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ค าน า 
 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ต่อเนื่อง) ฉบับนี้ เป็นหลักสูตร
ใหม่ปีพุทธศักราช 2561 ที่ ได้มีการจัดท าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ปีพุทธศักราช 2552 และระเบียบข้อบังคับของสภาวิศวกร รวมทั้งให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและเป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในอันที่จะผลิตวิศวกร
ทางด้านวิศวกรรมระบบราง ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการซ่อมบ ารุง แก้ไขข้อบกพร่อง และการ
บริหารจัดการในระบบราง โดยได้เพ่ิมเติม กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้ตรงกับความ
ต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต อาทิเช่น กลุ่มภาครัฐและภาคเอกชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและสังคมต่อไป  
 หลักสูตรฉบับนี้มีส่วนที่ส าคัญประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอนและการประเมินผล  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ซึ่งการน าเอาหลักสูตรไปใช้ ใน
การเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คณะ/ภาควิชา       คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 
หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ต่อเนื่อง) 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Railway System Engineering 

(Continuing Program) 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบราง) 
 ชื่อย่อ (ไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมระบบราง) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Engineering (Railway System Engineering) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Eng. (Railway System Engineering) 
 
3. วิชาเอก 

- 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 รวม  83  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  หลักสูตร 2  ปี 

        5.2  ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี  
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 5.5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ คือ มหาวิทยาลัย Beijing Jiao Tong University (BJTU) ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการร่วมมือทางวิชาการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม
ระบบราง และสถาบัน Liuzhou Railway Vocational Technical College ของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ในการร่วมมือทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติ และท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในสถาน
ประกอบการกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 5.5.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะได้มีการแสวงหาความร่วมมือเพ่ิมเติมกับ 
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการอ่ืนๆ ทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ือก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... 
 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
 ครั้งที่ 6/2561  วันที่  7  มิถุนายน  2561 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม   
ครั้งที่  6/2561 วันที่  27  มิถุนายน  2561 

 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2561 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 พนักงานในสถานประกอบการเดินรถไฟ 
8.2 พนักงานในบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ในระบบราง 
8.3 พนักงานในบริษัทที่ปรึกษาที่เก่ียวข้องกับระบบราง 
8.4 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับระบบราง 
8.5 ผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษา

ที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
8.6 นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบราง 
8.7 นักวิชาการในองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบราง 
8.8 นกัวิเคราะห์นโยบายและโครงการที่เก่ียวข้องกับระบบราง 
8.9 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เก่ียวกับระบบราง 
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9. ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา ส าเร็จจาก ปีที่

จบ 
1 นายสถาพร  

ทองวิค* 
อาจารย ์ วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) 

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2549 
2542 
2539 

2 นายพร้อมศักดิ์  
อภิรติกลุ 

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบัน เทคโนโลยรีาชมงคล 

2545 
 

2541 
3 นายมานพ    

แย้มแฟง 
อาจารย ์ วศ.ด (เทคโนโลยีพลังงาน) 

 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
 
อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 
 

2547 
 

2540 
4 นางสาวสุชาลณิี  

มธุรสมนตร ี
อาจารย ์ Ph.D. (Advanced Fibro-

Science) 
M.Eng. (Advanced Fibro-
Science) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

Kyoto Institute of 
Technology,Kyoto,Japan 
Kyoto Institute of 
Technology,Kyoto,Japan 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุร ี

2560 
 

2557 
 

2554 

5 นางสาวนิชนันท์  
พานสร้อย 

อาจารย ์ D.Eng. (Biobased Materials 
Science)  
M.Eng. (Biobased Materials 
Science) 
วศ.บ. (วิศวกรรมพลาสติก) 

Kyoto Institute of 
Technology,Kyoto,Japan 
Kyoto Institute of 
Technology,Kyoto,Japan 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุร ี

2560 
 

2557 
 

2554 

หมายเหตุ   *ประธานหลักสูตรฯ 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ/หรือ สถาบันการศึกษา

สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ที่ก าหนดให้มี
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  ส าหรับการขนส่งนั้นระบบรางก็ได้ให้ส าคัญไว้ 2 ส่วนคือ 
  1) พัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟ โดยบูรณะปรับปรุงทางรถไฟ และจุดตัดระหว่างโครงข่าย
รถไฟและโครงข่ายถนนเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการให้บริการ ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายหลัก 
และจัดหารถจักรและล้อเลื่อน รวมทั้งการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณให้มีความทันสมัยเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเส้นทางรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมโยงสู่เมืองต่างๆ ในภูมิภาค และกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนการปรับโครงสร้างการ
รถไฟแห่งประเทศไทย  

  2) ปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายขนส่งมวลชน ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความทันสมัยครอบคลุม
พ้ืนที่บริการเพ่ิมขึ้นและสอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการก่อสร้าง
โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และเพ่ิมประสิทธิภาพรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจะสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง
จากรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นระบบขนส่งสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการรถโดยสารสาธารณะในภูมิภาค รวมทั้งการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการระบบขนส่ง
สาธารณะทั้งระบบ เพ่ือให้การบริการมีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ 
  จากเหตุผลดังกล่าวท าให้กระทรวงคมนาคมมีแผนที่จะพัฒนาระบบขนส่งทางรางในช่วง 20 ปี
ต่อจากนี้ (2553-2572) โดยมีแผนการลงทุนด้วยโครงสร้างระบบรางในส่วนของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 12 
เส้นทาง มูลค่ากว่า 8 แสนล้านบาท และยังมีแผนด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพรถไฟฟ้าทั่วประเทศอีก
กว่า 1.8 แสนล้านบาทซึ่งรวมมูลค่าทั้งหมด ประมาณ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินจ านวนนี้จะส่งผลต่อการ
คมนาคมของประเทศไทยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  จากจ านวนของโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในแผนงานของประเทศดังกล่าว  ทางสถาบันการขนส่ง
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ท าการศึกษาและประมาณการจ านวนบุคลากรที่ต้องการในระยะ 1 -5 ปี
ข้างหน้า พบว่ามีความต้องการบุคลากรด้านปฏิบัติการระบบขนส่งทางรางจ านวน 3,679 คน  ส าหรับปี 
พ.ศ.2558 ซึ่งกว่า 50% ของจ านวนทั้งหมดต้องมีพ้ืนฐานการศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  และ
ทั้งหมดจ าเป็นต้องผ่านหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ โดยเฉพาะความรู้และ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง  การควบคุมและบริหารจัดการ และการบ ารุงรักษาทั้งระบบรถไฟเมื่อ
เปิดด าเนินการ ซึ่งหากพิจารณาในระดับภาพรวมของประเทศแล้วคงไม่อาจพ่ึงพาเพียงการฝึกอบรมจาก
ภาคเอกชนแต่เพียงฝ่ายเดียวได้ ดังนั้นการเตรียมบุคลากรเหล่านี้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด นอกจากนี้
ความส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบล้อเลื่อน (Rolling Stock System) 
ระบบจ่ายไฟฟ้า (Electrical Power System)  และระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling System) ของ
ประเทศไทยยังต้องน าเข้าเทคโนโลยีเกือบทั้งหมดจากต่างประเทศ สาเหตุส าคัญก็เนื่องมาจากการขาด
บุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ความรู้พ้ืนฐานในการออกแบบ  สร้างและผลิตชิ้นส่วนต่างๆขึ้นได้เอง
ภายในประเทศ ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรรมระบบราง 
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12. ผลกระทบจากข้อ 10 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จากผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอก ท าให้มหาวิทยาลัยฯจึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก และเฉพาะทางเพ่ือตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมระบบรางก็เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบการขนส่งทาง
รางของประเทศไทยซึ่งจะท าให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้ต่อไปในระยะยาว 
  ในเบื้องต้นนั้นหลักสูตรจะเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้เบื้องต้นในการออกแบบและการ 
ก่อสร้างทางรถไฟและทางรถไฟฟ้าในระบบขนส่งมวลชนก่อนซึ่งรวมไปถึงการซ่อมบ ารุงด้วย จากนั้นก็จะ
พัฒนาหลักสูตรให้สามารถออกแบบและก่อสร้างทางรถไฟความสูงไดภ้ายในระยะเวลา 10 ปี 
 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้าน
ความเป็นผู้น าในงานวิศวกรรมขนส่งทางราง โดยเน้นให้นักศึกษมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการ
ปฏิบัติ และทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีคุณภาพและที่ส าคัญจะต้องรู้จักเป็นผู้น าและผู้ตามที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใน
การจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ  รวมถึง
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  รวมทั้งสอดคล้องกับปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ความเป็นเฉพาะทาง 
นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นส่งเสริมความส าคัญของภาวะผู้น าของนักศึกษาที่จะต้องมีคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์   และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  สิ่งแวดล้อมและความมั่งคงของ
ประเทศเป็นส าคัญ   รวมถึงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยฯ 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
ภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาชีพบังคับ กลุ่ม
วิชาชีพเลือก และกลุ่มวิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ ด าเนินการสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
  ขึ้นอยู่กับความต้องการของคณะอื่นๆ หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
   บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมระบบราง (Railway System Engineering) ทั้งด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีต่างๆ ในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบกับสถานการณ์ที่ต้องอาศัยภาวะผู้น าสูง  อีกทั้งบัณฑิตจะต้องยึด
มั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ
และในระดับนานาชาติ    
 1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมระบบรางให้มีภาวะผู้น าสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีจิตสาธารณะ 
 1.2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมระบบรางทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตนและสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมระบบรางได้ 
 1.2.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  
 1.2.4 ผลิตบัณฑิตให้สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเอง และองค์กร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
 1.2.5 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการน าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็นอย่างด ี
 1.2.6 ผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู้พ้ืนฐานในการออกแบบระบบรางและการบริหารจัดการในระบบราง  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
มาตรฐานตามท่ี สกอ.ก าหนด 
และตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF)  

- ติดตามประเมินการใช้
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการปรับ
หลักสูตร 

- รายงานผลการติดตามและ
ประเมินหลักสูตร 

2. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

- จัดหลักสูตรให้มีรายวิชา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

- หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตราฐานหลักสูตรปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 

- กรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 

- หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตราฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ผู้สอน 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนเพ่ือให้เกิด
ความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
อาทิ การอบรม การฏิบัติงาน
ร่วมกับสถานประกอบการ
และการศึกษาต่อ 

- อาจารย์ผู้สอนประจ า
หลักสูตรทุกคนได้รับการ
สนับสนุนในการเข้ารับการ
อบรมหรือพัฒนาตนเองอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  คุณวุฒิ
อาจารย์ที่เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 
ท่านภายใน 5 ปี 

- มีการดูงานนอกสถานที่อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้งๆ ละ        
6 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ โครงสร้างหลักสูตร  
และค าอธิบายรายวิชา 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   ข้อก าหนดต่างๆ  เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  
(ภาคผนวก ง) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่รวมเวลาส าหรับการสอบด้วย แต่
ให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  

ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
             -ไม่มี- 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 

 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – กันยายน 
 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนมีนาคม  – พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาระบบราง  
สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาช่างยนต์ หรือเทียบเท่า โดยใช้วิธีการเทียบ
โอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ 
  2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ง) และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 -  นักเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง หรือ 
 -  การคัดเลือกโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าใหม่ 
  คาดว่าจากการรับนักศึกษาที่มาจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมาเป็นการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับตัว ปรับการด าเนินชีวิต เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
จะต้องมาศึกษาในเนื้อหารายวิชาจะมีความเข้มข้นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาชีพบังคับ รายวิชาชีพ
เลือกและรายวิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งต้องอาศัยรายวิชาพ้ืนฐานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ และรายวิชาทางด้านภาษา จึงควรมีความจ าเป็นต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษา 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียน
ในมหาวิทยาลัยฯ  และการแบ่งเวลาในการเรียนและการท ากิจกรรม 
  2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล 
ตักเตือน ให้ค าปรึกษาแนะน า และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่อยู่ในความดูแลจาก
อาจารย์ผู้สอน ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข้าพบเพ่ือขอค าแนะน าได้ 
  2.4.3 จัดสอนเสริมในรายวิชาพ้ืนฐานดังกล่าว โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
คณะศิลปศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นสอนภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 เดือนอย่างเข้มข้นก่อน
เปิดภาคเรียน 
  2.4.4 จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่น
น้องภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริมโดยให้รุ่นพ่ีเป็นพี่เลี้ยง 
 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 35 35 35 35 35 
ชั้นปีที่ 2 - 35 35 35 35 

