
สวนราชการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝายหลักสูตร โทร.0-2549-3504

วันที่   18 กรกฎาคม 2565

คณะวศิวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ

เลขที�รบั 2337/2565
วนัที� 18 ก.ค. 65
เวลา 14:27 น.

 

บันทึกขอความ
 

ท่ี   อว 0649.15/ 2352  

เรื่อง แจงผลการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระบบ CHECO คณะวิศวกรรมศาสตร

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ดวยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดแจงผลการพิจารณาความ

สอดคลองของหลักสูตรระบบ CHECO หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ของคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 2

หลักสูตร  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ตอ

เน่ือง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ในการนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจงผลการพิจารณาความสอดคลองของ

หลักสูตรระบบ  CHECO หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รายละเอียดดังแนบ เพื่อใหคณะดําเนินการจัดทํา

สําเนา จํานวนสาขาวิชาละ 15 เลม และสงกลับไปยัง สวท. ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เพื่อฝายหลักสูตร

สวท. จะดําเนินการบันทึกขอมูลลงระบบโปรแกรมงานทะเบียน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการดวย จะขอบคุณยิ่ง

 

 

  (ผูชวยศาสตราจารยณัชติพงศ อูทอง)

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน
18  ก.ค.  65 เวลา 13:14:46  Non-PKI Server Sign

Signature Code : OAA0A-DgANQ-BEAEQ-AQgA0

 

 

1 เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
เพ่ือโปรดทราบ และมอบรองฯฝายวิชาการ เพ่ือ
ทราบและพิจารณาดําเนินการ

 
   

(นางสาวเมทิกา หมั่นทองสุขพร)

ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสํานักงานคณบดี
18  ก.ค.  65  เวลา 16:13:20 ,  Non-PKI Server Sign , Signature

Code : OABGA-DAAMw-BFADQ-ANgAw

2 ทราบและมอบดังเสนอ

   

(รองศาสตราจารย ดร.สรพงษ ภวสุ

ปรีย)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
18  ก.ค.  65  เวลา  23:58:00 ,  Non-PKI Server Sign , Signature

Code : QgBBA-DAARA-A1ADE-AQgA5

เรียน รองคณบดีฝายวิชาการ
่



3 เพือโปรดทราบ และมอบงานพัฒนาหลักสูตร
ดําเนินการ

   

(นางสาวเมทิกา หมั่นทองสุขพร)

หัวหนาฝายวิชาการและวิจัย
19  ก.ค.  65  เวลา 14:56:33 ,  Non-PKI Server Sign , Signature

Code : MABBA-EYARQ-AxADE-ANgAw

4 ทราบและมอบดังเสนอ

   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริชัย แดง

เอม)

รองคณบดีฝายวิชาการ
19  ก.ค.  65  เวลา  18:23:54 ,  Non-PKI Server Sign , Signature

Code : QwAzA-EUAQw-BGADc-AOQBE

5 เรียน หัวหนาภาควิชา
เพ่ือโปรดทราบผลการพิจารณาความสอดคลอง
ของหลักสูตรระบบ CHECO หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และ สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบราง (ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563) ซึ่ง ฝายวิชาการ จะดําเนินการจัด
ทํา สําเนา มคอ.2 จํานวนสาขาวิชาละ 15 เลม
และสงกลับไปยัง สวท. ตอไป

 
 
 

(นางสาวเมธรัฐญา เจตนคุณาวัฒน)

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร
20  ก.ค.  65  เวลา 09:32:35 ,  Non-PKI Server Sign , Signature

Code : NABEA-EYANA-AxAEE-AMwA0
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/

/

หนา้หลกั

/

  

 รายชื�อหลกัสตูร

เพิ�มหลกัสตูรที�ขอรับการพจิารณาความสอดคลอ้ง
เรยีกด ู พจิารณาความสอดคลอ้งและออกรหสัหลกัสตูรเรยีบรอ้ยแลว้  

Show 10  entries
Search: วศิวกรรมระบบราง

# ชื�อหนว่ย
งาน

ชื�อคณะ/เทยีบ
เทา่

รหสัอา้งองิเพื�อ
การตดิตาม
หลกัสตูร

ชื�อหลกัสตูร
ระดบั
การ
ศกึษา

ประเภท
การ

ปรบัปรงุ
สว่นที� 1 สว่นที� 2 สว่นที� 3 สถานะการ

สง่ สง่ ดผูลการพจิารณา ยกเลกิ

7

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยี
ราชมงคล
ธญับรุี

คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 25611911100093

หลกัสตูร
วศิวกรรม
ศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิา
วศิวกรรมระบบ
ราง (ตอ่เนื�อง)

ปรญิญา
ตรี

ปรับปรงุ
ตาม
กําหนด
รอบ
ปรับปรงุ

P/1 
(08/07/2022
08:30:30)

44

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยี
ราชมงคล
ธญับรุี

คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 25611911100093

หลกัสตูร
วศิวกรรม
ศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิา
วศิวกรรมระบบ
ราง (ตอ่เนื�อง)

ปรญิญา
ตรี

หลกัสตูร
ใหม่

P/1 
(19/12/2019
21:23:28)

Showing 1 to 2 of 2 entries (filtered from 91 total entries)

http://202.28.55.154/checo/frm_addEDCurr.aspx
http://202.28.55.154/checo/UnivSummary.aspx?id=25611911100093_2164_IP&m=e&u=19100&f=00088&y=2020&t=0&b=0
http://202.28.55.154/checo/UnivSummary.aspx?id=25611911100093_2164_IP&m=e&u=19100&f=00088&y=2020&t=0&b=1
http://202.28.55.154/checo/UnivSummary.aspx?id=25611911100093_2164_IP&m=e&u=19100&f=00088&y=2020&t=0&b=2
http://202.28.55.154/checo/UnivSummary.aspx?id=T20182103117567&m=e&u=19100&f=00088&y=2018&t=1&b=0
http://202.28.55.154/checo/UnivSummary.aspx?id=T20182103117567&m=e&u=19100&f=00088&y=2018&t=1&b=1
http://202.28.55.154/checo/UnivSummary.aspx?id=T20182103117567&m=e&u=19100&f=00088&y=2018&t=1&b=2




หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ตอ่เน่ือง) 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563) 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม



ค ำน ำ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ต่อเนื่อง) ฉบับนี้ เป็นหลักสูตร
ปรับปรุงปีพุทธศักราช 2563 ที่ได้มีการจัดท าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ปีพุทธศักราช 2552 และระเบียบข้อบังคับของสภาวิศวกร รวมทั้งให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและเป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในอันที่จะผลิตวิศวกร
ทางด้านวิศวกรรมระบบราง ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการซ่อมบ ารุง แก้ไขข้อบกพร่อง และการ
บริหารจัดการในระบบราง โดยได้เพ่ิมเติม กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้ตรงกับความ
ต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต อาทิเช่น กลุ่มภาครัฐและภาคเอกชน อันจะก่อให้เกิดประ โยชน์ต่อ
ประเทศชาติและสังคมต่อไป 

หลักสูตรฉบับนี้มีส่วนที่ส าคัญประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอนและการประเมินผล  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ซึ่งการน าเอาหลักสูตรไปใช้ใน
การเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

ก 
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สำรบัญ 

หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
หมวดที ่

1 ข้อมูลทั่วไป 1 
2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา 8 
4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 45 
5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 63 
6  การพัฒนาคณาจารย์ 64 
7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 65 
8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 69 
ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง 71 

ภาคผนวก 
ก ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 75 
 สาขาวิชาวิศวกรรมระบราง (ต่อเนื่อง) 
ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 78 
ค ข้อบังคับ ระเบียบ  และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 87 
ง สถานประกอบการที่มีข้อตกลง/ความร่วมมือ 121 
จ ตารางแสดงสมรรถนะของสาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 148 
ฉ ตารางกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อเสริมความรู้และทักษะให้ผู้เรียน 150 

ข 



หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมระบบรำง (ต่อเนื่อง) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คณะ/ภำควิชำ      คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

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

(Continuing Program) 

2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ
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. วิชำเอก
   - 

4. จ ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รวม  94  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  หลักสูตร 2 ปีครึ่ง 
 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
5.3 ภำษำที่ใช้ 
 ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ 
5.4 กำรรับเข้ำศึกษำ 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือ ภาษาอังกฤษได้ 
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5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

