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางาน
ในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่นๆ ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติ
ดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
5) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ
เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ นักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2550และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552(ภาคผนวก ก)

74
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะนํ า แนวการเปน ครูใ ห กับ อาจารย ใ หม ใหมี ค วามรูแ ละเข า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง โดยผานการทํ าวิจั ยสายตรงในสาขาวิชาเปน อัน ดับแรก การสนับสนุนด านการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณวิชาชีพ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในแขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและแขนง
วิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพรอง

75
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรมการประจําหลักสูตรประกอบดวย คณบดีฝายวิชาการและวิจยั
เปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาที่
(1) ใหมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
(2) จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
(3) กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและประมเนผลการเรียนการสอน
(4) จัดใหมกี ารทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
(5) กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
(6) พิจารณาแกปยหาตาง ๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย 1.จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ 1. หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดและมีการ
อาจารยและนักศึกษาสามารถ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปรับปรุงสม่ําเสมอ
กาวทันหรือเปนผูนําในการ
อุดมศึกษา
สรางองคความรูใหมๆทางดาน 2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 2. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติและ
วิชาเรียนที่มีแนวทางใหนกั ศึกษาได
แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
ศึกษาคนควาความรูใหมไดดว ย
และแขนงวิชา
หลักสูตรทุกๆ 3ป
วิศวกรรมเครื่องกล
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน ตนเอง
2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ใหมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 3. จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา
ใฝรูมีแนวทางการเรียนที่สราง และมีแนวทางการเรียนหรือ
ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ
ทั้งความรูความสามารถใน
กิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษา ประสบการณและการพัฒนาอบรม
วิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย
ไดศึกษาความรูที่ทันสมัยดวย
ของอาจารย
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
ตนเอง
4.จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรใหมคี ุณภาพมาตรฐาน 4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู
และบันทึกกิจกรรมในการสนับสนุน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
และหรือผูชวยสอนเพื่อกระตุน
การเรียนรู
หลักสูตรอยางตอเนื่อง
ใหนกั ศึกษาเกิดความใฝรู
5. ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผูสอนและการสนับสนุนการ
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ เรียนรูของผูสนับสนุนการเรียนรูโดย
เปนผูมีประสบการณในสาขาที่ นักศึกษา
เกี่ยวของ ไมตา่ํ กวา 5 ป และมี 6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
จํานวนคณาจารยประจําไมนอ ย ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯ
ทุก 2 ป
กวาเกณฑมาตรฐาน

เปาหมาย
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การดําเนินการ
การประเมินผล
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน 7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูนําในทางวิชาการและหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 3 ป
เปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดาน
วิศวกรรมอุตสาหการและดาน 8. ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ
วิศวกรรมเครื่องกล หรือในดาน การศึกษาทุกๆ 2 ป
ที่เกี่ยวของ
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร
ใหไดรับความรูในหลักสูตรหรือ
วิชาการที่เกีย่ วของทั้งในและ
ตางประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปและภายนอกอยาง
นอยทุก 4ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดาน
นักศึกษาอาจารยอุปกรณ
เครื่องมือวิจัยงบประมาณผลงาน
ทางวิชาการ
10. ประเมินความพึงพอใจของผูใช
หลักสูตรและการเรียนการสอน

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจายตอนักศึกษาหนึ่งคนตอป และมีการคํานวณรายรับจากงบประมาณแผนดิน
และรายไดจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ใหเพียงพอตอการดําเนินการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
(1) หองปฏิบัติการวิศวกรรมการเชือ่ ม
(2) หองปฏิบัติการทดลองโลหะวิทยา
(3) หองปฏิบัติการไฮดรอลิกสนิวแมติกส
(4) หองปฏิบัติการการควบคุมอัตโนมัติ
(5) หองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอรชวยออกแบบการผลิต
(6) หองปฏิบัติการกลศาสตรวิศวกรรม
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(7) หองปฏิบัติการทดลองกลศาสตรของไหล
(8) หองปฏิบัติการการทําความเย็นและปรับอากาศ
(9) หองปฏิบัติการพลังงานความรอน
(10) หองปฏิบัติการกลศาสตรวัสดุ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) มีการสํารวจทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(2) จัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ และสื่อทุกประเภทเพื่อใชในการเรียนการสอนใหพอเพียง
(3) วางแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรทดแทนและเพิ่มเติม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
การดําเนินการ
จัดใหมีหองเรียนหองปฏิบัตกิ ารทาง 1. จัดใหมีหองเรียนหองปฏิบตั ิการ
วิศวกรรมอุตสาหการ และ
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเครื่องกลและชองทางการ วิศวกรรมเครื่องกล ที่มีความ
เรียนรูเพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษาใน พรอมใชงานอยางมี
หองเรียนนอกหองเรียนและเพื่อการ ประสิทธิภาพ
เรียนรูไดดวยตนเองอยางเพียงพอมี 2. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
ประสิทธิภาพ
หนังสือตําราและศูนยการเรียนรู
ดวยตนเองเพือ่ การเรียนรู