รวม 35 70 70 70 70 
คาดว่าจะจบการศึกษา - 35 35 35 35 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา 

960,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 
ค่าลงทะเบียน 
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 

1,488,345 1,629,675 1,773,150 1,918,965 1,947,360 

รวมรายรับ 2,448,345 3,549,675 4,653,150 5,758,965 5,787,360 
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  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 512,330 548,929 587,357 527,707 570,074 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
(ไม่รวม3) 

309,261 340,724 392,210 336,821 353,662 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 480,000 960,000 1,440,000 1,920,000 1,920,000 

(รวม ก) 1,301,591 1,849,653 2,419,567 2,984,528 3,043,736 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 335,571 342,282 349,12 356,111 363,233 

(รวม ข) 335,571 342,282 349,128 356,111 363,233 
รวม (ก) + (ข) 1,637,162 2,191,935 2,768,695 3,340,639 3,406,969 
จ านวนนักศึกษา 35 70 70 70 70 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 46,776 31,313 39,553 47,723 48,671 

*หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย 42,808  บาทต่อปี 
 
 2.7 ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ง) 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
  นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ว่าด้วยการเทียบโอนผล 
การเรียน พ.ศ. 2550 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                             83  หน่วยกิต 
   
  3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

   1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต (ยกเว้น 18 หน่วยกิต)   12  หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3  หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชาภาษา 9  หน่วยกิต 

   2.  หมวดวิชาเฉพาะ 65  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    3  หน่วยกิต 
                             2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 9  หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 7  หน่วยกิต 
                             2.4 กลุมวิชาชีพเลือก                                           6  หน่วยกิต 
    2.5 กลุ่มวิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 40  หน่วยกิต 

   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 
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ภาควิชา 

แขนงวิชา/กลุ่มวิชา 

ปีที่ควรศึกษา 

ล าดับวิชาในหมวดวิชา 

คณะ 

สาขาวิชา 

 

  3.1.3 รายวิชา 
   -  รหัสวิชา 
 การก าหนดรหัสรายวิชา  ในหลักสูตร  ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด  8  ตัว ซึ่งจ าแนก
ตามแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

    X X  –  X    X   X   –  X      X X 
    1 2      3    4    5       6      7 8 
 

ต าแหน่งที่ 1 – 2   แทน คณะ 
ต าแหน่งที่ 3    แทน ภาควิชา 
ต าแหน่งที่ 4   แทน สาขาวิชา 
ต าแหน่งที่ 5   แทน แขนงวิชา/กลุ่มวิชา 
ต าแหน่งที่ 6   แทน ปีที่ควรศึกษา   
ต าแหน่งที่ 7 - 8 แทน ล าดับวิชาในแขนงวิชา/กลุ่มวิชา  

 

ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
       X      (X  -  X   -   X) 
 
 
 
 

หน่วยกิต 

ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 

ชั่วโมงเรียนปฏิบัต ิ

ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา 

  ล าดับวิชาในแขนงวิชา/กลุ่มวิชา 
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                           -  รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต (ยกเว้น 18 หน่วยกิต)  12  หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  3  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  1.1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์   
 01-110-003 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
  Human Relations 
 01-110-015 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) 

 Labor Law 
              1.1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์   
 01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Logic in Daily Life 
 01-210-008 การใช้เหตุผลและจริยธรรม   3(3-0-6) 
                                 Reasoning and Ethics 
 
 1.2 กลุ่มวิชาภาษา 9  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 01-320-001  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
  English for Communication 1 
 01-320-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

 English for Communication 2 
 01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
   English Conversation 
 01-330-001    ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
   Basic Chinese 
 01-330-002  การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   Basic Chinese Conversation 
      
2. หมวดวิชาเฉพาะ   65   หน่วยกิต 
      2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต โดยให้ศึกษาจากรายวิชา 
           ต่อไปนี้ 
 09-111-141 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
  Calculus for Engineers 1 
 
      2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 9 หน่วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 04-121-201 การส ารวจ 3(2-3-5) 
   Surveying 
 04-211-203  วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 3(2-3-5) 
   Introduction to Electrical Engineering      
 04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
  Engineering Mechanics 
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       2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 7 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6) 
   Construction Engineering and Management 
 04-313-201 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   Introduction to Railway System Engineering 
 04-313-202   ปฏิบัติการวิศวกรรมระบบราง 1(0-3-1) 
   Railway System Engineering Laboratory 
 
       2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 04-000-221 ระบบอาณัติสัญญาณ                                   3(3-0-6)       
  Signaling System 
 04-000-222  ระบบควบคุมและการเฝ้าติดตาม                      3(3-0-6)       
  Control and Monitoring System 
 04-110-202  เทคโนโลยีคอนกรีต                                    3(2-3-5) 
  Concrete Technology          
 04-213-305 วิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับจ่ายรถไฟ                               3(3-0-6) 
  Railway Electrification Engineering 
 04-213-306 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ                                          3(3-0-6) 
  Railway Traction System 
 04-213-307 ระบบขับเคลื่อนยานพาหนะในระบบราง                       3(3-0-6) 
  Rail Propulsion System      
 04-311-203 กลศาสตร์วัสดุ                                                    3(3-0-6) 
  Mechanics of Materials        
 04-311-311 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์                            3(3-0-6)  
  Programmable Logic Controller  
 04-311-312 การวัดและเครื่องมือวัด                                        3(3-0-6)  
   Measurement and Instrumentation 
 04-311-410 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ             3(3-0-6)  
  Computer Aided Engineering and Computer Aided Design 
 04-313-302 การออกแบบและค านวณสมรรถนะของรถไฟ 3(3-0-6) 
  Train Perfornance Calculation and Design 
 04-314-203 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3(3-0-6) 
  Pneumatics and Hydraulics 
 04-412-202 วิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6) 
  Safety Engineering 
 04-412-304 การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) 
  Quality Control 
 04-412-308 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา                    3(3-0-6) 
  Maintenance Engineering 
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 04-412-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
  Engineering Economy 
 04-412-306 การวิจัยการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
  Operation Research 
 04-412-317 การจัดการผลิตภาพ 3(2-3-5) 
  Productivity Management 
 04-720-201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  Engineering Materials 
 
       2.5  กลุ่มวิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 40 หน่วยกิต โดยให้เลือกศึกษาจากรายวิชา

ต่อไปนี้  
               2.5.1 รายวิชาทางวิ่งและล้อเลื่อน 
 04-000-201 ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมงานโยธาและทางวิ่ง            4(0-8-4) 
                   Civil Work and Track Work Engineering Practice 
 04-000-202 ปฏิบัติการด้านการตรวจสอบและบ ารุงรักษาทางวิ่ง       4(0-8-4) 
                     Track Inspection and Maintenance Practice 
 04-000-203 ปฏิบัติการด้านล้อและระบบรองรับ                         4(0-8-4) 
                  Wheel and Suspension System Practice 
 04-000-204 ปฏิบัติการด้านบ ารุงรักษาล้อเลื่อน                        4(0-8-4) 
                      Rolling Stock Maintenance Practice   
 04-000-205 ปฏิบัติการด้านการปรับอากาศของรถไฟ                    4(0-8-4) 
                          Railway Air-Conditioning Practice 
 04-000-206 ปฏิบัติการด้านระบบห้ามล้อของขบวนรถไฟ                  4(0-8-4) 
                           Railway Brake System Practice 
 04-000-207 ปฎิบัติการทดสอบวัสดุ                                       4(0-8-4) 
                        Material Testing Pratice 
 04-000-208 ปฎิบัติการปฐพีกลศาสตร์                                     4(0-8-4) 
                         Soil Mechanic Practice 
 04-000-209 ปฏิบัติการประมาณราคาก่อสร้าง                    4(0-8-4) 
   Construction Cost Estimation Practice 
 
             2.5.2 รายวิชาระบบไฟฟ้าและสัญญาณ 
 04-000-211   ปฏิบัติการด้านระบบอาณัติสัญญาณและสื่อสาร 4(0-8-4) 
                         Railway Signaling and Communication System Practice 
 04-000-212 ปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการการเดินรถไฟและควบคุม 4(0-8-4) 
   Train Operation and Control Management Practice   
 04-000-213 ปฏิบัติการด้านการวางแผนการบ ารุงรักษารถไฟ 4(0-8-4) 
                       Railway Maintenance Planning Practice 
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 04-000-214 ปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้าส าหรับจ่ายรถไฟ                  4(0-8-4) 
                    Railway Electrification System Practice   
 04-000-215 ปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ                         4(0-8-4) 
   Railway Traction System  Practice   
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง แต่ต้องไม่ซ้ ากับวิชา
ในแผนการศึกษา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียน
รายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือสถาบันการศึกษาทั้งภายในและ
ต่างประเทศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 
                    3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-330-002 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น 3 3 0 6 
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 
09-111-141 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3 3 0 6 
04-211-203 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 3 2 3 5 
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
04-313-201 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3 3 0 6 
04-313-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมระบบราง 1 0 3 1 
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 x x x 

รวม  22  หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-330-001 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 3 0 6 
01-110-015 กฎหมายแรงงาน 3 3 0 6 
04-121-201 การส ารวจ      3 2 3 5 
04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 3 3 0 6 
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 x x x 
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 x x x 
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 x x x 

รวม 21  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

04-000-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 4 0 8 4 
04-000-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 4 0 8 4 
04-000-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 4 0 8 4 
04-000-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 4 0 8 4 
04-000-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 4 0 8 4 

รวม  20  หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-000-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 4 0 8 4 
04-000-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 4 0 8 4 
04-000-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 4 0 8 4 
04-000-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 4 0 8 4 
04-000-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 4 0 8 4 

รวม  20  หน่วยกิต 
 

                    3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
01-110-003 มนุษยสัมพันธ์        3(3-0-6) 
 Human Relations 

ความส าคัญและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิชามนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมของมนุษย์ มนุษย
สัมพันธ์ในครอบครัว มนุษยสัมพันธ์ตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย หลักธรรมของศาสนากับ
มนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานกับการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการท างาน ผู้น า
กับมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ และการฝึกอบรมเพ่ือมนุษยสัมพันธ์ 
ที่ด ี
Importance and theories related to human relations, human behavior, 
human relations in families, human relations based on Thai culture, religious 
doctrine in human relations, corporate human relations in work, work 
motivation, leadership and human relations, communication and training for 
good human relations 

 
01-110-015 กฎหมายแรงงาน  3(3-0-6) 
 Labor Law 
 วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายเงินทดแทน 

กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
Concepts and evolution of labor law, the protection law, the employment 
Compensation law, the social security law and the labor relation law 
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01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  Logic in Daily Life 

 มนุษย์กับเหตุผล การคิด การอ้างเหตุผล การอ้างเหตุผลนิรนัยกับการอ้างเหตุผลอุปนัย
เหตุผลวิบัติ ลักษณะของข้ออ้างเหตุผลที่ดี การประเมินและทดสอบข้ออ้างเหตุผลใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Man and reason, thinking, argumentation, deductive and inductive 
argumentation, fallacy, characteristics of sound argument, evaluation and 
verification of an argumentum daily life 

 
01-210-008 การใช้เหตุผลและจริยธรรม      3(3-0-6) 
 Reasoning and Ethics 

การคิด  การอ้างเหตุผล  การใช้เหตุผลที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  จริยศาสตร์และจริยธรรมทาง
ศาสนา  การเรียนรู้จริยธรรมและการพัฒนาจริยธรรม  ค่านิยมทางจริยธรรมของสังคมไทย
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
Thinking, argumentation, everyday life reasoning, ethics and morals, learning 
and development of ethics, ethical virtue in Thai society, and professional 
code of ethics 

 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1       3(2-2-5) 

English for Communication 1 
ค าศัพท์ ส านวน ภาษาที่ใช้ในการบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  ความสนใจ  
การสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์ต่างๆ  การเขียนข้อความสั้นๆ  การฟังและอ่านข้อความ
สั้นๆ จากสื่อต่าง ๆ  เสริมสร้างนิสัยการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  การเสริมสร้างนิสัย
การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Vocabulary, expressions and language patterns for giving personal 
information, routines and interests communicating with short conversations 
in various situations, writing short statements, listening to and reading short 
and simple texts, self-study using language software 

 
01-320-002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2       3(2-2-5) 
 English for Communication 2 