 5.5.1 BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY 

              5.5.2 Liuzhou Railway Vacational Technical College 

              5.5.3 ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

   หลักสูตรใหม พ.ศ. ……..       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 

 ครั้งที่ 5/2563  วันที่ 4 มิถุนายน 2563 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม   

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม คร้ังท่ี 6/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 

 เปดสอน ภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา 2563 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553  ในปการศึกษา 2564 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 พนักงานในสถานประกอบการเดินรถไฟ 

8.2 พนักงานในบริษัทผูผลิตอุปกรณในระบบราง 

8.3 พนักงานในบริษัทท่ีปรึกษาท่ีเกี่ยวของกับระบบราง 

8.4 เจาหนาท่ีของรัฐที่เกี่ยวของกับระบบราง 

8.5 ผูสอนในสถาบันการศึกษาท่ีผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผูสอนในสถาบันการศึกษาที่

ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

8.6 นักวิจัยในหนวยงานของภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของกับระบบราง 

8.7 นักวิชาการในองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบราง 

8.8 นักวิเคราะหนโยบายและโครงการที่เกี่ยวของกับระบบราง 

8.9 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เก่ียวกับระบบราง 
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9.  ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล 

ตําแหนงวิชาการ 

คุณวุฒิ – สาขาวิชา 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ ยอนหลังภายใน 5 ป 

1 นายสถาพร ทองวิค* 

อาจารย 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2539 

P. Hunchat, S. Thongwik and W. Chanpeng, (2018) “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 นายเทอดเกียรติ  ลิมปทีปราการ 

ผูชวยศาสตราจารย (สาขาเคร่ืองกล) 

Ph.D. (Mechanical Engineering ), Florida Atlantic 

University, Florida, United States of America, 2549 

M.Eng. (Mechanical Engineering), Oklahoma State 

University, Oklahoma, United States of America, 2543 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538 

เทอดเกียรติ  ลิมปทีปราการ, รัชศักด์ิ  สระทองออน และ มนตรี กุลประดิษฐ, 

“การศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะแรงกระทําตอชุดโบก้ีของรถไฟฟา,” การ

ประชุมวิชาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู และสิ่งประดิษฐ  2560, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2-5 เมษายน 2560, หนา 1-5. 

 

3 นายพรอมศักด์ิ   อภิรติกุล 

อาจารย 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง, 2545 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541 

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. 

4 นายมานพ แยมแฟง 

ผูชวยศาสตราจารย (สาขาเคร่ืองกล) 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี, 2560 

วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี, 2547 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุณหภาพ), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2545 

อส.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

2540 

มานพ แยมแฟง, จักรวาล บุญหวาน, นพพร เปรมใจ, ธนาพล สุขชนะ และ มน

พร คุปตาสา, “การพัฒนาเครื่องผาผลหมากสดก่ึงอัตโนมัติสําหรับกระบวนการ

แปรรูปผลหมาก,” วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี, ปที่ 9, ฉบับท่ี 6, หนา 

420-429, พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560. (TCI 1) 

 

5 นายนพพร เปรมใจ 

อาจารย 

วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ, 2541 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ, 2538 

พิพัฒน ปราโมทย, วินัย จันเพ็ง, ปณณธร ศลิษฏธนวัฒน, ประเสริฐ หาชานนท, 

อภิชาติ ไชยขันธุ, สุเทพ    วัชราเรืองวิทย, สํารวม โกศลานันท, ณัฐสิทธ์ิ พัฒนะ

อ่ิม และ นพพร เปรมใจ (2560)  การควบคุมอัตโนมัติสําหรับใบเบลดแบบปรับ

มุมได. วารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติวิศวกรรมวิจัย ครั้งที่ 1 (NEnR 

2017) ปท่ี 1 ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2560, หนา 10-15. 

 

หมายเหตุ   *ประธานหลักสูตรฯ 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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11. สถำนกำรณ์ภำยนอกหรือกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องน ำมำพิจำรณำในกำรวำงแผนหลักสูตร
11.1 สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ที่ก าหนดให้มี
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  ส าหรับการขนส่งนั้นระบบรางก็ได้ให้ส าคัญไว้ 2 ส่วนคือ 

1) พัฒนำระบบขนส่งทำงรถไฟ โดยบูรณะปรับปรุงทางรถไฟ และจุดตัดระหว่างโครงข่าย
รถไฟและโครงข่ายถนนเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการให้บริการ ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายหลัก 
และจัดหารถจักรและล้อเลื่อน รวมทั้งการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณให้มีความทันสมัยเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเส้นทางรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมโยงสู่เมืองต่างๆ ในภูมิภาค และกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนการปรับโครงสร้างการ
รถไฟแห่งประเทศไทย  

2) ปรับปรุงพัฒนำโครงข่ำยขนส่งมวลชน 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 สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงสังคมและวัฒนธรรม 
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. ผลกระทบจำกข้อ 11 ต่อกำรพัฒนำหลักสูตรและควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย
12.1 กำรพัฒนำหลักสูตร

จากผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอก ท าให้มหาวิทยาลัยฯ จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกและเฉพาะทาง เพ่ือตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมระบบรางก็เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบการขนส่งทาง
รางของประเทศไทยซึ่งจะท าให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้ต่อไปในระยะยาว 

ในเบื้องต้นนั้นหลักสูตรจะเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้เบื้องต้นในการออกแบบและการ 
ก่อสร้างทางรถไฟและทางรถไฟฟ้าในระบบขนส่งมวลชนก่อนซึ่งรวมไปถึงการซ่อมบ ารุงด้วย จากนั้นจะ
พัฒนาหลักสูตรให้สามารถออกแบบและก่อสร้างทางรถไฟความสูงไดภ้ายในระยะเวลา 10 ปี 

12.2 ควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยฯ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้าน

ความเป็นผู้น าในงานวิศวกรรมขนส่งทางราง โดยเน้นให้นักศึกษามีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการ
ปฏิบัติ และทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีคุณภาพและที่ส าคัญจะต้องรู้จักเป็นผู้น าและผู้ตามที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ใน
การจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ  รวมถึง
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเป็นเฉพาะทาง 
นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นส่งเสริมความส าคัญของภาวะผู้น าของนักศึกษาที่จะต้องมีคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่งคงของ
ประเทศเป็นส าคัญ รวมถึงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย 

13. ควำมสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภำควิชำอื่นของมหำวิทยำลัยฯ
13.1 กลุ่มวิชำ/รำยวิชำในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภำควิชำ/หลักสูตรอ่ืน

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มภาษาและการสื่อสาร กลุ่มบูรณาการและศาสตร์
ผู้ประกอบการ เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชาชีพเลือก และกลุ่มวิชาปฏิบัติการ
ร่วมกับสถานประกอบการ ด าเนินการสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับบริษัทผู้ใช้บัณฑิต รายวิชาใน
หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี  

13.2 กลุ่มวิชำ/รำยวิชำในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภำควิชำ/หลักสูตรอื่นต้องมำเรียน 
ขึ้นอยู่กับความต้องการของคณะอื่นๆ หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร 

1. ปรัชญำ  ควำมส ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญำ

 บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมระบบราง (Railway System Engineering) ทั้งด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีต่างๆ ในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบกับสถานการณ์ที่ต้องอาศัยภาวะผู้น าสูง  อีกทั้งบัณฑิตจะต้องยึด
มั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ
และในระดับนานาชาติ  

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมระบบราง ทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตนและสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมระบบรางได้ 

1.2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.2.3 ผลิตบัณฑิตให้สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเอง และองค์กร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  

1.2.4 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการน าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็นอย่างด ี

1.2.5 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมระบบรางให้มีภาวะผู้น าสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีจิตสาธารณะ 

1.2.6 ผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู้พ้ืนฐานในการออกแบบระบบรางและการบริหารจัดการในระบบราง 

1.3   ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) 

ชั้นปีที่ ผลลัพธ์กำรเรียนรู้เม่ือนักศึกษำสิ้นสุดกำรเรียนในทุกช้ันปี 
1 PLO1 มีความรู้พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

PLO2 สามารถใช้เครื่องมือและปฏิบัติงานทางวิศวกรรมระบบรางเบื้องต้นได้ 
2 PLO3 สามารถปฏิบัติงานทางวิศวกรรมระบบรางได้ 
3 PLO4 สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมระบบรางได้ 
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2. แผนพัฒนำปรับปรุง

แผนกำรพัฒนำ/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐำน/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.2562