การประเมินผล
1.รวบรวมจัดทําสถิติจํานวนเครื่องมือ
อุปกรณตอหัวนักศึกษา
ชั่วโมงการใชงานหองปฏิบัติการ
และเครื่องมือ
2.จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
เรียนที่มีการฝกปฏิบัติดวยอุปกรณ
ตางๆ
3.สถิติของจํานวนหนังสือตําราและ
สื่อดิจิทัลวัสดุฝกที่มีใหบริการและ
สถิติการใชงานหนังสือตําราสื่อ
ดิจิตอล
4.ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการทรัพยากร
เพื่อการเรียนรูแ ละการปฏิบตั ิการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
(1) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1 สําเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการหรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือวุฒิที่เกี่ยวของ
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1.2 มีประสบการณการสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมเครื่องกล
(2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
(3) มี ค วามรู มี ทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาและมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลการเรียนการสอนและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรและได
บัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตอไป
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มีนโยบายในการเชิญอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มารวมสอนในบางหัวขอที่ตองการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณตรง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือก
บุคลากร กอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบไปดวยการสอบขอเขียนและการสอบ
สัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาอาจารยใหมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรูสรางเสริมประสบการณในอุตสาหกรรมการผลิตหรือ
สาขาที่เกี่ยวของในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อสงเสริมการสอนอยางตอเนื่องรวมทั้งสนับสนุนให
อาจารยมีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นโดยอาจรวมมือกับอาจารยตางสาขา
หรือตางมหาวิทยาลัย/สถาบันการสนับสนุนสามารถทําไดในรูปของการใหคาเดินทางไปเสนอผลงานทาง
วิชาการรวมทั้งการอาจลดภาระงานสอนใหเหมาะกับเวลาที่ใชเพื่อเพิ่มพูนความรูประสบการณและการทําวิจัย
ในกรณีที่อาจารยไมถนัดในการเพิ่มพูนความรูโดยผานการทําวิจัยไดหนวยงานอาจสนับสนุนใหอาจารยเขา
รวมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในชวงปดภาคการศึกษาเพื่อใหอาจารยไดมีประสบการณจริงในงาน
วิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมเครื่องกล
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนกั ศึกษา
(1) จัดใหมีอาจารยทปี่ รึกษา
(2) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาทีจ่ ะจบการศึกษา
(3) มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(4) มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม
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(5) มีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใด สามารถที่ จ ะยื่ น คํ า ร อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินผลของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจากสถานประกอบการ
6.1 ใหมกี ารสํารวจประมาณการความตองการแรงงานประจําป จากภาวะการไดงานทําของบัณฑิต และ
จากแหลงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับความตองการแรงงาน
6.2 ใหมแี ผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไปทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือมีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ80
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)

1.
2.

3.

4.

5.

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
X
X
X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
X
X
X
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
X
X
X
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
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6.

7.

8.
9.

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
X
X
X
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
X
X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
X
X
X
ดานการจัดการเรียนการสอน
อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
X
X
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ X มีการดําเนินกิจกรรม
- ไมมกี ารดําเนินกิจกรรม

X

X

X

-

X

X

-

-

X

81
หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) การประชุ ม ร ว มของอาจารย ใ นสาขาวิ ช าเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอคํ า แนะนํ า รวมทั้ ง
ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
(2) อาจารยรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา ประชุมเพื่อขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยทาน
อื่น หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา
(3) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถามหรือการ
สนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอนและประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษา
จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา
(2) การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก
นักศึกษา โดยคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
(3) นําผลการประเมินการสอนมาใชในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของอาจารยแตละทาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีกลยุทธการประเมินผล วาเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานจริงเพื่อนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน
ใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับที่ตองการ ไดมีวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณ
อักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา
การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ
การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน การประเมิน
ตนเองของผูเ รีย น สวนการประเมินผลหลัก สู ตรเป นความรับผิดชอบรวมกั นของคณาจารย และผูบริห าร
หลักสูตร เชน การประเมินขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบดวยขอสอบกลางของ
สาขาวิชา และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ เชน จากสภาวิศวกร สําหรับการขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ เปนตน
การประเมิ น ผลมาตรฐานคุณ ภาพบั ณ ฑิ ต นอกจากจะเป น ทางด า นความรู แ ล ว การประเมิน วา บัณ ฑิ ต
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเป น ผู มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเอง สามารถ
ประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขก็เปนสิ่งที่จําเปนทําดวยการจําลองสถานการณ
ตาง ๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคุณลักษณะที่ตองการหรือไมเพื่อใชเปนแนวทางในการประเมิน
นอกเหนือจากการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่นักศึกษาไดเรียนวิชา
ประสบการณภาคสนาม หรือผูจางงานหลังจากที่เปนบัณฑิตออกไป และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก
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นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ขอ 12 วาดวย
เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 วาดวยมาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต
(3) ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชีผ้ ลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 ทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชาจะทําใหทราบปญหาของการบริหาร
หลักสูตร กรณีที่พบปญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานัน้ ๆ ไดทันทีซงึ่ ก็จะเปนการปรับปรุงยอย
ซึ่งทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

ภาคผนวก ข

ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร

ภาคผนวก ค

ประวัตแิ ละผลงานอาจารยประจําหลักสูตร

ภาคผนวก ง

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