ค าศัพท์ ส านวน ภาษาที่ใช้ในการเล่าเรื่อง อธิบาย และให้เหตุผล  การสนทนาอย่าง
ต่อเนื่องในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน    การเขียนบรรยายสั้น ๆ  การฟังและการ
อ่านเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสื่อต่างๆ  การเสริมสร้างนิสัยการเรียนภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Vocabulary, expressions and language patterns used in daily life for telling 
stories, giving explanations and reasons, continuously exchanging of 
information, writing of short and connected descriptions, listening to and 
reading of longer texts, self-study using language software  
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01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ       3( 2-2-5)
           English Conversation 

ค าศัพท์ ส านวนและโครงสร้างภาษา การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
Vocabulary, expressions and language structures appropriately used in 
various situations according to native speaker’s culture 
 

01-330-001     ภาษาจีนพ้ืนฐาน                                                                     3(3-0-6) 
                    Basic Chinese 

การใช้สัทอักษรโรมันก ากับเสียง การเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้มาตรฐานเดียวกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน การฟังพูด อ่านและเขียนตัวเลข ค าศัพท์และประโยคที่ ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจ าวัน 
Roman phonetic symbols for pronunciation, basic calligraphy, basic listening, 
speaking, reading and writing number, words and sentences frequently used 
in everyday life 
 

01-330-002     การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น                                                       3(3-0-6) 
                    Basic Chinese Conversation 

ทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 
ความสามารถในการถ่ายทอดความต้องการเป็นภาษาจีน โดยใช้สถานการณ์จ าลองได้ 
Listening and speaking on topics in everyday life focusing on correct 
pronunciation and expressions in Chinese by means of model situations 
 

09-111-141     แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1                                                        3(3-0-6) 
                    Calculus for Engineers 1 

ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด การประยุกต์ของ
อนุพันธ์การหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จ ากัดเขต 
พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ 
Functions limits and continuity, differentiation, indeterminate 
forms,applications of differentiation, integration, techniques of 
integration,applications of definite integral, algebra of vectors in three - 
dimensional space 
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04-121-201 การส ารวจ                                                            3(2-3-5) 
Surveying 
ความรู้เบื้องต้นของการส ารวจ ความคลาดเคลื่อนและชั้นงานในการส ารวจ การวัดระยะ 
การระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัดมุมและทิศทาง การปรับแก้
ข้อมูล การสามเหลี่ยม การหาแอซิมัธ ระบบพิกัดทางราบของงานวงรอบอย่างละเอียด การ
ระดับพิเศษ เส้นชั้นความสูง การส ารวจและการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ 
Basic knowledge of surveying, errors and classes of surveying projects, 
distance measurement, leveling, principles and application of theodolites, 
angle and direction measurement, data adjustment, triangulation, 
determination of azimuth, precise traverse plane coordinate system, precise 
leveling, leveling, contouring, topographic survey and plotting 
 

04-211-203 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น     3(2-3-5) 
Introduction to Electrical Engineering 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า และ
ก าลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้งาน  ระบบไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยและ
อุตสาหกรรมเบื้องต้น คุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าของวัสดุ 
Basic DC and AC circuit analysis, voltage, current and power, introduction to 
some basic electrical instruments, transformers, introduction to electrical 
machinery, generators, motors and their applications, basic electrical 
system of residential and industry, electrical properties of material 
 

04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม                             3(3-0-6) 
  Engineering Mechanics  
                      หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ ระบบของแรงและผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดุลย์ ของ

ไหลสถิตย์ การเขียนแผนภาพวัตถุอิสระโมเมนต์ของแรง การวิเคราะห์โครงสร้าง ความ
เสียดทาน แรงกระจาย จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคกฎข้อที่สองของนิวตัน
และจลนศาสตร์ของวัตถุแข็งแกร็ง งานและพลังงาน แรงดลและโมเมนต์ตัม  

                      Basic principle of engineering mechanics, force systems and resultants, 
equilibrium, fluidstatics , free body diagram, moment, structural analysis, 
friction, distributed forces, kinematics of particle, kinetics of particle, 
Newton’ s second law, and kinematics of rigidbodies, work and energy, 
impulse and momentum 
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04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ                        3(3-0-6) 
Construction Engineering and Management  
การวางโครงการก่อสร้าง การจัดองค์กรงานก่อสร้าง การวางผังโครงการ การวางแผนงาน
ก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง การวางแผนงานด้วยวิธี 
วิถีวิกฤติ (CPM) การบริหารทรัพยากรในโครงการ การวัดความก้าวหน้าของโครงการ 
ความปลอดภัยในงานก่อสร้างและระบบคุณภาพ 
Project delivery systems, project organization, site layout, project planning 
program evaluation and review technique critical path method ( CPM) , 
resource management, progress measurement, construction safety, quality 
systems 
 

04-313-201 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น      3(3-0-6) 
Introduction to Railway System Engineering 
บทน าและวิวัฒนาการระบบราง การคาดการณ์ การขนส่ง การบริหารโครงการระบบราง 
โครงสร้างทางรถไฟ โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบตัวรถไฟ ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าภายในตัว
รถ ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร การด าเนินงาน และการซ่อมบ ารุงในระบบราง 
และเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง 

 Railway introduction and evolution, transportation forecast, railway project 
management, track system, infrastructure, rolling stock, power supply 
system, rolling stock electrification, signaling and communication, railway 
operation and maintenance, high speed train technology    

 
04-313-202     ปฏิบัติการวิศวกรรมระบบราง                                                    1(0-3-1) 
                    Railway System Engineering Laboratory 
  วิชาบังคับก่อน  :  04-313-201  วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น หรือเรียนควบคู่กัน 
 Pre-requisite  :  04-313-201  Indroduction to Railway System Engineering 

or concurrent enrollment 
ทดลองและปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องวิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น เช่น ระบบรางรถไฟ 
ระบบ  อาณัติสัญญาณรถไฟข้ันพื้นฐาน 
Experiments and practices involving basic railway system engineering such 
as track system, basic signaling system 
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04-000-221    ระบบอาณัติสัญญาณ                                                              3(3-0-6)       
Signaling System 
ความรู้เบื้องต้นของระบบการขนส่ง ภาพรวมของระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุม
ส าหรับรถไฟ ระบบป้องกันการเดินรถไฟ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับระบบอาณัติ
สัญญาณและการควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใช้กับรถไฟเมโทรหรือรถไฟ
ในเมืองกับรถไฟทางไกล รถสินค้าและ/หรือรถไฟความเร็วสูง จุดสับราง ประแจกล 
ไฟสัญญาณ ระบบบังคับสัมพันธ์ ระบบการควบคุมรถ ไฟ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ระบบ
อาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณส าหรับระบบรถไฟ การ
วางแผนการออกแบบและการเลือกเทคโนโลยีระบบอาณัติสัญญาณที่เหมาะสมส าหรับ
ระบบรถไฟแบบต่างๆ 
Introduction to transportation system, overview of signaling and control for 
railways, train detection system, standards related to the signaling and train 
control, signaling for metro, mainline, freight and/ or high speed line,  
turnout/crossovers/scissor, point machine, signal, Interlocking principle, train 
supervision system, human factor, signaling on-board and wayside, signaling 
schematic diagram/  signaling configuration layout, design planning and 
appropriate signaling technology for different types of the railways 

 
04-000-222    ระบบควบคุมและการเฝ้าติดตาม                                               3(3-0-6)       

Control and Monitoring System  
ระบบ ควบ คุ ม แบ บ  Communication Based Train Control ระบ บควบ คุ ม แบ บ 
Automatic Train Protection (ATP) ระบบควบคุมแบบ Automatic Train Operation 
(ATO) ระบบควบคุมแบบ Automatic Train Supervision (ATS) ระบบควบคุมแบบ 
Central control ระบบ Man Machine interface ระบบ SCADA 
Communication Based Train Control system, Automatic Train Protection 
(ATP), Automatic Train Operation (ATO), Automatic Train Supervision (ATS) 
Central control system, Man Machine interface, SCADA 
 

04-110-202   เทคโนโลยีคอนกรีต                                                             3(2-3-5) 
Concrete Technology     
ประวัติซีเมนต์ ประเภทและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ น้ า มวลรวม วัสดุและสารผสมเพ่ิม 
การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต การควบคุมคุณภาพคอนกรีต  การทดสอบคอนกรีตสดและ
คอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว คุณสมบัติทางกลของคอนกรีต การคืบ การล้า และการหดตัวของ
คอนกรีต วัสดุปอซโซลานและคอนกรีตก าลังสูง 
History of cement, classification and properties of cements, water, 
aggregates, additives and admixtures, concrete mix design and quality 
control, testing of fresh and harden concrete, mechanical properties of 
concrete, creep fatigue and shrinkage of concrete, durability of concrete, 
pozzolanic materials, high strength concrete and special concrete 
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04-213-305 วิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับจ่ายรถไฟ                                                 3(3-0-6) 
                    Railway Electrification Engineering 

ความรู้เบื้องต้นของระบบขนส่ง ภาพรวมของระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าส าหรับรถไฟ ระบบจ่าย
ก าลังไฟฟ้ากระแสไฟตรงส าหรับลากจูงรถไฟ : หลักการและการออกแบบ การตั้งค่ารีเลย์ 
ป้องกันและการจัดลาดับความสัมพันธ์การป้องกัน การต่อลงดินและการเชื่อม การจ าลอง
คอมพิวเตอร์ระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าส าหรับลากจูงรถไฟ คุณภาพก าลังไฟฟ้า ระบบควบคุม
ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ระบบก าลังไฟฟ้า เสริมและการซ่อมบ ารุง  
Introduction to transportation system, overview of power supply system for 
railways, DC traction power supply system: concepts and design, AC traction 
power supply system:  concepts and design, protection relay setting and 
coordination, earthing and bonding, computer modelling of traction power 
supply system, power quality, Supervisory Control and Data Acquisition 
(SCADA), auxiliary power supply system and maintenance 

 
04-213-306 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ                                                         3(3-0-6) 
                    Railway Traction System 

ความรู้เบื้องต้นของโครงสร้างพ้ืนฐานระบบไฟฟ้าส าหรับจ่ายรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟ้า
ลากจูงรถไฟ ฟิสิกส์ พ้ืนฐานของการลากจูง มอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์ กระแสไฟ
สลับ ระบบการขับเคลื่อนควบคุมความเร็ว มอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟ
สลับ วงจรขับแปลงก าลังไฟฟ้า การมอดูเลทด้วยความกว้างของพัลส์ ระบบการเบรกทางกล 
ระบบการเบรกด้วยไดนามิคและรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใช้พลังงานจากแรง
แม่เหล็กในการเคลื่อนที่ ประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรบกวน ทางแม่เหล็กไฟฟ้า และ
อ่ืนๆ เป็นต้น 
Introduction of infrastructure railway electrification, overview of railway 
traction system, basic physics of traction, DC and AC motors, speed control 
drive system of DC and AC motors, power converters, puleswidth 
modulation (PWM) , mechanical braking system, dynamic and regenerative 
braking system, Mev technology, other relevant issue such as 
electromagnetic interference (EMI) and etc.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
 

04-213-307    ระบบขับเคลื่อนยานพาหนะในระบบราง                                    3(3-0-6) 
                    Rail Propulsion System 

น าเสนอภาพรวมของระบบขับเคลื่อนยานพาหนะทางราง มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่อง
พลศาสตร์ของยานพาหนะที่ใช้ราง ระบบการขับเคลื่อน และระบบหยุดรถราง ระบบการ
ขับเคลื่อนที่จะสอนในวิชานี้คือระบบที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ระบบดีเซลไฮดรอลิค แมคคานิ
คอล ระบบดีเซลอีเลคทริค ระบบอิเลคทริค เทรคชั้นมอเตอร์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสลับและตรง 
ระบบแบบลิเนียร์ไดร์ฟและระบบลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็ก เนื้อหาในรายวิชานี้จะรวมถึง
ระบบส่งก าลัง และระบบหยุดรางแบบรีเจนเนอร์เรทีฟ 
The course provides an overview of rail propulsion system which covers the 
basics of rail vehicle dynamics, and its propulsion and braking systems, the 
propulsion systems to be described are diesel engine, diesel-hydrodynamic-
mechanical drive, diesel-electric drive, electric (AC/DC traction motor) drive, 
linear motor drive and magnetic-levitation system, the course introduces 
transmission, driveline and regenerative braking system 

 
04-311-203   กลศาสตร์วัสดุ                                                                      3(3-0-6) 
   Mechanics of Materials 
  แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน 

ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต์ตัด การโก่งงอของคาน การบิดตัว การโก่งงอของเสา 
วงกลมโมห์และความเค้นรวม ทฤษฎีของการแตกหักคานประเภทหาค่าไม่ได้ทาง
สถิตยศาสตร์ 

  Force and stresses, stresses and strains relationship, stresses in beams, shear 
force and bending moment diagrams, deflection of beams, torsion, buckling 
of columns, Mohr’s circle and combined stresses, failure criterion 
 

04-311-311    โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์                                            3(3-0-6) 
                   Programmable Logic Controller 

แนะน าการวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม ตัวรับรู้และตัวขับเร้าแบบ
ตรรกะ วงจรรีเลย์ตัวจับเวลาและตัวนับในวงจรรีเลย์  ตัวควบคุมตรรกะโปรแกรมได้ การ
โปรแกรมพ้ืนฐานของตัวควบคุมตรรกะโปรแกรมได้ ค าสั่งพ้ืนฐานของตัวควบคุมตรรกะ
โปรแกรมได้ ค าสั่งการจับเวลาและตัวนับ ค าสั่งควบคุมการโปรแกรม การออกแบบตัว
ควบคุมในกระบวนการตัวรับรู้และตัวขับเร้าแบบแอนะล็อก ตัวควบคุมแบบแอนะล็อก
โครงข่ายตัวควบคุมตรรกะโปรแกรมได้ การต่อประสานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร 
Introduction to industrial automation and control, logical sensors and 
actuators, relay circuits, timer andcounter in relay circuits, programmable 
logic controllers, basic PLC programming, basic PLC instructions, timer and 
counter instructions, program control instructions, process controller design, 
data manipulation, analog sensors and actuators, analog control, PLC 
network, human-machine interface 
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04-311-312    การวัดและเครื่องมือวัด                                                           3(3-0-6) 
                   Measurement and Instrumentation 

หลักการของระบบการวัดองค์ประกอบในระบบ การวัดการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและ
ความแม่นย า การวิเคราะห์ข้อมูล สัญญาณ ผลกระทบของภาระต่อระบบ การวัดสัญญาณ
รบกวน ระบบการวัดและเครื่องมือวัดแบบต่างๆ การวัดความเครียด การวัดแรง การวัดการ
ไหล การวัดการกระจัด การวัดความเร็ว การวัดความเร่ง การวัดอุณหภูมิ การวัดความดัน
การวัดแสง การวัดแบบอื่นๆ การสอบเทียบเครื่องมือวัด 
Principles of measurement system, components of measurement system, 
accuracy and precision analysis, data analysis, signal, loading effects, noise, 
measurement system and instruments, strain measurement, force 
measurement, flow measurement, displacement measurement, velocity 
measurement, acceleration measurement, temperature measurement, 
pressure measurement, light measurement, miscellaneous measurement, 
instrument calibration 
 

04-311-410    คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ                              3(3-0-6) 
                   Computer Aided Engineering and Computer Aided Design 

ภาพโดยรวมทางวิศวกรรมของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และ การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทางกายภาพ
และระบบทางคอมพิวเตอร์  โครงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสมการที่เกี่ยวข้องที่ใช้ใน
การวิเคราะห์การออกแบบและการแสดงผล 
Overview of engineering in computer-aided design and computer-aided 
engineering, the relations between the physical systems and the computer 
systems, the structure of computer program and related equations that used 
for analysis design and presentation 
 

04-313-302     การออกแบบและค านวณสมรรถนะของรถไฟ                                   3(3-0-6) 
                    Train Perfornance Calculation and Design 

การค านวณแรงฉุดลากรถไฟ แรงต้านทาน แรงเบรก การเข้าโค้ง สมการการเคลื่อนที่เวลา
ที่ใช้ในการเดินรถ ปัญหาการเบรก การใช้พลังงานและการด าเนินงานรถไฟแบบ การ
ค านวณแรงฉุดลากรถไฟ แรงต้านทาน แรงเบรก การเข้าโค้ง สมการการเคลื่อนที่หลาย
ขบวน ความต้านทานแรงฉุดลาก การค านวณสมรรถนะของการเดินรถไฟขนส่งมวลชน
และรถไฟความเร็วสูง เทคโนโลยีการจ าลองการท างานของรถไฟ 
Train traction calculation, resistance, braking force, synthetical curve, 
motion equation, running time, braking problem, energy consumption and 
multi-train operation, traction resistance, train performance calculation for 
urban mass transit and high-speed railway, simulation technology of train 
performance 
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04-314-203     นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์                                                           3(3-0-6) 
           Pneumatics and Hydraulics 

ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์การควบคุมความดัน ความเร็ว ล าดับการท างาน การ
ควบคุมการท างานด้วยไฟฟ้าหรือพีแอลซี การวิเคราะห์ระบบการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และ
ระบบ 
Hydraulic and pneumatic system, pressure, velocity and sequence control, 
system control by electrical and PLC, control action, components and 
system maintenance 
 

04-412-202    วิศวกรรมความปลอดภัย                                                         3(3-0-6) 
                    Safety Engineering 

ลักษณะและรูปแบบของการผลิตเชิงอุตสาหกรรม สาเหตุของอุบัติเหตุและวิธีป้องกัน
อุบัติภัย การสอบสวนอุบัติเหตุ การจัดตั้งองค์กรความปลอดภัย สภาพแวดล้อมและ
องค์ประกอบเกี่ยวกับความปลอดภัย การตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรม การ
ประเมินความเสี่ยง และกฎหมายอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย 
Characteristics and types of industrial production, causes of accident, 
accident prevention, accident investigation, safety organization 
establishment, environmental and safety elements, environmental 
inspection, risk assessment and industrial safety laws 
 

04-412-304    การควบคุมคุณภาพ                                                               3(3-0-6) 
                   Quality Control 
  แนวคิดทางคุณภาพ การบริหารและการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต เทคนิคทางสถิติ

ในการควบคุมคุณภาพ เช่น เครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง ความสามารถของกระบวนการ การ
วิเคราะห์ระบบการวัด การชักตัวอย่างเพ่ือการยอมรับ กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภพ ต้นทุน
คุณภาพ ความเชื่อถือได้ส าหรับการผลิต 

  Quality concepts, quality management and control in production system, 
statistical uality control techniques; 7 QC tools, process capability, 
measurement system analysis, acceptance sampling, Quality control circle, 
cost of quality, reliability for manfacturing 

 
04-412-308    วิศวกรรมการบ ารุงรักษา                                                         3(3-0-6) 
                    Maintenance Engineering 

หลักการบ ารุงรักษาเครื่องจักร สาเหตุของการเสื่อมสภาพเครื่องจักร และอุปกรณ์ การ
ตรวจเครื่องจักรกล การวางแผนและการควบคุมการบ ารุงรักษา ความปลอดภัยในการท า
การซ่อมเครื่องจักร และอุปกรณ์ การวัดและประเมินผลการบ ารุงรักษา 
Maintenance principles for machine, cause of failure in machine part, 
inspection, maintenance planning and control, safety, measurement and 
evaluation of maintenance system 
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04-412-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                                                                           3(3-0-6)   
                Engineering Economy 
  พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในงานวิศวกรรม ต้นทุน การค านวณดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน

และมูลค่ารายปี อัตราผลตอบแทน ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ค่าเสื่อมราคา ผลกระทบภาษี
รายได้ จุดคุ้มทุน การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์เงินเฟ้อ และการวิเคราะห์การ
ตัดสินใจในโครงการต่าง ๆ การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง และความไม่แน่นอน 

  Basic of engineering economy, costs, interest calculation, present worth, 
annual worth, rate of return, benefit-cost ratio, depreciation, impact of 
income tax, break- even point, replacement, inflation, project evaluation and 
decision making under risk and uncertainty 

 
04-412-306    การวิจัยการด าเนินงาน                                                         3(3-0-6) 
                  Operation Research 
  ระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการสินค้า การวางแผนกระบวนการผลิต

โดยรวม การบริหารวัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ การวางแผนก าลังการผลิต 
การสมดุลสายการผลิต การจัดตารางการผลิต การควบคุมการผลิต การบริหารโครงการ 
และเทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิตยุคใหม่ 

  Production system, forecasting technique, aggregate planning, inventory 
management, material requirement panning (MRP) , capacity planning, line 
balancing, scheduling, production control, project management and new 
techniques in production planning and control 

 
04-412-317  การจัดการผลิตภาพ                                                         3(2-3-5)   
               Productivity Management 

แนวคิดด้านผลิตภาพ เครื่องมือและเทคนิคในการวัดผลิตภาพในองค์กร ดัชนีค่าชี้วัด 
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจและการปรับปรุง ใช้ดัชนีชี้วัดในการวัดผลการท างาน การ
วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิต 
Productivity concept, productivity techniques and tools, key performance 
indicator, productivity analysis and improvement, using KPI to work 
measurement, production efficiency and effectiveness 
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04-720-201 วัสดุวิศวกรรม                                                                    3(3-0-6)  
   Engineering Materials  

โครงสร้าง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ของกลุ่มวัสดุวิศวกรรม โลหะ 
พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต และวัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปล
ความหมาย การทดสอบสมบัติต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมาย การศึกษา
โครงสร้างมหภาคและจุลภาคที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์โดยการใช้วัสดุวิศวกรรม 
Structures, properties, production process and applications of main groups 
of engineering materials, metals, polymers, asphalt, wood, concrete and 
composites; phase equilibrium diagrams and their interpretation; mechanical 
properties and materials degradation 
 

04-000-201 ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมงานโยธาและทางว่ิง       4(0-8-4) 
                    Civil Work and Track Work Engineering Practice 
  ปฏิบัติงานด้านทางวิ่งแบบใช้หินโรยทางและแบบไม่ใช่หินโรยทาง การยึดรางรถไฟกับ

หมอนรถไฟ การเชื่อมราง อุปกรณ์ในการยึดราง การติดตั้งประแจสับราง  
   Practice in ballasted and non-ballasted track, mounting the rail on sleepers, 

rail welding technique, rail fastening equipments, turnout installation 
 
04-000-202 ปฏิบัติการด้านการตรวจสอบและบ ารุงรักษาทางวิ่ง                           4(0-8-4)  
                   Track Inspection and Maintenance Practice 
  ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและตรวจสอบทางวิ่ง การใช้วิธีตรวจสอบแบบไม่ท าลาย การ

ตรวจวัดค่าทางเรขาคณิตของทางวิ่ง เทคนิคการบ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหาของทางวิ่ง 
  Practice in instrument and track inspection, ultilizing NDT method, track 

geometry measurement, track maintenance and troubleshooting technique 
 
04-000-203 ปฏิบัติการด้านล้อและระบบรองรับ                                                4(0-8-4) 
                   Wheel and Suspension System Practice 
  ปฏิบัติงานระบบล้อ ระบบรองรับน้ าหนักของรถไฟ หลักการท างาน ส่วนประกอบระบบล้อ 

การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาระบบล้อและระบบรองรับ ความปลอดภัยในงานระบบล้อ
และระบบรองรับน้ าหนกัรถไฟ  

   Practice in wheel system, supporting system, working principle, components 
of wheel system, inspection and maintenance, safety in wheel and 
supporting system 
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04-000-204 ปฏิบัติการด้านการบ ารุงรักษาล้อเลื่อน                                            4(0-8-4) 
                   Rolling Stock Maintenance Practice   
                    ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงระบบล้อเลื่อน เช่น แคร่หรือโบกี้ ระบบห้ามล้อ ระบบขับเคลื่อน  

อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างตู้โดยสาร ระบบประตู จ่ายลมอัด 
 Practice in rolling stock maintenance such as bogie, breaking system, 

traction system, coupler, door system, pneumatic system or air supply 
system 

 
04-000-205   ปฏิบัติการด้านการปรับอากาศของรถไฟ                                          4(0-8-4) 
                   Railway Air-Conditioning Practice 

ปฏิบัติงานกระบวนการของอากาศ  การประมาณภาระในการท าความเย็น  อุปกรณ์ของ
ระบบปรับอากาศ  ระบบปรับอากาศแบบต่างๆ   อุปกรณ์กระจายลม  การออกแบบระบบ
ระบายอากาศ  สารท าความเย็นและการออกแบบท่อทางสารท าความเย็น  การควบคุม
พ้ืนฐานในระบบปรับอากาศ  ความปลอดภัยในระบบปรับอากาศ   
Practice in processes of air, cooling load estimation, air conditioning 
equipment, various types of air conditioning systems, air distribution, 
ventilation system design, refrigerants and refrigerant piping design, basic 
controls in air conditioning, safety in a/c systems 