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ผู้สอน

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนเพ่ือให้เกิด
ความเข้มแข็งด้านวิชาการ
อาทิ การอบรม การฏิบัติงาน
ร่วมกับสถานประกอบการ
และการศึกษาต่อ

- อาจารย์ผู้สอนประจ า
หลักสูตรทุกคน ได้รับการ
สนับสนุนให้เข้ารับการอบรม
หรือพัฒนาตนเองอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  คุณวุฒิอาจารย์ที่
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 ท่าน
ภายใน 5 ปี

- มีการดูงานนอกสถานที่อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้งๆ ละ
6 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ โครงสรางหลักสูตร 

และคําอธิบายรายวิชา 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 

  การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค ในปการศึกษาหน่ึงจะแบงออกเปนสองภาคการศึกษา ซ่ึงเปน

ภาคการศึกษาบังคับ แบงออกเปนภาคการศึกษาท่ีหน่ึง และภาคการศึกษาท่ีสอง มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา

สิบหาสัปดาหตอหน่ึงภาคการศึกษา ท้ังน้ีไมรวมเวลาสําหรับการสอบดวยและขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2556 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูรอน โดยมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 7 สัปดาห  

ทั้งน้ีไมรวมเวลาสําหรับการสอบ แตใหมีจํานวนช่ัวโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับหน่ึงภาคการศึกษาปกติ 

ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ซึ่งขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

             -ไมมี- 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน – กันยายน 

 ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 

 ภาคการศึกษาฤดูรอน  เดือนมีนาคม  – พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาระบบราง  

               2. ผูมีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษา  

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขาใหม 

  คาดว าจากการรับนักศึกษาท่ีมาจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูงมาเป นการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจําเปนตองมีการปรับตัว ปรับการดําเนินชีวิต เปนอยางมาก โดยเฉพาะจะตองมา

ศึกษาในเน้ือหารายวิชาจะมีความเขมขนมากขึ้น ไมวาจะเปนรายวิชาชีพบังคับ รายวิชาชีพเลือกและรายวิชา

ปฏิบัติการรวมกับสถานประกอบการ ซ่ึงตองอาศัยรายวิชาพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมศาสตร และรายวิชา

ทางดานภาษา จึงควรมีความจําเปนตองเรียนปรับพ้ืนฐานกอนเขาศึกษา 
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 2.4.1 จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยฯ 

และการแบงเวลาในการเรียนและการทํากิจกรรม 
 2.4.2 มอบหมายหนาท่ีอาจารย ท่ีปรึกษาใหแกอาจารย ทุกคน ทําหนาท่ีสอดสองดูแล ตักเตือน 

ใหคําปรึกษาแนะนํา และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ที่อยูในความดูแลจากอาจารยผูสอน ดังน้ัน
นักศึกษาทุกคนจะมีอาจารยที่ปรึกษาซึ่งสามารถเขาพบเพ่ือขอคําแนะนําได 

 2.4.3 จัดสอนเสริมในรายวิชาพ้ืนฐานดังกลาว โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร 
หรือคณะท่ีเก่ียวของ โดยเนนสอนภาษาอังกฤษอยางนอย 2 เดือนอยางเขมขนกอนเปดภาคเรียน 

 2.4.4 จัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาทางดานวิชาการใหมีความสัมพันธระหวางรุนพ่ีและรุนนองภายใต 
การดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริมโดยใหรุนพ่ีเปนพ่ีเลี้ยง 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปที่ 1 35 35 35 35 35 
ชั้นปที่ 2 - 35 35 35 35 
ชั้นปที่ 3 - - 35 35 35 

รวม 35 70 105 105 105 
คาดวาจะจบการศึกษา - - 35 35 35 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
คาบํารุงการศึกษาและคาลงทะเบียน 149,536,000 157,024,000 164,864,000 173,120,000 181,760,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 136,843,700 138,212,137 139,594,258 140,990,201 142,400,103 
รวมรายรับ 286,379,700 295,236,137 304,458,258 314,110,201 324,160,103 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ก. งบดําเนินการ 
1. คาใชจายบุคลากร 129,729,675 132,324,269 134,970,754 137,670,169 140,423,572 
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม3) 71,150,669 72,573,682 74,025,156 75,505,659 77,015,772 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 67,291,200 70,660,800 74,188,800 77,904,000 81,792,000 

(รวม ก) 268,171,544 275,558,751 283,184,710 291,079,828 299,231,345 
ข. งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 37,464,900 38,214,198 38,978,482 39,758,052 40,553,213 

(รวม ข) 37,464,900 38,214,198 38,978,482 39,758,052 40,553,213 
รวม (ก) + (ข) 305,636,444 313,772,949 322,163,192 330,837,880 339,784,557 
จํานวนนักศึกษา 4,673 4,907 5,152 5,410 5,680 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 65,405 63,944 62,532 61,153 59,821 

*หมายเหตุ  จําคาใชจายตอหัวนักศึกษา ตามระบบเหมาจายรายละ 39,310 บาทตอป
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2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน   
    แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
    แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก   
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเตอรเนต   

      อื่นๆ (ระบุ)  
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
  นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหนวย
กิตได ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 และฉบับ
เพิ่มเติม 2556 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2562 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลกัสูตร                             94  หนวยกิต 
  3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร 
 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
12 

 
หนวยกิต 

 1.1 กลุมภาษาและการสือ่สาร 9 หนวยกิต 
  - ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                       

- ภาษาเพิ่มเติม 
3 
6 

หนวยกิต 
หนวยกิต 

 1.2 กลุมบูรณาการและศาสตรผูประกอบการ 3 หนวยกิต 
  - บูรณาการและศาสตรผูประกอบการ 3 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 76 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวชิาเฉพาะพื้นฐาน 16 หนวยกิต 
  2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  

2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางวศิวกรรมหลัก     
7 
9 

หนวยกิต 
หนวยกิต 

 2.2 กลุมวชิาชีพบงัคับ 17 หนวยกิต 
  2.2.1 กลุมวิชาชีพบงัคับทางวศิวกรรมหลัก 13 หนวยกิต                     
  2.2.2 กลุมวิชาชีพบงัคับบูรณาการทางวศิวกรรม 4 หนวยกิต                     
 2.3 กลุมวชิาชีพเลอืก 12 หนวยกิต 
 2.4. กลุมวิชาเสรมิสรางประสบการณในวิชาชีพ 1 หนวยกิต 
 2.5 กลุมวชิาปฏบิัติการรวมกับสถานประกอบการ 30 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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ภาควิชา 

แขนงวิชา/กลุ่มวิชา 

ปีที่ควรศึกษา 

ล าดับวิชาในหมวดวิชา 

คณะ 

สาขาวิชา 

3.1.3 รำยวิชำ 
- รหัสวิชำ

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 

ควำมหมำยของเลขรหัสกำรจัดชั่วโมงเรียน 

   X      (X  -  X   -   X) 

หน่วยกิต 

ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 

ชั่วโมงเรียนปฏิบัต ิ

ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา 

 ล าดับวิชาในแขนงวิชา/กลุ่มวิชา 
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- รำยวิชำ
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 30 หน่วยกิต (ยกเว้น 18 หน่วยกิต)  12  หน่วยกิต

1.1  กลุ่มภำษำและกำรสื่อสำร  ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต
1.1.1  รำยวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร จ ำนวน 3 หน่วยกิต 

   ให้ศึกษำจำกรำยวิชำต่อไปนี้ 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1

English for Communication 1 
3(2-2-5) 

01-320-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2
English for Communication 2 

3(2-2-5) 

1.1.2  รำยวิชำภำษำเพิ่มเติม ให้เลือกศึกษำไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ

English for Presentation 
3(2-2-5) 

01-320-017 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนทางวิชาการ
English for Academic Writing 

3(2-2-5) 

01-320-018 การพัฒนาทักษะการเขียน
English Writing Development 

3(2-2-5) 

01-330-001 ภาษาจีนพ้ืนฐาน
Basic Chinese 

3(3-0-6) 

01-330-002 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น
Basic Chinese Conversation 

3(3-0-6) 

04-000-201 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม
English for Engineering 

3(2-2-5) 

1.2  กลุ่มบูรณำกำรและศำสตร์ผู้ประกอบกำร ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
1.2.1  รำยวิชำบูรณำกำรและศำสตร์ผู้ประกอบกำร  ให้ศึกษำจำกรำยวิชำต่อไปนี้ 
00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี

RMUTT Identity 
2(0-4-2) 

00-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขียว
Green University 

1(0-2-1) 

00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ
Design Thinking 

1(0-2-1) 

00-100-301 ความเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship 

1(0-2-1) 
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2. หมวดวิชำเฉพำะ   76   หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชำกลุ่มวิชำเฉพำะพื้นฐำน   16   หน่วยกิต

         2.1.1 กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 7 หน่วยกิต 
      โดยให้ศึกษำจำกรำยวิชำต่อไปนี้ 

09-111-141 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1
Calculus for Engineers 1 

3(3-0-6) 

09-410-141 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1
Physics for Engineers 1 

3(3-0-6) 

09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1
Physics Laboratory for Engineers 1 

1(0-3-1) 

 2.1.2 กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงวิศวกรรมหลัก 9 หน่วยกิต โดยศึกษำจำกรำยวิชำต่อไปนี้ 
04-211-203 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น

Introduction to Electrical Engineering 
3(2-3-5) 

04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) 

04-313-203 วิศวกรรมความร้อนและของไหล
Thermo-Fluid Engineering 

3(3-0-6) 

      2.2 กลุ่มวิชำชีพบังคับ   17   หน่วยกิต  
2.2.1 กลุ่มวิชำชีพบังคับทำงวิศวกรรมหลัก 13 หน่วยกิต ให้ศึกษำจำกรำยวิชำต่อไปนี้ 
04-315-201 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 

Introduction to Railway System Engineering 
3(3-0-6) 

04-315-202 การออกแบบและค านวณสมรรถนะของรถไฟ
Train Performance Calculation and Design 

3(3-0-6) 

04-315-203 การประลองวิศวกรรมระบบราง 1
Railway System Engineering Laboratory 1 

1(0-3-1) 

04-315-404 การบริหารโครงการระบบขนส่งทางราง
Railway Project Management 

3(3-0-6) 

04-320-101 การซ่อมบ ารุงและความปลอดภัยทางราง
Railway Maintenance and Safety 

3(3-0-6) 

2.2.2 กลุ่มวิชำชีพบังคับบูรณำกำรทำงวิศวกรรม 4 หน่วยกิต ให้ศึกษำจำกรำยวิชำต่อไปนี้ 
04-320-201 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมระบบราง

Railway Engineering Pre-Project 
1(1-0-2) 

04-320-301 โครงงานวิศวกรรมระบบราง
Railway Engineering Project 

3(1-6-4) 
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      2.3  กลุ่มวิชำชีพเลือก 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษำจำกรำยวิชำต่อไปนี้ 
2.3.1  รำยวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
04-312-306 คอมพิวเตอร์ช่วยงานการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 

Computer-Aided Mechanical Engineering Design 
3(2-2-4) 

04-315-305 วิศวกรรมล้อเลื่อน 
Railway Rolling Stock 

3(3-0-6) 

04-315-306 ระบบปรับอากาศรถไฟ 
Railway Air-Conditioning System 

3(3-0-6) 

04-315-401 เทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูง 
High Speed Train Technology 

3(3-0-6) 

04-315-402 การวางแผนและการจัดการขนส่งระบบราง 
Railway System Planning and Administratiion 

3(3-0-6) 

04-316-303 การออกแบบระบบไฮดรอลิกส์และนิวเเมติกส์ 
Hydraulic and Pneumatic System Design 

3(3-0-6) 

04-316-304 การประลองไฮดรอลิกส์และนิวเเมติกส์ 
Hydraulic and Pneumatic Laboratory 

1(0-3-1) 

2.3.2  รำยวิชำวิศวกรรมงำนโยธำและทำงวิ่ง  
04-113-405 วิศวกรรมทางรถไฟ 

Railway Track Engineering 
3(3-0-6) 

04-322-201 การวิเคราะห์โครงสร้าง 
Structural Analysis 

3(3-0-6) 

04-322-202 การออกแบบโครงสร้างเหล็กส าหรับวิศวกรรมระบบราง 
Steel Design for Railway Engineering 

3(3-0-6) 

04-322-203 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
Reinforced Concrete Design 

3(3-0-6) 

04-322-204 วิศวกรรมการขนส่ง 
Transportation Engineering 

3(3-0-6) 

04-322-205 การออกแบบฐานรากระบบราง 
Railway Foundation Design 

3(3-0-6) 

04-322-206 การก่อสร้างอุโมงค์ 
Tunneling 

3(3-0-6) 

04-322-207 การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม 
Environment Monitoring  

3(3-0-6) 

2.3.3  รำยวิชำระบบไฟฟ้ำและอำณัติสัญญำณ  
04-213-404 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 

Railway Signaling and Control 
3(3-0-6) 

04-213-405 การจ่ายไฟส าหรับระบบราง 
Railway Electrification 
 

3(3-0-6) 
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04-213-406 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ 
Railway Traction Systems 

3(3-0-6) 

04-311-206 คอมพิวเตอร์และไฟฟ้าช่วยงานการวัดและควบคุม 
Computer and Electric Aided Measurement and Control 

2(1-3-3) 

04-315-301 การควบคุมและการเดินรถไฟ 
Train Control and Operation 

3(3-0-6) 

 
      2.4..กลุ่มวิชำเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ในวิชำชีพ 1 หน่วยกิต ให้ศึกษำจำกรำยวิชำต่อไปนี้ 

04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Preparation for Professional Experience 

1(0-2-1) 

 
      2.5  กลุ่มวิชำปฏิบัติกำรร่วมกับสถำนประกอบกำร 30 หน่วยกิต โดยใหเ้ลือกศึกษำจำกรำยวิชำต่อไปนี้ 

2.5.1  รำยวิชำวิศวกรรมเครื่องกล  
04-321-201 ปฏิบัติการด้านล้อและระบบรองรับ 

Wheel and Suspension System Practice 
3(0-6-3) 

04-321-202 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 
Material Testing Pratice 

3(0-6-3) 

04-321-301 ปฏิบัติการด้านบ ารุงรักษาล้อเลื่อน 
Rolling Stock Maintenance Practice 

3(0-6-3) 

04-321-302 ปฏิบัติการด้านการปรับอากาศของรถไฟ 
Railway Air-Conditioning Practice 

3(0-6-3) 

04-321-303 ปฏิบัติการด้านระบบห้ามล้อของขบวนรถไฟ 
Railway Brake System Practice 

3(0-6-3) 

2.5.2  รำยวิชำวิศวกรรมงำนโยธำและทำงวิ่ง  
04-322-208 ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมงานโยธาและทางวิ่ง 

Civil Work and Track Work Engineering Practice 
3(0-6-3) 

04-322-209 ปฏิบัติการด้านการตรวจสอบและบ ารุงรักษาทางวิ่ง 
Track Inspection and Maintenance Practice 

3(0-6-3) 

04-322-210 ปฏิบัติการประมาณราคาก่อสร้าง 
Construction Cost Estimation Practice 

3(0-6-3) 

04-322-301 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 
Soil Mechanic Practice 

3(0-6-3) 

2.5.3  รำยวิชำระบบไฟฟ้ำและอำณัติสัญญำณ  
04-323-201 ปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการการเดินรถไฟและควบคุม 

Train Operation and Control Management Practice 
3(0-6-3) 

04-323-202 ปฏิบัติการด้านการวางแผนการบ ารุงรักษารถไฟ 
Railway Maintenance Planning Practice 

3(0-6-3) 

04-323-301 ปฏิบัติการด้านระบบอาณัติสัญญาณและสื่อสาร 
Railway Signaling and Communication System Practice 

3(0-6-3) 
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04-323-302 ปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้าส าหรับจ่ายรถไฟ
Railway Electrification System Practice 

3(0-6-3) 

04-323-303 ปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ
Railway Traction System  Practice 

3(0-6-3) 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี   6  หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง แต่ต้องไม่ซ้ ากับวิชาใน

แผนการศึกษา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชา
อ่ืนๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือสถาบันการศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
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  3.1.4 แสดงแผนกำรศึกษำ 

ปีท่ี 1 / ภำคกำรศึกษำที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษำด้วยตนเอง 
01-330-002 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น 3 3 0 6 
04-211-203 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 3 2 3 5 
04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
04-315-201 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3 3 0 6 
04-315-203 การประลองวิศวกรรมระบบราง 1 1 0 3 1 
09-111-141 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3 3 0 6 
09-410-141 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 3 3 0 6 
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1 0 3 1 