 
04-000-206     ปฏิบัติการด้านระบบห้ามล้อของขบวนรถไฟ                                    4(0-8-4) 
                     Railway Brake System Practice 

ปฏิบัติงานระบบเบรกแบบใช้สุญญากาศ ระบบเบรกแบบใช้ลมอัด ส่วนประกอบของ                 
ระบบเบรก ระบบควบคุมเบรก การประกอบและติดตั้งระบบเบรก การแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนในระบบเบรก 
Practice in vacuum brake system, compressed air brake system, brake 
system components, brake control system, brake system installation, 
troubleshooting 
 

04-000-207     ปฎิบัติการทดสอบวัสดุ                                                            4(0-8-4) 
Material Testing Pratice 
ปฏิบัติงานทดสอบและศึกษาพฤติกรรมของวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เหล็ก อิฐ ไม้แปรรูป แก้ว
และวัสดุสังเคราะห์ 
Practice in testing and behaviour study of most common construction 
materials such as metals, brick, timber, glass and synthetics materials 
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04-000-208     ปฎิบัติการปฐพีกลศาสตร์                                                        4(0-8-4) 
Soil Mechanic Practice 
ปฏิบัติงานทดสอบดินทางวิศวกรรม การรวบรวมและแปลผล ข้อมูล การรายงานผล การ
ประยุกต์ใช้ผลทดสอบในงานวิศวกรรมโยธาการ ปฏิบัติการในงานเจาะส ารวจดิน การเก็บ
ตัวอย่างการทดสอบสมบัติทางกายภาพ การจ าแนกดินทางวิศวกรรม สมบัติทางวิศวกรรม 
การบดอัดดิน ความหนาแน่นของดินในสนาม ความซึมน้ าของดิน ก าลังเฉือนของดิน
ส าหรับระบบราง 
Practice in engineering soil testing, data collection and interpretation, 
report, applications of test results in civil engineering works, laboratory 
works on soil boring, sampling, physical properties, engineering soil 
classification, engineering properties, soil compaction, field density, 
permeability, shear strength of soil for rail transit system 
 

 04-000-209    ปฏิบัติการประมาณราคาก่อสร้าง                                                4(0-8-4) 
Construction Cost Estimation Practice 
ปฏิบัติงานวิธีการและอุปกรณ์การก่อสร้าง วิเคราะห์ผลผลิตงานก่อสร้าง การถอดวัสดุ การ
วิเคราะห์ราคาค่าแรง และค่าเครื่องจักร และหลักการควบคุมราคาการก่อสร้าง 
Practice in cost estimation, construction methods and equipment used, 
quantity take-off from drawings and specification, labor and equipment cost 
analysis 

 
04-000-211    ปฏิบัติการด้านระบบอาณัติสัญญาณและสื่อสาร                                 4(0-8-4) 
                    Railway Signaling and Communication System Practice 

ปฏิบัติงานระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมส าหรับรถไฟ ระบบป้องกันการเดินรถไฟ 
ที่ใช้กับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมืองกับรถไฟทางไกล รถสินค้าและหรือรถไฟความเร็วสูง 
จุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบบังคับสัมพันธ์ ระบบการควบคุมรถไฟ 
Practice in signaling and control for railways, train detection system for 
metro, mainline, freight and/or high speed line, turnout/crossovers/scissor, 
point machine, signal, interlocking principle, train supervision system 
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04-000-212 ปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการการเดินรถไฟและควบคุม                    4(0-8-4) 
                   Train Operation and Control Management Practice   
                    ปฏิบัติงานการเดินรถไฟ การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟล์ความเร็วของขบวนรถ การ

ค านวณตารางระยะทาง-เวลา การจัดระยะห่างระหว่างขบวนรถไฟในการจัดการเดินรถ 
ระบบอาณัติสัญญาณประเภทต่างๆ หลักการของบังคับสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความจุของ
เส้นทางรถไฟ การจัดตารางเดินรถ การควบคุมการเดินรถ  

 Practice in railway operation, dynamics of train movement, train speed 
profile, calculation of distance-time diagram, spacing trains in train 
operation, various types of signalling systems, interlocking principles, line 
capacity analysis, train scheduling, train operation control 

 
04-000-213   ปฏิบัติการด้านการวางแผนการบ ารุงรักษารถไฟ                               4(0-8-4) 
                   Railway Maintenance Planning Practice 
                         ปฏิบัติการซ่อมบ ารุง หลักการซ่อมบ ารุงแบบต่างๆ การวางแผนการซ่อมบ ารุง โรงซ่อม

บ ารุง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพและความปลอดภัยในการบ ารุงรักษา กรณีศึกษา 
อุปกรณ์ระบบตัวรถไฟ ต้นก าลังระบบตัวรถไฟ ระบบรางและสถานี การเปลี่ยนระบบราง 
ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร ระบบไฟฟ้า สิ่งอ านวยความสะดวก และรถไฟ
ความเร็วสูง 

 Practice in maintenance concept, various maintenance workshop, tool and 
equipment, maintenance quality and safety, case studies on; rolling stock 
element, traction unit, track and station, track rehabilitation, signaling and 
communication, facilities, high speed train 

 
04-000-214 ปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้าส าหรับจ่ายรถไฟ                                      4(0-8-4) 
                    Railway Electrification System Practice   

ปฏิบัติงานระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าส าหรับรถไฟ ระบบจ่ายก าลังไฟฟ้ากระแสไฟตรงส าหรับ
ลากจูงรถไฟ  การตั้งค่ารีเลย์ ป้องกันและการจัดล าดับความสัมพันธ์การป้องกัน การต่อลง
ดินและการเชื่อม คุณภาพก าลังไฟฟ้า ระบบควบคุมประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ระบบ
ก าลังไฟฟ้า เสริมและการซ่อมบ ารุง 
Practice in power supply system for railways, DC traction power supply 
system: concepts and design, AC traction power supply system, protection 
relay setting and coordination, earthing and bonding, power quality, 
supervisory control and data acquisition ( SCADA) , auxiliary power supply 
system and maintenance 
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04-000-215 ปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ                                           4(0-8-4) 
                   Railway Traction System  Practice   

ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าส าหรับจ่ายรถไฟ พ้ืนฐานการลากจูง มอเตอร์กระแสไฟตรงและ
มอเตอร์กระแสไฟสลับ ระบบการขับเคลื่อนควบคุมความเร็ว มอเตอร์กระแสไฟตรงและ
มอเตอร์กระแสไฟสลับ วงจรขับแปลงก าลังไฟฟ้า ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรก
ด้วยไดนามิคและรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใช้พลังงานจากแรงแม่เหล็กในการ
เคลื่อนที่ ประเด็นอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า และอ่ืนๆ เป็นต้น 
Practice in railway electrification for traction system, basic of traction, DC 
and AC motors, speed control drive system of DC and AC motors, power 
converters, mechanical braking system, dynamic and regenerative braking 
system, MEV technology, other relevant issue such as electromagnetic 
interference (EMI) and etc 
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 3.2 ชื่อ สกุล คุณวุฒิและต าแหน่งของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา ส าเร็จจาก ปีที่

จบ 
ภาระการสอน ชม./สปัดาห์ 

2561 2562 2563 2564 

1 นายสถาพร  
ทองวิค* 

อาจารย ์ วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2549 
2542 
2539 

6 
 
 

9 
 
 

12 
 
 

9 
 
 

2 นายพร้อมศักดิ ์ 
อภิรติกุล 

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2545 
 

2541 

9 
 
 

6 
 
 

12 
 
 

9 
 
 

3 นายมานพ    
แย้มแฟง 

อาจารย ์ วศ.ด (เทคโนโลยีพลังงาน) 
วศ.ม. (เทคโนโลยี
พลังงาน) 
อส.บ. 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2561 
 

2547 
 

2540 

6 
 
 
 

12 
 
 
 

6 
 
 
 

6 
 
 
 

4 นางสาวสุชาลิณี  
มธุรสมนตรี 

อาจารย ์ Ph.D. (Advanced 
Fibro-Science) 
M.Eng. (Advanced 
Fibro-Science) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสา
หการ) 

Kyoto Institute of 
Technology,Kyoto,Japan 
Kyoto Institute of 
Technology,Kyoto,Japan 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

2560 
 

2557 
 

2554 

6 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

5 นางสาวนิชนันท์  
พานสร้อย 

อาจารย ์ D.Eng. (Biobased 
Materials Science)  
M.Eng. (Biobased 
Materials Science) 
วศ.บ. (วิศวกรรมพลาสติก) 

Kyoto Institute of 
Technology,Kyoto,Japan 
Kyoto Institute of 
Technology,Kyoto,Japan 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

2560 
 

2557 
 

2554 

6 6 9 6 

 
      3.2.2 อาจารยผ์ู้สอน 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา ส าเร็จจาก ปีที่

จบ 
ภาระการสอน ชม./สปัดาห์ 

2561 2562 2563 2564 

1 นายกฤษณ์ชนม ์
ภูมิกิตติพิชญ ์

รอง 
ศาสตราจารย์  

Ph.D. (Energy Electric         
Power System)  
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

Asian Institute of  
Technology, Thailand  
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2552 
 

2543 
2539 

3 3 3 3 

2 นายวินัย   
จันทร์เพ็ง 

อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2555 
2548 
2539 

12 6 6 9 

3 นายจักรี  
ศรีนนท์ฉตัร 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Signal Processing) 
 
M.Sc. (Signal Processing) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

Northumbria University 
of Technology, UK 
Northumbria University 
of Technology, UK 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2548 
 

2539 
 

2537 

6 6 9 12 

4 นายวีระศกัดิ์   
ละอองจันทร ์

อาจารย์ D.Eng. (Civil Engineering) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

University Hannover, 
Germany 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2550 
 

2543 
 
2541 

9 12 6 9 

http://www.ait.ac.th/
http://www.ait.ac.th/
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา ส าเร็จจาก 
ปีที่
จบ 

ภาระการสอน ชม./สปัดาห์ 

 2561 2562 2563 2564 
5 นายพุทธพล  

ทองอินทร์ค า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
Dr.-Ing. (Civil Enginering) 
 
 
M.Sc. (Civil Engineering 
and Surveyig) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

Leibniz University 
Hannover,Niedersachsen, 
Germany  
Leibniz University 
Hannover, 
Niedersachsen, Germany  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2552 
 
 

2548 
 
 

2542 

12 9 9 6 

6 
 
 
 

นางระพ ี 
กาญจนะ 

อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมอตุสาหการ)  
M.Eng. (Systems 
Engineering) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
Royal Melbourne 
Institute of Technology, 
Melbourne, Australia  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2550 
2539 
 
 
2536 

9 6 12 9 

7 นายปัณณธร 
ศลิษฏ์ธนวัฒน์  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2547 
 

2538 

9 12 6 9 

8 นายประเสริฐ  
หาชานนท์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2549 
2538 

12 9 12 9 

9 นายนพพร เปรม
ใจ  

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2541 
 

2538 

6 6 12 9 

10 นายสมชาย 
เบียนสูงเนิน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ. ม (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ. บ (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

2548 
2539 

12 9 6 9 

11 นายศิริชัย แดง
เอม 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ. ม (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ. บ (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

2546 
2538 

9 6 9 12 

12 นายกุณฑล  
ทองศรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสา
หการ)   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

2546 
 

2540 

9 
 
 

9 
 
 

6 
 
 

12 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้ก าหนด
รายวิชาทีอ่ยู่ในกลุ่มวิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ จ านวน 40 หน่วยกิต ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาใน
รายวิชาในกลุ่มวิชานี้ขณะที่ศึกษาในปีการศึกษาที่ 2 ทั้งหมด โดยจัดให้นักศึกษามีการทดสอบภาษาจีน  
ถ้านักศึกษาผ่านทดสอบได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด นักศึกษาจะมีสิทธิ์ที่จะไปศึกษาตามรายวิชาที่เหลืออีก 1 ปี  
ณ สถาบัน  Liuzhou Railway Vocational Technical College หรือมหาวิทยาลัย  Beijing Jiao Tong 
University (BJTU) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนนักศึกษาที่ไม่สามารถสอบภาษาจีนผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด หรือนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาจีนตามเกณฑ์ที่ก าหนด แต่มีความประสงค์ที่จะไม่เดินทางไปศึกษาตาม
รายวิชาที่เหลืออีก 1 ปี ที่สถาบัน Liuzhou Railway Vocational Technical College หรือ มหาวิทยาลัย 
Beijing Jiao Tong University (BJTU) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จะถูกส่งไปศึกษาตามรายวิชาปฏิบัติการ
ร่วมกับสถานประกอบการที่เหลืออีก 1 ปี ณ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ ที่มีความร่วมมือและเกี่ยวข้องกับระบบรางภายในประเทศ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
  4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมระบบรางจากสถานประกอบการ  และมีความ