รวม  20  หน่วยกิต 

ปีท่ี 1 / ภำคกำรศึกษำที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษำด้วยตนเอง 
00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี 2 0 4 2 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 2 2 5 
01-330-001 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 3 0 6 
04-313-203 วิศวกรรมความร้อนและของไหล 3 3 0 6 
04-315-202 การออกแบบและค านวณสมรรถนะของ

รถไฟ 
3 3 0 6 

04-315-404 การบริหารโครงการระบบขนส่งทางราง 3 3 0 6 
04-320-101 การซ่อมบ ารุงและความปลอดภัยทางราง 3 3 0 6 

รวม 20  หน่วยกิต 



18 

ปีท่ี 2 / ภำคกำรศึกษำที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษำด้วยตนเอง 
00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ 1 0 2 1 
04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
1 0 2 1 

04-32x-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก 3 x x x 
04-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก 3 x x x 
04-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก 3 x x x 
04-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก 3 x x x 
xx-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาเลือกเสรี 3 x x x 
xx-xxx-xxx เลือกกลุ่มวิชาเลือกเสรี 3 x x x 

รวม  20  หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 / ภำคกำรศึกษำที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษำด้วยตนเอง 
04-320-201 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมระบบราง 1 1 0 2 
04-32x-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 3 0 6 3 
04-32x-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 3 0 6 3 
04-32x-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 3 0 6 3 
04-32x-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 3 0 6 3 
04-32x-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 3 0 6 3 

รวม  16  หน่วยกิต 

ปีท่ี 3 / ภำคกำรศึกษำที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษำด้วยตนเอง 
04-320-301 วิชาโครงงานวิศวกรรมระบบราง 3 1 6 4 
04-32x-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 3 0 6 3 
04-32x-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 3 0 6 3 
04-32x-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 3 0 6 3 
04-32x-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 3 0 6 3 
04-32x-xxx วิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ 3 0 6 3 

รวม  18  หน่วยกิต 
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  3.1.5  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
01-320-001 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1 

English for Communication 1 
3(2-2-5) 

ค าศัพท์ ส านวน ภาษาที่ใช้ในการบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ความ
สนใจ การสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์ต่างๆ การเขียนข้อความสั้นๆ การฟังและอ่าน
ข้อความสั้นๆ จากสื่อต่างๆ 
Vocabulary, expressions and language patterns for giving personal 
information, routines and interests, short conversations in various 
situations, writing short statements, listening to and reading short and 
simple texts 

01-320-002 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 2 
English for Communication 2 

3(2-2-5) 

ค าศัพท์ ส านวน ภาษาที่ใช้ในการเล่าเรื่อง อธิบาย และให้เหตุผล การสนทนาอย่าง
ต่อเนื่องในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การเขียนบรรยายสั้น ๆ การฟังและ
การอ่านเนื้อหาในเรื่องที่เก่ียวข้องจากสื่อ 
Vocabulary, expressions and language patterns used in daily life for 
telling stories, giving explanations and reasons, exchanging information 
continuously, writing short and connected descriptions, listening to 
and reading longer texts 

01-320-007 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนอ  
English for Presentation 

3(2-2-5) 

ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาในการน าเสนองานในแต่ละขั้นตอน การใช้  
วจนภาษาและ อวจนภาษา การใช้สื่อประกอบการน าเสนองาน การน าเสนอเชิงสถิติ 
การตั้งค าถามและการตอบค าถามระหว่างน าเสนองาน 
Vocabulary , expressions, and language patterns used at different 
stages of presentation, use of verbal and non-verbal languages  
presentations, use of visual supports, presentation of facts and figures,  
asking and answering questions 
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01-320-017 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเขียนทำงวิชำกำร 3(2-2-5) 
English for Academic Writing 
ลักษณะของภาษา องค์ประกอบของงานเขียนทางวิชาการ  เทคนิคการสืบค้น  การ
ประเมินความเหมาะสมของข้อมูลที่น ามาใช้ในการอ้างอิง  การสรุปและเปลี่ยน
ข้อความ  การอ้างอิงทางวิชาการ  การเขียนบทคัดย่อ   
Language discourse and components of academic writing, techniques 
for searching, evaluation of information and references, referencing, 
summary writing and paraphrasing, academic referencing, abstract 
writing   

01-320-018 กำรพัฒนำทักษะกำรเขียน 
English Writing Development 

3(2-2-5) 

การเขียนประโยค การเขียนย่อหน้า การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนบันทึกส่วนตัว 
การเขียนจดหมายส่วนตัว การจดข้อความโดยย่อจากการอ่านและการฟัง 
Sentence writing, paragraph writing, form filling, daily writing, personal 
letter writing, note-taking from reading and listening 

01-330-001 ภำษำจีนพื้นฐำน 3(3-0-6) 
Basic Chinese 
การใช้สัทอักษรโรมันก ากับเสียง การเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้มาตรฐานเดียวกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน การฟังพูด การอ่าน และการเขียน ตัวเลข ค าศัพท์และ
ประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน  
Roman phonetic symbols for pronunciation, basic calligraphy, basic 
Chinese language skills:  listening, speaking, reading and writing, 
numbers, words and sentences frequently used in everyday life 

01-330-002 กำรสนทนำภำษำจีนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
Basic Chinese Conversation 
ทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เน้นการออกเสียงที่
ถูกต้อง ความสามารถในการถ่ายทอดความต้องการเป็นภาษาจีนโดยใช้สถานการณ์
จ าลองได้ 
Chinese listening and speaking on everyday life topics focusing on 
correct pronunciation and expressions by means of simulation 
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04-000-201 ภำษำอังกฤษส ำหรับงำนวิศวกรรม 3(2-2-5) 
English for Engineering 
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ศัพท์เทคนิค ส านวนภาษาที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม 
ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย คู่มือการปฏิบัติงานและการใช้งาน การอธิบาย
กระบวนการท างาน การเขียนรายงานความเสียหายและความก้าวหน้า 
Listening, speaking, reading and writing skills, technical terms and 
language patterns regarding engineering work, safety regulations, 
manuals, explanation, report of damages and progress 

00-100-101 อัตลักษณ์แห่งรำชมงคลธัญบุรี 2(0-4-2) 
RMUTT Identity 
ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสังคม การมีจิตใจริเริ่ม การเริ่มต้นท างานที่มีเป้าหมายชัดเจน การ
ล าดับความส าคัญของงาน และความรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพ การพัฒนา
บุคลิกภาพ การมีจิตสาธารณะ มารยาททางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนภายใต้
กฎระเบียบและหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลักในการใช้ชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
University pride, keeping up with technology and social changes, 
having initiative and being proactive, beginning with clear goals, 
prioritizingthings, and being professional, personality development, 
public consciousness, social manners, living democracy, principles of 
living based on the philosophy of Sufficiency Economy 

00-100-201 มหำวิทยำลัยสีเขียว 1(0-2-1) 
Green University  
วิธีปฏิบัติตนเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มี
ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย การปลูกฝังจิตส านึก
รับผิดชอบ การแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม การตระหนักและมีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
Being environmentally friendly, efficient use of energy and resources, 
being responsible for the environment in the university, instilling and 
contributing to the sustainable and socially responsible university, 
awareness of and vision for social and environmental sustainability 
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00-100-202 กำรคิดเชิงออกแบบ 1(0-2-1) 
 Design Thinking  
 กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุ่งเน้นการเข้าใจผู้ใช้ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือ

นวัตกรรมที่ตอบโจทย์  สร้างไอเดียที่หลากหลาย สร้างตัวต้นแบบเพ่ือทดลองและ
ทดสอบความคิดทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  

 Human-centric approach to gain deep understanding of users, design 
products or innovation, ideate several alternatives, create prototypes, 
and test the innovative solutions 
 

00-100-301 ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1(0-2-1) 
 Entrepreneurship  
 แนวโน้มและแนวคิดในการท าธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการองค์การ 

การตลาด การจัดการด้านการเงิน การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ การ
จัดท าแบบจ าลองธุรกิจ 

 Business trends and concept, development of entrepreneur characteristics, 
organization management, marketing, financial management, successful 
entrepreneurs, business model canvas 
 

09-111-141 แคลคูลัสส ำหรับวิศวกร 1 
Calculus for Engineers 1 

3(3-0-6) 

 ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด การประยุกต์
ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์
จ 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 
 

09-410-141       ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1     
Physics for Engineers 1 

3(3-0-6) 

 เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกล
ของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของ
ไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน และคลื่นเสียง 
Vector, force and motion, momentum and energy, particle system, 
mechanical properties of matter, rigid body motion, oscillatory motion, 
fluid mechanics, heat and heat transfer, and sound waves 
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09-410-142 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1 
Physics Laboratory for Engineers 1 

1(0-3-1) 

 วิชำบังคับก่อน  : 09-410-141 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
Pre-requisite  : 09-410-141 Physics for Engineers 1 or Concurrent 
                                      Enrollment 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค 
สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน และคลื่นเสียง 
Experiments on force and motions, momentum and energy, particle 
system, mechanical properties of matter, rigid body motion, oscillatory 
motion, fluid mechanics, heat and heat transfer, and sound waves 
 

04-211-203 วิศวกรรมไฟฟ้ำเบื้องต้น 
Introduction to Electrical Engineering 

3(2-3-5) 

 แนะน าการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า พ้ืนฐาน
เครื่องมือวัดไฟฟ้า พ้ืนฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้งาน 
สายไฟฟ้าแรงต่ าและอุปกรณ์ป้องกัน  ระบบไฟฟ้าในที่พักอาศัยและอุตสาหกรรม
เบื้องต้น คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า 
Introduction to basic electrical circuit connections, voltage, current 
and power, introduction to some basic electrical  instruments, 
introduction to electrical machines, motors and their applications, low 
voltage cables and protective devices, basic electrical system of 
residential and industry, electrical properties of material, safety of 
electrical works 
 

04-313-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) 

 ระบบแรง ผลลัพธ์ สมดุล ของไหลสถิต จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาค
และวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และ
โมเมนตัม 
Force system, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics and 
kinetics of particles and rigid bodies, Newton’s second law of motion, 
work and energy, impulse and momentum 
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04-313-203 วิศวกรรมควำมร้อนและของไหล 
Thermo-Fluid Engineering 
วิชำบังคับก่อน : 09-111-141 แคลคูลัสส ำหรับวิศวกร 1 
Pre-requisite : 09-111-141 Calculus for Engineers 1 

3(3-0-6) 

 สมบัติของสารในทางเธอร์โมไดนามิกส์ และกลศาสตร์ของไหล สถิตศาสตร์ของของ
ไหล กฎของเธอร์โมไดนามิกส์ กฎการทรงพลังงาน สมการพลังงานการไหล 
ขบวนการ และวัฎจักรต่างๆ ทางเธอร์โมไดนามิกส์ สมการเบอร์นูลลี สมการการ
สูญเสียของการไหลในท่อ และวัดอัตราการไหลของของไหลภายในท่อ หลักการ
พ้ืนฐานของการถ่ายเทความร้อน 
Thermodynamics property of materials, fluid mechanics and statics, 
laws of thermodynamics, conservation laws of energy, flow energy’ s 
equation, process and cycle in thermodynamics, Bernoulli’s equation, 
fluid losses in pipes, flow rate, introduction to heat transfer 
 

04-315-201 วิศวกรรมระบบรำงเบื้องต้น 
Introduction to Railway System Engineering 

3(3-0-6) 

 บทน าและวิวัฒนาการระบบราง การคาดการณ์การขนส่ง การบริหารโครงการระบบ
ราง โครงสร้างทางรถไฟ โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบตัวรถไฟ ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
ภายในตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร การด าเนินงาน และการซ่อม
บ ารุงในระบบราง และเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง  
Railway introduction and evolution, transportation forecast, railway 
project management, track system, infrastructure, rolling stock system, 
power supply system, rolling stock electrification system, signaling and 
communication system, railway operation and maintenance, and high 
speed train technology  
 

04-315-202 กำรออกแบบและค ำนวณสมรรถนะของรถไฟ 
Train Performance Calculation and Design 

3(3-0-6) 

 การค านวณแรงฉุดลากรถไฟ แรงต้านทาน แรงเบรก การเข้าโค้ง สมการการ
เคลื่อนที่ เวลาที่ใช้ในการเดินรถ ปัญหาการเบรก การใช้พลังงานและการด าเนินงาน
รถไฟแบบหลายขบวน ความต้านทานแรงฉุดลาก การค านวณสมรรถนะของการเดิน
รถไฟขนส่งมวลชนและรถไฟความเร็วสูง 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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04-315-203 กำรประลองวิศวกรรมระบบรำง 1 
Railway System Engineering Laboratory 1 
วิชำบังคับก่อน : 04-315-201 วิศวกรรมระบบรำงเบื้องต้น 
Pre-requisite : 04-315-201 Introduction to Railway 
System Engineering 

1(0-3-1) 

ทดลองและปฏิบัติการเกี่ยวกับ ระบบรางรถไฟ การวัดราง การตรวจสอบล้อ ระบบ
อาณัติสัญญาณรถไฟขั้นพ้ืนฐาน  
Experiments and practices involving track system, track measuring, 
wheel inspection, basic signaling system 

04-315-404 กำรบริหำรโครงกำรระบบขนส่งทำงรำง 
Railway Project Management 

3(3-0-6) 

การวางแผนการจัดการโครงการ การประเมินแบบบูรณาการ การบริหารก าหนดการ
ต่างๆ การจัดระบบการจัดการทรัพยากร การจัดการข้อมูลและเอกสาร การบริหาร
ความเสี่ยง การวิเคราะห์การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานระบบราง 
Project management planning, integrated assessment, schedule 
management, configuration management, resource management, 
document and data management, risk management, decision analysis 
for railway management 

04-320-101 กำรซ่อมบ ำรุงและควำมปลอดภัยทำงรำง 
Railway Maintenance and Safety 

3(3-0-6) 

แนวคิดพ้ืนฐานการซ่อมบ ารุง หลักการซ่อมบ ารุงแบบต่างๆ การวางแผนการซ่อม
บ ารุง โรงซ่อมบ ารุง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพและความปลอดภัยในการ
บ ารุงรักษา พระราชบัญญัติและกฎหมายความปลอดภัยกรณีศึกษา อุปกรณ์ระบบ
ตัวรถไฟ ต้นก าลังระบบตัวรถไฟ ระบบรางและสถานี การเปลี่ยนระบบราง ระบบ
อาณัติสัญญาณและการสื่อสาร ระบบไฟฟ้า สิ่งอ านวยความสะดวก และรถไฟ
ความเร็วสูง  
Maintenance concept, various maintenance principles, maintenance 
planning, maintenance workshop, tool and equipment, maintenance 
quality and safety, legislation and safety laws, case studies on; rolling 
stock element, traction unit, track and station, track rehabilitation, 
signaling and communication, facilities, high speed train 
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04-320-201 กำรเตรียมโครงงำนวิศวกรรมระบบรำง 
Railway Engineering Pre-Project 

1(1-0-2) 

วรรณกรรมปริทัศน์ การเลือกหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมระบบราง การก าหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการ
ด าเนินงานตลอดโครงงานและด าเนินงานตามแผนในส่วนของการเตรียมโครงงาน
รายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมระบบราง การน าเสนอโครงงานทั้งนี้ให้อยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
Literature review, select project topic in railway engineering, set up 
objectives and scope of the project, study of relevant theories, project 
planning and proceeding the pre-project section, railway engineering 
pre-project report, presentation, the project has to be supervised by 
project advisor 

04-320-301 โครงงำนวิศวกรรมระบบรำง 
Railway Engineering Project 

3(1-6-4) 

วิชำบังคับก่อน : 04-320-201 กำรเตรียมโครงงำนวิศวกรรมระบบรำง 
Pre-requisite : 04-320-201 Railway Engineering Pre-Project 
ด าเนินโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมระบบราง ต่อเนื่องจากรายวิชา 04-320-
201 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมระบบรางให้เสร็จสมบูรณ์ และน าเสนอผลการท า
โครงงานวิศวกรรมระบบราง ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน 
Complete the Railway engineering project continued from 04-320-201 
Railway Engineering Pre-Project, Railway engineering project report, 
presentation, the project has to be supervised by project advisor 

04-312-306 คอมพิวเตอร์ช่วยงำนกำรออกแบบทำงวิศวกรรมเครื่องกล 
Computer-Aided Mechanical Engineering Design 

3(2-2-4) 

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การ
โมเดลเชิงกายภาพและการจ าลองปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลและการใช้งานที่
เกี่ยวข้อง  
Use of computer for design and analysis of mechanical engineering 
problems, physical modeling and simulations of mechanical 
engineering problems and related applications 
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04-315-305 วิศวกรรมล้อเลื่อน 
Railway Rolling Stock 

3(3-0-6) 

พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมของล้อเลื่อน ขบวนรถไฟ และส่วนประกอบของล้อเลื่อน
หลัก หลักพลศาสตร์ของยานยนต์ราง จุดสัมผัสล้อและราง  หลักความสะดวกสบาย 
โบกี้  ระบบรองรับ ระบบเบรก ตู้รถโดยสาร การซ่อมบ ารุงและตรวจสอบล้อเลื่อน
ขบวนรถไฟและแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น 
Introduction to railway rolling stock and major components, overview 
of rail vehicle dynamics, wheel and rail contact, convenience concept, 
bogie, suspension system, brake system, rail coach body, rolling stock 
monitoring and maintenance, including basic design concept 

04-315-306 ระบบปรับอำกำศรถไฟ 
Railway Air-Conditioning System 

3(3-0-6) 

หลักการระบบปรับอากาศ การระบายอากาศ การท าความร้อน การประมาณโหลด
ท าความเย็นของระบบปรับอากาศ การกระจายอากาศ ส่วนประกอบและระบบ
ความคุม 
Principle of air conditioning system, ventilation,  heating, cooling load 
estimation of air conditioning systems, air distribution, components 
and control system 

04-315-401 เทคโนโลยีรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูง 
High Speed Train Technology 

3(3-0-6) 

ประวัติศาสตร์รถไฟความเร็วสูง เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง รถไฟความเร็วสูงใน
อนาคต การวิจัยและพัฒนาการของการออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูง การ
บ ารุงรักษารถไฟความเร็วสูง รถไฟความเร็วสูงกับการพัฒนาเมือง กลไกการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง 
High speed train history, high speed train technology, future of high 
speed train, research and development of high speed train design, 
maintenance of high speed train, high speed train with city 
development, technology transfer mechanism of high speed train 
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04-315-402 กำรวำงแผนและกำรจัดกำรขนส่งระบบรำง 
Railway System Planning and Management 

3(3-0-6) 

 ความเป็นมาของระบบรางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ระบบรางกับการ
พัฒนาเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน คุณลักษณะเชิงเศรษฐศาสตร์และพาณิชย์ของ
ระบบราง นโยบาย กฎหมาย การจัดการและบริหารองค์กรรถไฟ การพยากรณ์
ปริมาณผู้โดยสารและสินค้า การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร การวิเคราะห์
และศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนโครงการระบบราง ลักษณะการร่วมทุน และ
ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจระบบราง 
Background of rail system in Thailand and abroad, rail systems and 
urban development and land utilization, economic and commercial 
features of rail system, policy, law, management and administration of 
train organization, quantity forecasting of passenger and goods, fare 
structure identification, analysis and feasibility study for rail transport 
investment, joint venture and impact from railway business operation  
 

04-316-303 กำรออกแบบระบบไฮดรอลิกส์และนิวเเมติกส์ 
Hydraulic and Pneumatic System Design 

3(3-0-6) 

 ระบบลมอัด อุปกรณ์เกี่ยวกับลม วงจรเกี่ยวกับลม ไฮโดรนิวเมติค นิวเมติกซีเควน
เซอร์ ระบบไฮโดรลิค อุปกรณ์เก่ียวกับไฮโดรลิค วงจรไฮโดรลิค 
Pneumatic system, pneumatic equipment, pneumatic circuit, hydro-
pneumatic, pneumatic sequencer, hydraulic system, hydraulic 
equipment, hydraulic circuit 
 

04-316-304 กำรประลองไฮดรอลิกส์และนิวเเมติกส์ 
Hydraulic and Pneumatic Laboratory 

1(0-3-1) 

 ปฏิบัติงานระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ การควบคุมความดัน ความเร็ว และ
ล าดับการท างาน การควบคุมการท างานด้วยไฟฟ้าหรือพีแอลซี การวิเคราะห์ระบบ
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์และระบบ 
Practice in hydraulic and pneumatic system, control of pressure, 
velocity and sequence, system control by electrical or PLC, system 
analysis, components and system maintenance 
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04-113-405 วิศวกรรมทำงรถไฟ 
Railway Track Engineering 

3(3-0-6) 

 หลักการทั่วไปของทางรถไฟและโครงสร้างทางรถไฟแบบต่างๆ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับล้อเลื่อนและรถจักร เขตโครงสร้างงานโยธาของทาง เขตบรรทุกของขบวน
รถ รูปตัดของโครงสร้างทาง  แนวเส้นทางในแนวราบและแนวตั้งส าหรับระบบรถไฟ
ระหว่างเมือง รถไฟชานเมือง และรถไฟในเมือง องค์ประกอบทางรถไฟและ
โครงสร้างทาง การค านวณออกแบบโครงสร้างทาง การวางผังทางรถไฟในย่านรถไฟ 
ความรู้เบื้องต้นของระบบอาณัติสัญญาณ สถานีรถไฟแบบต่างๆ ย่านคอนเทนเนอร์  
ย่านโรงงาน  การตรวจสภาพทางและการซ่อมบ ารุงทาง 
Principles of railway track alignment and  track structures; introduction 
to rolling stocks and locomotives, civil structure of trac area, loading 
area of train, cross-sections of track structures, horizontal and vertical 
alignment for intercity train, commuter train and metro, components 
of railway track and track structures, track structures design 
calculation, track layouts in train area, introduction to signaling system, 
various types of train stations, container yard, industry yard, track 
inspection and maintenance 
 

04-322-201 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง 
Structural Analysis 

3(3-0-6) 

 ชนิดของโครงสร้างและน้ าหนักกระท า ความเป็นอินดิเทอร์มิเนตและเสถียรภาพของ
โครงสร้างโครงข้อหมุน คาน และโครงข้อแข็ง สมดุลและแรงปฏิกิริยา แผนภาพของ
แรงตามแนวแกน แรงเฉือนและแรงดัดในคาน เส้นอิทธิพลและน้ าหนักบรรทุก
เคลื่อนที่ส าหรับโครงสร้างดีเทอร์มิเนต การโก่งของโครงสร้างดีเทอร์มิเนตด้วยวิธี
งานเสมือน 
Types of structures and loads; Determinacy and stability of trusses, 
beams, and frames; Equilibrium and reactions; Axial, shear force, and 
bending moment diagrams; Influence lines and moving loads for 
determinate structures; Deflection of determinate structures by virtual 
work methods. 
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04-322-202 กำรออกแบบโครงสร้ำงเหล็กส ำหรับวิศวกรรมระบบรำง 
Steel Design for Railway Engineering 

3(3-0-6) 

 หลักการออกแบบของโครงสร้างเหล็ก ออกแบบโดยวิธีน้ าหนักตัวคูณความต้านทาน 
ชิ้นส่วนรับแรงดึงและแรงอัด ชิ้นส่วนรับแรงดัด หน้าตัดประกอบ คานใหญ่ จุดต่อ 
การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
Principles design of steel structures, design codes for LRFD methods, 
tension and compression members, flexural members, built-up 
members, plate girders, connections, design of steel structures by 
commercial software.  
 

04-322-203 กำรออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
Reinforced Concrete Design 

3(3-0-6) 

 คอนกรีตและเหล็กเสริม พฤติกรรมพ้ืนฐานในการรับแรงตามแนวแกน แรงดัด 
แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดเหนี่ยวและแรงกระท าร่วมกัน การออกแบบชิ้นส่วน
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีก าลัง การฝึกออกแบบ 
ฝึกการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและให้รายละเอียด 
Concrete and reinforcement; fundamental behavior in axial load, 
flexure, torsion, shear, bond and combined actions; design of 
reinforced concrete structural components by working stress and 
strength design methods; design practice.  Practice in reinforced 
concrete design and detailing 
 

04-322-204 วิศวกรรมกำรขนส่ง 
Transportation Engineering 

3(3-0-6) 

 ระบบการขนส่งและองค์กร คุณลักษณะผู้ขับขี่ คุณลักษณะทางเท้า คุณลักษณะ
ยานพาหนะ คุณลักษณะถนน พ้ืนฐานการวางแผนขนส่ง การคมนาคมของเมือ 
ความต้องการในการเดินทาง 
Transportation systems and organization; driver characteristics; 
pedestrian characteristics; vehicle characteristics; road characteristics; 
basic elements of transportation planning; urban transportation; 
forecasting travel demand. 
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04-322-205 กำรออกแบบฐำนรำกระบบรำง 
Railway Foundation Design  

3(3-0-6) 

การประยุกต์ปฐพีกลศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์และออกแบบฐานรากระบบรางและคัน
ดินถม การทรุดตัวของโครงสร้างระบบราง ก าลังรับแบกทานของฐานรากตื้นและ
ฐานรากลึก แรงดันด้านข้างบนโครงสร้าง ความเสถียรภาพของคันดิน 
Application of soil mechanics to analysis and design of rail track 
foundations and embankments; settlement of railway buildings and 
structures; bearing capacities of shallow and deep foundations; earth 
pressures on retaining structures; and slope stability of embankment. 