เข้าใจในการเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งข้ึน  
              4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือและ

เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 
  4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
  4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับ สถาน

ประกอบการได้ 
  4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษาที่ 2   
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  รายวิชาที่จัดอยู่ในกลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ จ านวน 40 หน่วยกิต จัดเต็มเวลา  2   
ภาคการศึกษา 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษาเพื่อความ
ชัดเจนของการเป็นผู้น า โดยมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้า
สังคม เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัว
ในการท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

2. ด้านภาวะผูน้ า และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวนิัยใน
ตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น า และ
การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

- มีกิจกรรมนักศึกษา ที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้า
ในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 

- มีกติกาเพื่อสร้างวินัยในตนเอง อาทิ การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียน
อย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็น 

3. จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- มีการจัดวิชาเรียนและให้ความรู้สอดแทรกในวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิด
เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม 

4. คิดเป็น ท าเปน็ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และสามารถเลือก
วิธีแก้ไขปัญหาได้อยา่ง
สร้างสรรค ์

- ต้องมีวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา (อาทิ วิชาโครงงาน
วิศวกรรม) ในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุง ตาม
ข้อก าหนดของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ 

5. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏบิัติสามารถ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมเพื่อการประกอบ
วิชาชีพของตน และการศึกษา
ต่อในระดับสูงขึน้ไปได้  

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องสอนพื้นฐานของศาสตร์และสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด 
โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับ
ปัญหาจริง ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจ า 

6. มีทักษะในด้านการท างานเปน็
หมู่คณะ สามารถบริหารจัดการ
การท างานได้อย่างเหมาะสม 
และเป็นผู้มีทัศนคติทีด่ีในการ
ท างาน  

- โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่างๆ ควรจัดแบบคณะท างาน 
แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการ
ท างานเป็นหมู่คณะ 
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7. มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสูง  

ในรายวิชาชีพเฉพาะผู้สอนต้องมอบหมายงานให้นักศึกษามีกิจกรรมการ
ค้นคว้าหาข้อมูลเฉพาะ ผ่านทางเว็บไซต์ และสามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงบูรณาการ มาใช้ในการแก้ปัญหาในสาขาวิชาวิศวกรรม
ระบบรางได้อย่างเหมาะสม 

 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.    คุณธรรม จริยธรรม 
       1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัยและตรงต่อเวลา 
    2. มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ 
    3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
       1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1. ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
    2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึง การมีเมตตา กรุณา  
และความเสียสละ 
     3. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม 
     4. จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
     5. เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
       1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      1. การขานชื่อ  การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
      2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
      3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
 
2.     ความรู้ 
        2.1    ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       1. มีความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
       2. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
       3. สามารถน าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่รับผิดชอบ 
         2.2    กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
        2. มอบหมายให้ท ารายงาน 
        3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
         2.3    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ 
        2. พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย 
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        3. ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 
 
3.      ทักษะทางปัญญา 
         3.1     ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา 
        1. สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลความรู้ 
        2. สามารถจัดการความคิดได้ 
     3. สามารถประยุกต์ความรู้ และแก้ปัญหาได้ 
     4. สามารถคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
        3.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1. ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา ( Problem Based Instruction) 
     2. ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
     3. มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
         3.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      1. ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
      2. ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
      3. ประเมินจากการทดสอบ 
 
4.      ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาททางสังคมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
               2. มีภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ 
               3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
         4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      1. ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
      2. ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 
      3. ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
      4. มอบหมายงานให้สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ 
 4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1. ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
       2. พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
       3. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
       4. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
       2. สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
       3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์และน าเสนอได้ 
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       4. สามารถเชื่อมองค์ความรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        1. ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
        2. มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 
        3. การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
        4. ฝึกการน าเสนอผลงานโดยเน้นความส าคัญของการใช้ภาษา และบุคลิกภาพ 
 5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        1. ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
        2. สังเกตการปฏิบัติงาน 
 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

ขององค์กรและสังคม 
 3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไข ข้อขัดแย้ง 

ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึง 
ปัจจุบัน 

  1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบี ยบวินั ย                           

การปฏิบัติตามกฎกติกาที่ก าหนดหรือได้ตกลงกันไว้  
 2. มีการปลูกฝังความรับผิดชอบให้นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา     

การส่งงานตามก าหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ  

 3. การท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม        
มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น 

 4. นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกย่องนักศึกษาที่
ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ 
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  1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม     
 2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
 3. ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
 4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 2. ความรู้ 
  2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 1. มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม

พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง 
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

 2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

 3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ

เหมาะสม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
 5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
  2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้   
 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จ าลอง 
 4. ใช้วิธีการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน 
 5. นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ   
 1. การทดสอบย่อย 
 2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
 4. ประเมินจากโครงงานที่น าเสนอ 
 5. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 6. ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 
 
 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอน 

เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 
 1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
 2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
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 3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม        
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

 5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1. กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 
 2. มอบหมายงาน Project  โดยใช้หลักการวิจัย 
 3. การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน 
  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน 
 2. การปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ประเมินการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 3. ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          อาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางภาษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ เกี่ยวกับ         

คุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 
   สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
 1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

 2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้ง ให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

 3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 4. รู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

 5. มีจิตส านึ กความรับผิดชอบด้ านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มี
ประสบการณ์โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล
และความสามารถในการรับผิดชอบ  ดังนี้ 
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 1. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
 2. ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและเสวนา

งานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า  
 3. ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ( Brainstorming )   เพ่ือฝึกการ

ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
 4. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ โดยใช้การประเมินดังนี้ 
 1. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 2. ติดตามการท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็น

รายบุคคล 
 3. ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา 
 4. สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 
 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
 2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ ประยุกต์ 

ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
 3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้ อย่างเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 
 4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
 5. สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิชาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
  5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ

สถานการณ์ เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่ เหมาะสมเรียนรู้ เทคนิค                 
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้      
ในห้องปฏิบัติการ    

 2. ส่งเสริมการค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ 

 2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ 
การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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 3. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 
 
 6. ทักษะพิสัย 
  6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
 1. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการ

ประยุกต์ใช้  ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 2. มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง  

เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด าเนินการ 
 3. มีทักษะในการร่างแบบส าหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถน าไปสู่ภาคปฏิบัติ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
 1. สาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ 
 2. มอบหมายงานตามใบฝึกปฏิบัติ (Job Sheet) 
 3. เตรียมใบฝึกปฏิบัติที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเชิงทักษะในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
 4. ฝึกท าการร่างแบบสั่งงานจริงในสาขาวิชาชีพเฉพาะ 
 5. ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 6. ฝึกนักศึกษาให้สามารถน าเสนอผลงานในลักษณะเป็นกลุ่ม 
  6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
 1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์โดยการบันทึกเป็น

ระยะๆ 
 2. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
 3. ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน      
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้   
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัยและตรงต่อเวลา 
  2. มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ 
  3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
 
       2. ความรู้ 
  1. มีความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
  2. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
  3. สามารถน าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่รับผิดชอบ 
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      3. ทักษะทางปัญญา 
  1. สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลความรู้ 
  2. สามารถจัดการความคิดได้ 
  3. สามารถประยุกต์ความรู้ และแก้ปัญหาได้ 
  4. สามารถคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
 
      4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาททางสังคมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
                    2. มีภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ 
            3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 
      5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
  2. สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
  3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์และน าเสนอได้ 
  4. สามารถเชื่อมองค์ความรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
● ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
01-110-003 มนุษยสัมพันธ์                    

01-110-015 กฎหมายแรงงาน                  

01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจ าวัน                  

01-210-008 การใช้เหตุผลและจริยธรรม                  

01-320-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                   

01-320-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                  

01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ                   

01-330-001 ภาษาจีนพ้ืนฐาน                  

01-330-002 สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น                  
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 หมวดวิชาเฉพาะ  
  1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย  ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม  จริยธรรม 

เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ

ขององค์กรและสังคม 
 3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 

ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง 
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
  2. ความรู้ 
 1. มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน 

และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

 2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

 3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ 

เหมาะสม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
 5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
 
  3. ทักษะทางปัญญา 
 1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
 2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

 2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

 3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 4. รู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

 5. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม 

 
  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
 2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อ

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
 3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
 4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
 5. สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
 
  6. ทักษะพิสัย 
 1. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการ

ประยุกต์ใช้ได้อย่างถกูต้องและปลอดภัย 
 2. มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง

เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด าเนินการ 
 3. มีทักษะในการร่างแบบส าหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถน าไปสู่ภาคปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
09-111-141 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1     O O O  O O O O O O O O  O O O  O O  O O O    
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
04-121-201  การส ารวจ   O    O O O   O O O O O O O  O  O O     O 
04-211-203  วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น O    O      O    O O        O    O 
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม O    O O  O    O   O   O      O     
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการ

จัดการ 
O     O      O  O O O  O O    O  O    

04-313-201   วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น O    O   O    O       O     O     
04-313-202   ปฏิบัติการวิศวกรรมระบบ

ราง 
O    O   O O   O O    O  O  O      O O 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ  (ต่อ) 
 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 
04-000-221  ระบบอาณัติสัญญาณ       O  O  O    O   O  O       O  O    
04-000-222  ระบบควบคุมและการเฝ้า

ติดตาม 
  O  O  O    O   O  O       O  O    

04-110-203  เทคโนโลยีคอนกรีต O  O     O O  O   O O  O    O O     O  
04-213-305   วิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับจ่าย  
                  รถไฟ 

O    O  O    O    O O    O    O     

04-213-306  ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ O    O  O    O    O O    O    O     
04-213-307 ระบบขับเคลื่อนยานพาหนะ

ในระบบราง 
O    O  O    O    O O    O    O     

04-311-203  กลศาสตร์วัสดุ O    O O  O    O   O   O      O     
04-311-311  โปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอร์ 
O    O O  O    O   O   O      O     

04-311-312  การวัดและเครื่องมือวัด O    O O  O    O   O   O     O O     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ  (ต่อ) 
 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
04-311-410  คอมพิวเตอร์ช่วยงาน

วิศวกรรมและการออกแบบ 
O    O O  O    O   O   O   O  O O     

04-313-302 การออกแบบและค านวณ
สมรรถนะของรถไฟ 

O    O O  O    O   O   O      O     

04-314-203 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์   O  O  O    O   O  O       O  O    
04-412-202  วิศวกรรมความปลอดภัย   O  O  O    O   O  O       O  O    
04-412-304  การควบคุมคุณภาพ   O  O  O    O   O  O       O  O    
04-412-308  วิศวกรรมการบ ารุงรักษา   O    O      O     O     O      
04-412-305  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม          O   O     O      O     
04-412-306  การวิจัยการด าเนินงาน        O O O O       O    O   O    
04-412-317  การจัดการผลิตภาพ   O  O O    O O O  O   O O O  O O   O O   
04-720-201  วัสดุวิศวกรรม   O O O   O O O   O O O O  O O O   O O O    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ  (ต่อ) 
 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
กลุ่มวิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 
รายวิชาทางว่ิงและล้อเลื่อน 
04-000-201   ปฏิบัติการด้านวิศวกรรม

งานโยธาและทางวิ่ง 
O  O O O   O O O O   O  O O O  O O O O O    O 

04-000-202 ปฏิบัติการด้านการตรวจสอบ
และบ ารุงรักษาทางวิ่ง 

O  O O O   O O O O   O  O O O  O O O O O    O 

04-000-203  ปฏิบัติการด้านล้อและระบบ
รองรับ 

O  O O O   O O O O   O  O O O  O O O O O    O 

04-000-204  ปฏิบัติการด้านบ ารุงรักษา
ล้อเลื่อน 

O  O O O   O O O O   O  O O O  O O O O O    O 

04-000-205 ปฏิบัติการด้านการปรับ
อากาศของรถไฟ 

O  O O O   O O O O   O  O O O  O O O O O    O 

04-000-206 ปฏิบัติการด้านระบบห้ามล้อ
ของขบวนรถไฟ 

O  O O O   O O O O   O  O O O  O O O O O    O 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ  (ต่อ) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 
 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
04-000-207   ปฎิบัติการทดสอบวัสดุ O  O O O   O O O O   O  O O O  O O O O O    O 
04-000-208   ปฎิบัติการปฐพีกลศาสตร์ O  O O O   O O O O   O  O O O  O O O O O    O 
04-000-209   ปฏิบัติการประมาณราคา

ก่อสร้าง 
O  O O O   O O O O   O  O O O  O O O O O    O 

รายวิชาระบบไฟฟ้าและสัญญาณ 
04-000-211 ปฏิบัติการด้านระบบอาณัติ

สัญญาณและสื่อสาร 
O  O O O   O O O O   O  O O O  O O O O O    O 

04-000-212ปฏิบัติการด้านการบริหาจัดการ
การเดินรถไฟและควบคุม 

O  O O O   O O O O   O  O O O  O O O O O    O 

04-000-213 ปฏิบัติการด้านการวาง
แผนการบ ารุงรักษารถไฟ  

O  O O O   O O O O   O  O O O  O O O O O    O 

04-000-214 ปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้า
ส าหรับจ่ายรถไฟ 

O  O O O   O O O O   O  O O O  O O O O O    O 

04-000-215 ปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้าลาก
จูงรถไฟ   

O  O O O   O O O O   O  O O O  O O O O O    O 



53 
 

 

หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1 ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่ก าหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบใน

หลักสูตร 
  2.1.2 ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดวิชา 
  2.1.3 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  2.2.1 สภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ  

  2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเข้าท างานในสถานประกอบการ  

  2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม และความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียนในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้  
  3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
  3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
  3.1.3 ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้นับรวมการ

ลาพักการศึกษาด้วย 
  3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัยฯ  
 3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
  3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
  3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
  3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นค าร้องแสดง 

ความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยฯ  ก าหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ืออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบ ต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ในรายวิชา  
 1.2 ชี้แจงปรัชญา  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของหลักสูตร   มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ

รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  
 1.3 อบรมเทคนิค  วิธีการสอน  การใช้สื่อ  การวัดและประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การ

วิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.4 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแนะน า 
 1.5 ทดลองสอน  ประเมินการสอน 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
  2.1.2 จัดให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และพัฒนาการสอน 
  2.1.3 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
  2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 

และคุณธรรม  
  2.2.2 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 
  2.2.3 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ  
  2.2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  อาทิ  การวิจัย  การท าผลงานทางวิชาการ 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น  เป็นต้น 
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หมวดที่   7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 
 การด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรใหม่

พ.ศ. 2561) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ 2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
2.  บัณฑิต 
3.  นักศึกษา 
4.  อาจารย์ 
5.  หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และหลักสูตรมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่

ระบุไว้ในแต่ละป ี
1.  การก ากับมาตรฐาน 

 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1  หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ
จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ และ
ข้อก าหนดของหลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา 

1.2  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

2.  บัณฑิต 
หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้ 
2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนด

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตร  
มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 
เต็ม 5 

2.2  การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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3.  นักศึกษา 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินการดังนี้ 

3.1  การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา โดยในการด าเนินการรับนักศึกษาก าหนดให้มีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของหลักสูตร มีการก าหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความ
พร้อมเข้าศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษา มีการปรับพ้ืน
ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 

3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค าปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เพ่ือให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต 

3.3  หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและมีการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาคงอยู่และส าเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

4.  อาจารย ์
4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่

ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมทั้งทางด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการของหลักสูตร 

4.2  คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ มี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 

4.3  หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคง
อยู่ และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

5.  หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้ 

5.1  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการ
ออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการ
วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอนเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์โดยมีการก าหนดผู้สอน การก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนที่มี
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การบูรณาการรับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ที่ท าให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 

5.3  การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และ
ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบ
ผลการเรียนรู้ในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ  25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูล
สาระสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร  ด้วยวิธีการ 

เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป 

5.4  หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการด าเนินงานรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
       หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยมีห้องบรรยายจ านวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 
จ านวน 5 ห้อง และ ห้องพักอาจารย์จ านวน 2 ห้อง ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และห้องบรรยาย
อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 26 ห้อง  ห้องบรรยายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 จ านวน 8 ห้อง และห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 
         7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 

         ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษา
เพ่ือติดตามการด าเนินการตาม Thai Qualifications Framework (TQF) ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ใน
แต่ละป ี
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

4. จั ดท าราย งาน ผลการด า เนิ น การของรายวิ ช า  แล ะ  
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X 
 

X 
 

X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ ประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีทีผ่านมา 

 X 
 

X 
 

X X 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ ค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

รวมตัวบ่งช้ีบังคับท่ีต้องด าเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละป ี 9 11 12 12 12 
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หมวดที่   8   การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสตูร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  - การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน า/

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
  - อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์

ท่านอ่ืน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 
  - การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ ใช้  โดยใช้

แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 
  - ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผล

การสอบ 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  - การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ

ประเมินผล 
  - การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่ 

มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา 
  - การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน      
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนส าเร็จ
การศึกษา ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 

 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 
  การประเมนิจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
 2.3 โดยนายจ้าง  และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
  - แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
  - การประชุมทบทวนหลักสู ตร โดยผู้ ท รงคุณ วุฒิ ผู้ ใช้ งานนั กศึกษา บัณ ฑิ ต ใหม่  
นักการศึกษา  
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1.   4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีหลังจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายวิชา (มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอคณบดีผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) โดยรวบรวม
ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน 
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และสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท า
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี เสนอหัวหน้าภาควิชา 

2.   4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่าง
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น 
วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร เสนอคณบดีผ่านประธานหลักสูตร เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ า
คณะ 
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อเสริมความรู้และทักษะให้ผู้เรียน 
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กิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อเสริมความรู้และทักษะให้ผู้เรียน 

 
ล าดับที่ ภาคการศึกษา/ ชั้นปี กิจกรรม หมายเหตุ 

1 ก่อนเปิดภาคเรียน  
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  

ปรับพ้ืนฐานด้านช่างอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 
RMUTs  

 

2 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านระบบ
ราง จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง  

 

3 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  จัดบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง  

 

4 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน ฤดู
ร้อน  

จัด ให้ นั กศึกษามีการทดสอบภาษาจีน  ถ้ า
นักศึกษาผ่านทดสอบได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
นักศึกษาจะมีสิทธิ์ที่จะไปศึกษาตามรายวิชาที่
เห ลื อ อี ก  1 ปี ที่ ส ถ าบั น  Liuzhou Railway 
Vocational Technical College ณ  ประเทศ
จีน ส่วนนักศึกษาที่ไม่สามารถสอบภาษาจีนผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือนักศึกษาที่สอบผ่าน
ภาษาจีนตามเกณฑ์ที่ก าหนดแต่มีความประสงค์
ที่จะไม่เดินทางไปศึกษาตามรายวิชาที่เหลืออีก 1 
ปี ที่ ส ถ า บั น  Liuzhou Railway Vocational 
Technical College ณ ประเทศจีน จะถูกส่งไป
ศึกษาส่วนภาคปฏิบัติตามรายวิชาที่เหลืออีก 1 ปี
ที่ บ ริ ษั ท ที่ มี ค ว าม เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ระบ บ ราง
ภายในประเทศ 

 

5 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  จัดบรรยายพิเศษด้านทักษะการใช้เครื่องมือ
เฉพาะทางทางด้านการซ่อมบ ารุงระบบราง และ
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาจากผู้ เชี่ ยวชาญ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง  

 

6 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  จัดบรรยายพิเศษด้านทักษะการวัดและทดสอบ
ทางด้านการซ่อมบารุงระบบรางจากผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง  

 

7 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียน ฤดู
ร้อน  

ฝึกอบรมพิเศษ ด้านการวิเคราะห์ปัญหาระบบ
รางชั้นสูง 

 

 
 
 
 



63 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อ-สกุล  นายสถาพร ทองวิค 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. สังกัดหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี        

                             12110  
  โทรศัพท์ที่ท างาน 0 2549-3430 โทรศัพท์มือถือ 099 931 9878 
  โทรสาร 0 2549-3432 อีเมลล์: thongwik@yahoo.com 
5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีท่ีจบ สถาบันการศึกษา 
    วศ.ด. 
  วศ.ม.  

 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 

 2549 
 2542 

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  2539       สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 

6. ประสบการณ์ท างาน/การสอน 
ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 17 ปี  
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษ  
- ด้านวิศวกรรมความร้อน 
- ด้านการปรับอากาศและท าความเย็น  

รายวิชาที่สอน  
- วิชาเธอร์โมไดนามิกส์ 
- วิชาการปรับอากาศ 
- วิชาการปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม 
- วิชาการประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

7. ผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับท่ี 9 และ 10 พ.ศ. 2556) 
7.1  บทความทางวิชาการ 

[1]  P. Hunchat, S. Thongwik and W. Chanpeng, “Effect of Refrigerant Mass Flow Rate 
on the Performance of Water Heater”, in The 14th Eco-Energy and Materials 
Science and Engineering Symposium (EMSES2018), Kyoto University Japan, April 
3-6, 2018.  pp.50-54. 

[2]  ภควัต หุ่นฉัตร์ และ สถาพร ทองวิค, “ผลของอัตราการไหลของน้าที่มีผล ต่อสมรรถนะของการ
ทาน้าร้อนด้วยปั๊มความร้อนขนาด 16 กิโลวัตต์”, ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 14, โรงแรมโนโวเทล ระยอง, 13-15 มิถุนายน 2561, หน้า 428-433. 
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[3]  สถาพร ทองวิค, “การศึกษาการเพ่ิมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อร่องเกลียวเพ่ือลด
อุณหภูมิของสารท าความเย็นก่อนเข้าเครื่องควบแน่น”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงาน
ความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 13, 13-14 มีนาคม 2557. 
หน้า 237-244. 

[4]  สุรศักดิ์ คะเนเร็ว และ สถาพร ทองวิค, “การถ่ายเทความร้อนระหว่างน้ าและน้ าผสมสารแขวง
ลอยในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขด”, วารสารประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งท่ี 15 และระดับนานาชาติครั้งท่ี 7, 2-4 เมษายน 2557. 
หน้า 119-124. 

[5]  สุพัฒน์ ทองหนูยุ้ย บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว และ สถาพร ทองวิค, “ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อ
การผลิตไฟฟ้าและน้ าร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย”, วารสารประชุมวิชาการ
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 7, 2-4 
เมษายน 2557. หน้า 118-122. 

7.2  ต ารา/หนังสือ 
7.2.1 ต ารา 

-ไม่มี- 
7.2.2 หนังสือ 

-ไม่มี- 
7.3  งานวิจัย 

-ไม่มี- 
7.4  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

-ไม่มี- 
7.5  งานแปล 

-ไม่มี- 
7.6  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

-ไม่มี- 
8. อ่ืนๆ 

-ไม่มี- 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
ล าดับที่ 2 

1. ชื่อ-สกุล  นายพร้อมศักดิ์ อภิรติกุล 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. สังกัดหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี    

                              12110  
  โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2549-3420 โทรศัพท์มือถือ –  
  โทรสาร 0 2549-3422 อีเมลล์: promsak.a@en.rmutt.ac.th 
5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีท่ีจบ สถาบันการศึกษา 
  วศ.ม.  

 

   วิศวกรรมไฟฟ้า 2545 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

    วศ.บ.    วิศวกรรมไฟฟ้า 2541 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 

6. ประสบการณ์ท างาน/การสอน 
ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 18 ปี  
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษ  

- การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแรงสูง  
รายวิชาที่สอน  

- โรงต้นกาลังและสถานีไฟฟ้าย่อย  
- วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น  
- ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า  

 
7. ผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับท่ี 9 และ 10 พ.ศ. 2556) 
7.1  บทความทางวิชาการ 

[1]   Promsak Apiratikul, K. Bhumkittipich and Boonyang Plangklang, (2016) “ Wireless 
Transmission of Electrical Power Using High Voltage and High Frequency” in The 
2nd International Symposium on Lightning Protection and High Voltage 
Engineering, KMITL, March 9-10 2016, Bangkok, Thailand, P.45-48 

[2]   Promsak Apiratikul, (2015) The Partial Discharge Monitoring System for Rotating 
Machinery as a Basic Risk Assessment Insulation Evaluation. The International 
Symposium on Lightning Protection and High Voltage Engineering 2015 (ISLH 
2015) June 12-13, 2015. P.47-50 
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[3]   พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ การออกแบบและสร้างห้องปฏิบัติการระบบ
จ่ายไฟส าหรับรถไฟความเร็วสูง, การประชุมวิชาการด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย 
ครั้งที่ 5, 29 พฤศจิกายน 2561. ชลบุรี. หน้า 30 

7.2  ต ารา/หนังสือ 
7.2.1 ต ารา 

-ไม่มี- 
7.2.2 หนังสือ 

-ไม่มี- 
7.3  งานวิจัย 

-ไม่มี- 
7.4  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

-ไม่มี- 
7.5  งานแปล 

-ไม่มี- 
7.6  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

-ไม่มี- 
8. อ่ืนๆ 

-ไม่มี- 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
ล าดับที่ 3 

1. ชื่อ-สกุล  นายมานพ แย้มแฟง 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. สังกัดหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี        

                             12110  
  โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2549-3430 โทรศัพท์มือถือ 086 663 4562 
  โทรสาร 0 2549-3432 อีเมลล์: manop_yf@hotmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีท่ีจบ สถาบันการศึกษา 
 วศ.ด. 
วศ.ม.  

 

เทคโนโลยีพลังงาน 
เทคโนโลยีพลังงาน 

2560 
2547 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

  อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

6. ประสบการณ์ท างาน/การสอน 
ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 18 ปี  
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษ  
- ด้านวิศวกรรมความร้อน 
- ด้านการปรับอากาศและท าความเย็น  

รายวิชาที่สอน  
- วิชากลศาสตร์วิศวกรรม 
- การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม 
- การปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงฝึกงาน 

7. ผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับท่ี 9 และ 10 พ.ศ. 2556) 
7.1  บทความทางวิชาการ 

[1] Natthakich Assanee, Manop Yamfang and Chakkawan Boonwan. (2015) 
Integrated Management of Biomass Energy in Thailand . วารสารสมาคมวิศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทย. ปีที่ 21 ฉบับที่ 2, หน้า 1-7. 

[2] มานพ แย้มแฟง, จักรวาล บุญหวาน, นพพร เปรมใจ, ธนาพล สุขชนะ และ มนพร คุปตาสา. 
(2560) การพัฒนาเครื่องผ่าผลหมากสดกึ่งอัตโนมัติส าหรับกระบวนการแปรรูปผลหมาก. 
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่. ปีที่ 9 ฉบับที่ 6, 2560, เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม หน้า 
420-429. 
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[3]   บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว, มานพ แย้มแฟง และ อิศกฤตา โลหพรหม, (2560) “การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของระบบผลิตแก๊สไฮโดรเจนที่ใช้พลังงานด้วยระบบ PV/T”, การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4-7 กรกฎาคม 2560 นครนายก, หน้า 
1141-1147 

7.2  ต ารา/หนังสือ 
7.2.1 ต ารา 

-ไม่มี- 
7.2.2 หนังสือ 

-ไม่มี- 
7.3  งานวิจัย 

[1]     2548   การน า Technical Textiles มาใช้เป็นวัสดุระบายความร้อนด้วยน้ า (หัวหน้า
โครงการย่อย) ทุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

[2]     2549   เครื่องอบแห้งที่ใช้ thermoelectric (หัวหน้าโครงการ) ทุนงบประมาณรายได้ 
ประจ าปี 2549 คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

[3]    2549   ไซโลลดความชื้นเริ่มต้นข้าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยว (ผู้ร่วมวิจัย)  ทุนงบประมาณ
ยุทธ์ศาสตร์พัฒนาจังหวัดปทุมธานี ประจ าปี 2549  

[4]     2558 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าผลหมากสด (หัวหน้าโครงการ) ทุน
งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี                                                                                     

[5]     2559 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าเมล็ดถั่วปากอ้า (หัวหน้าโครงการ) ทุน
งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี                                                                                     

[6]    2559 การประยุกต์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือบ าบัดน้ าเสีย (ผู้ ร่วมวิจัย) ทุน
งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี   

[7]     2559 การพัฒนาเครื่องรีดผักตบชวาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตส าหรับ
งานหัตถกรรมจักสานของกลุ่มเกษตรกรจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง ต.คลอง
นกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม (หัวหน้าโครงการ) ทุนอุดหนุนโครงการคลินิกเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ ประจ าปี 2559 จากส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

[8]     2560 การออกแบบและสร้างเครื่องสไลด์ เหง้าบัว (หัวหน้าโครงการ) ทุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปีงบประมาณ ประจ าปี 2560  

[9] 2560      การออกแบบและสร้างเครื่องเหวี่ยงแยกน้ าและน้ ามันส าหรับกระบวนการผลิต
แคบหมู  (หั วหน้ าโครงการ) ทุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) 
ปีงบประมาณ ประจ าปี 2560 

7.4  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
-ไม่มี- 
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7.5  งานแปล 
-ไม่มี- 

7.6  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องผ่าผลหมาก การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปี 2556 

2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องผ่าเมล็ดถั่วปากอ้า การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปี 2557 

8. อ่ืนๆ 
-ไม่มี- 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
ล าดับที่ 4 

1. ชื่อ-สกุล  นางสาวสุชาลิณี  มธุรสมนตรี 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. สังกัดหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที ่39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี  

 จ.ปทุมธานี       12110  
  โทรศัพท์ที่ทางาน -   โทรศัพท์มือถือ 096-8860851 
  โทรสาร 0 2549-3482   อีเมลล์: suchalinee_m@en.rmutt.ac.th 
5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีท่ีจบ สถาบันการศึกษา 
Ph.D. Advanced Fibro-Science 2560 Kyoto Institute of Technology, 

Kyoto,Japan 
M.Eng. Advanced Fibro-Science 2557 Kyoto Institute of Technology, 

Kyoto,Japan 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
6. ประสบการณ์ท างาน/การสอน 

ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 1 ปี 
รายวิชาที่สอน  
- Occupational Health and Safety 

 
7. ผลงานทางวิชาการ 
7.1  บทความทางวิชาการ 

[1]  S. Mathurosemontri, P. Uawongsuwan, S. Nagai, H. Inoya, H. Ichikawa, H. Hamada,  
(2015)  “Direct Fiber Feeding Injection Molding of Glass Fiber Reinforced 
Polyoxymethylene/Poly (Lactic Acid) Blend Composites”, Proceeding of the 73rd 
Annual Technical Conference of the Society of Plastic Engineering (ANTEC-2015), 
23-25 March 2015. Society of Plastic Engineering, Orlando, Florida, USA, pp. 457 – 
462. 

[2]  S. Mathurosemontri, P. Uawongsuwan, S. Nagai and H. Hamada, (2016) “The Effect 
of Processing Parameter on Mechanical Properties of Short Glass Fiber Reinforced 
Polyoxymethylene Composite by Direct Fiber Feeding Injection Molding Process”, 
Energy procedia, 89, 2016, pp 255 – 263. 
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[3]  S. Mathurosemontri, S. Thumsorn, S. Nagai, and H. Hamada, (2017)  “Investigation 
of Friction and Wear Behavior of Polyoxymethylene/Poly(Lactic Acid) Blends”, 
Key Engineering Materials, 728, 2017, pp 229 – 234. 

7.2  ต ารา/หนังสือ 
7.2.1 ต ารา 

-ไม่มี- 
7.2.2 หนังสือ 

-ไม่มี- 
7.3  งานวิจัย 

-ไม่มี- 
7.4  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

-ไม่มี- 
7.5  งานแปล 

-ไม่มี- 
7.6  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

-ไม่มี- 
8. อ่ืนๆ 

-ไม่มี- 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
ล าดับที ่5 
1. ชื่อ – นามสกุล  นางสาวนิชนันท์  พานสร้อย 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ 
3. สังกัดหน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน   เลขที่  39  หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก  ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   

จ.ปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ที่ท างาน  0 2549-3483 โทรศัพท์มือถือ  083-0366139 
โทรสาร  0 2549-3483 อีเมลล์: nichanan.p@en.rmutt.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปีท่ีจบ สถาบันการศึกษา 

D.Eng. Biobased Materials Science 2560 Kyoto Institute of Technology, 
Kyoto,Japan 

M.Eng. Biobased Materials Science 2557 Kyoto Institute of Technology, 
Kyoto,Japan 

วศ.บ. วิศวกรรมพลาสติก 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
6. ประสบการณ์ท างาน/การสอน 

ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  1 ปี 
รายวิชาที่สอน 

ระดับปริญญาตรี 
  -  Organic Polymer Chemistry 2 

 
7. ผลงานทางวิชาการ 

7.1  บทความทางวิชาการ  
[1] Phansroy Nichanan, Aso Yuji, Sasaki Sono, Aoki Takashi, and Ohara Hitomi, 

(2016)  Immobilization of the iron on the surface of non-woven carbon fiber 
for microbial fuel cell, Materials for Renewable and Sustainable Energy 2016, 
5-16. 

[2] Uno Megumi, Phansroy Nichanan, Aso Yuji and Ohara Hitomi, Starch-fueled 
microbial fuel cells by two-step and parallel fermentation using Shewanella 
oneidensis MR-1and Streptococcus bovis 148, Uno Megumi, Journal of 
Bioscience and Bioengineering, 109, 2017, 189–194. 

7.2 ต ารา/หนังสือ 
7.2.1 ต ารา 

-ไม่มี- 
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7.2.2 หนังสือ 
-ไม่มี- 

7.3  งานวิจัย 
-ไม่มี- 

7.4  ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
-ไม่มี- 

7.5  งานแปล 
-ไม่มี- 

7.6  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
-ไม่มี- 

8. อ่ืนๆ 
-ไม่มี- 
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ภาคผนวก ค 
 

ตารางสมรรถนะของสาขาวิศวกรรมระบบราง 
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อาชีพ ชั้นปี สมรรถนะหลัก รายวิชา กระบวนการเรียน การ
สอน/วิธี 

วิธีการวัดสมรรถนะ 

1. ซ่อมบ ารุงระบบราง 
2. นักวางแผนการเดิน
รถและวางระบบ 
3. นักอุตสาหกรรมใน
โรงงานผลิตชิ้นส่วนด้าน
ระบบราง 

ปีที ่1 1. เข้าใจระบบรางพ้ืนฐาน การ
ท างานของระบบต่างๆ 

2. สามารถท าการจัดการ
โครงการระบบรางและการ
บริหารงาน 

3. เข้าใจการวัดและควบคุมที่
น าไปประยุกต์ใช้กับระบบ
ราง 

1. วิศวกรรมระบบราง
เบื้องต้น 

2. การบริหารโครงการ
ระบบราง 

3. การวัดและการควบคุม 
4. นิวแมติกส์และไฮดรอ

ลิกส์ 

1. การบรรยายและฝึก
ปฏิบัติ 

2. การบรรยายและฝึก
ปฏิบัติ 

3. การบรรยายและฝึก
ปฏิบัติ  

 

1. ประเมินการฝึกปฏิบัติ 
2. ทดสอบความรู้โดย

หน่วยงานด้านระบบ
ราง 

ปีที ่2 1. เข้าใจในการวางแผนการ
เดินรถ 

2. เข้าใจในระบบอาณัติ
สัญญาณของระบบราง 

3. สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
แก้ไขและซ่อมบ ารุงระบบ
ราง 

4. สามารถออกแบบระบบ
จ่ายไฟส าหรับรถไฟและ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 

1. ปฏิบัติการด้านการ
บริหารจัดการการเดิน
รถไฟและควบคุม 

2. ปฏิบัติการด้านระบบ
อาณัติสัญญาณและ
สื่อสาร 

3. ปฏิบัติการด้านการวาง
แผนการบ ารุงรักษารถไฟ 

4. ระบบไฟฟ้าส าหรับจ่าย
รถไฟ   

1. การบรรยายและฝึก
ปฏิบัติ 

2. การบรรยายและฝึก
ปฏิบัติ 

3. การบรรยายและฝึก
ปฏิบัติ 

4. การบรรยายและฝึก
ปฏิบัติ 
 

1. ประเมินการฝึกปฏิบัติ 
2. ประเมินการฝึกปฏิบัติ 
3. ประเมินการฝึกปฏิบัติ 
4. ประเมินการฝึกปฏิบัติ 
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ภาคผนวก ง 
 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก จ 
เอกสารส าเนาบันทึกข้อตกทางวิชาการ (MOU) 

 

 




















