04-322-206 กำรก่อสร้ำงอุโมงค์ 
Tunneling 

3(3-0-6) 

ปรัชญาและหลักการของอุโมงค์พร้อมการประยุกต์ใช้ การส ารวจภาคสนามและ
ปัจจัยของผลกระทบด้านธรณี วิธีการเจาะอุโมงค์และวิธีการเลือกเครื่องเจาะบนพ้ืน
ด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือการวางแผน ออกแบบ และการก่อสร้าง
อุโมงค์ ระบบอุโมงค์ได้แก่ จุดรองรับ ความปลอดภัย การติดตั้งและการตรวจวัด 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง กรณีศึกษาในการเจาะอุโมงค์ 
Philosophy and fundamental of tunneling with its application; site 
investigation and affecting geological factors; tunneling methods and 
equipment selection based on both technical and economic 
viewpoints which lead to the planning, design and construction of a 
tunnel; tunnel with its related systems as well as support, health and 
safety, instrumentation and monitoring, and tunnel risk analysis; a case 
study in tunneling 

04-322-207 กำรตรวจสอบสิ่งแวดล้อม 
Environment Monitoring  

3(3-0-6) 

วิธีการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการควบคุมระบบประปาและมลพิษทางน้ า วิธีการพ้ืนฐาน
และการวางแผนการควบคุมมลพิษทางอากาศ วิธีการพ้ืนฐานส าหรับการบ าบัดและ
ก าจัดขยะมูลฝอย การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน หลักการในการ
ออกแบบระบบตรวจสอบ การใช้ข้อมูลการติดตามตรวจสอบในการประเมินการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและความเสี่ยงด้านมลพิษ 
Basic methods on water supply and water pollution control, air 
pollution control strategies and basic method, basic methods for solid 
waste treatment and disposal, noise and vibration control, principles 
in the design of monitoring systems, the use of monitoring data in 
assessing the consequences of natural resource management and 
pollution risks. 



32 
 

04-213-404 ระบบอำณัติสัญญำณและควบคุมรถไฟ 
Railway Signaling and Control 

3(3-0-6) 

 ความรู้เบื้องต้นของระบบการขนส่ง ภาพรวมของระบบอาณัติสัญญาณและการ
ควบคุมส าหรับรถไฟ ระบบป้องกันการเดินรถไฟ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับ
ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใช้กับ
รถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมืองกับรถไฟทางไกล รถสินค้าและ/หรือรถไฟความเร็วสูง 
จุดสับราง ประแจกลไฟสัญญาณ ระบบบังคับสัมพันธ์ ระบบการควบคุมรถไฟ ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผังระบบอาณัติ
สัญญาณส าหรับระบบรถไฟ การวางแผนการออกแบบและการเลือกเทคโนโลยี
ระบบอาณัติสัญญาณท่ีเหมาะสมส าหรับระบบรถไฟแบบต่างๆ 
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 and scissor, interlocking principle, 
train supervision system, human factor, signaling system on-board and 
wayside, signaling configuration layout, design planning and 
appropriate signaling technology selection for different types of the 
railways 
 

04-213-405 กำรจ่ำยไฟส ำหรับระบบรำง 
Railway Electrification 

3(3-0-6) 

 ความรู้เบื้องต้นของระบบขนส่งทางราง ภาพรวมของระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าส าหรับ
รถไฟ หลักการและการออกแบบระบบจ่ายก าลังไฟฟ้ากระแสไฟตรงและกระแสสลับ
ส าหรับลากจูงรถไฟ  การต่อลงดินและการเชื่อม การจ าลองคอมพิวเตอร์ระบบจ่าย
ก าลังไฟฟ้าส าหรับลากจูงรถไฟ คุณภาพก าลังไฟฟ้า แนะน าระบบควบคุม
ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส าหรับระบบรถไฟ ระบบก าลังไฟฟ้าเสริมและการซ่อม
บ ารุง 
Introduction to railway transportation system, overview of power 
supply system for railways, concepts and design of DC and AC traction 
power supply systems, grounding and bonding, computer simulation 
for traction power supply system, power quality, Introduction to 
supervisory control and data acquisition (SCADA)  for railway system, 
auxiliary power supply system and maintenance 
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04-213-406 ระบบไฟฟ้ำลำกจูงรถไฟ 
Railway Traction Systems 

3(3-0-6) 

 ความรู้เบื้องต้นของโครงสร้างพ้ืนฐานระบบไฟฟ้าส าหรับจ่ายรถไฟ ภาพรวมของ
ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ ฟิสิกส์พ้ืนฐานของการลากจูง มอเตอร์กระแสไฟตรงและ
มอเตอร์กระแสไฟสลับ ระบบการขับเคลื่อนควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสไฟตรง
และมอเตอร์กระแสไฟสลับ วงจรขับแปลงก าลังไฟฟ้า การมอดูเลทด้วยความกว้าง
ของพัลส์ ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรกด้วยไดนามิคและรีเจนเนอเรทีฟ 
เทคโนโลยีรถไฟที่ ใช้พลังงานจากแรงแม่เหล็กลอยตัว และการรบกวนทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า 
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, pulse-
width modulation ( PWM) , mechanical braking system, dynamic and 
regenerative braking system, MagLEV technology, and electromagnetic 
interference (EMI) 
 

04-311-206 คอมพิวเตอร์และไฟฟ้ำช่วยงำนกำรวัดและควบคุม 
Computer and Electric Aided Measurement and Control 

2(1-3-3) 

 พ้ืนฐานไฟฟ้า อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและการใช้งาน ตัวต้นก าลังและตัวตรวจวัดเบื้องต้น 
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวัดสัญญาณและควบคุม 
Basic of electric, electric device and their using, basic of actuator and 
sensors, computer programming for signal measurement and control 
 

04-315-301 กำรควบคุมและกำรเดินรถไฟ 
Train Control and Operation 

3(3-0-6) 

 ความรู้พื้นฐานเรื่องการเดินรถไฟ การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟล์ความเร็วของ
ขบวนรถ การค านวณตารางระยะทาง-เวลา การจัดระยะห่างระหว่างขบวนรถไฟใน
การจัดการเดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณประเภทต่างๆ และผลต่อการจัดระยะห่าง
ระหว่างขบวนรถ หลักการของบังคับสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความจุของเส้นทางรถไฟ 
การจัดตารางเดินรถ การควบคุมการเดินรถ การออกแบบผังทางที่สถานีเพ่ือรองรับ
การเดินรถ กรณีศึกษาของการจัดและการควบคุมการเดินรถของผู้ให้บริการขนส่ง
ระบบราง 
Principles of railway operation, dynamics of train movement, train 
speed profile, calculation of distance-time diagram, spacing trains in 
train operation, various types of signaling systems and influences on 
spacing trains, interlocking principles, line capacity analysis, train 
scheduling, train operation control, station track layout for train 
operation, case studies of train operation and control of railway 
operators 
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04-000-301 กำรเตรียมควำมพร้อมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
Preparation for Professional Experience 

1(0-2-1) 

 ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 
ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การ
เลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนา
บุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยใน
การท างาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การใช้งานภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการ
วิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล 
Basic knowledge of forms and process of professional experience, 
importance of professional experience, application letters preparation, 
workplace selections, job interview, organizational culture, personality 
development, professional morality, virtue ethics, labor laws, social 
security, 5S’s Keys, systems of quality assurance and safety standards 
at work, English communication in the workplace, report writing, 
presentations, planning skills, analytical skills, immediate problem 
solving skills, decision making, basic concepts of information 
technology, IT laws, and information retrieval 
หมายเหตุ  ผลการประเมินเป็น S และ U 
 

04-321-201 ปฏิบัติกำรด้ำนล้อและระบบรองรับ 
Wheel and Suspension System Practice 

3(0-6-3) 

 ปฏิบัติงานระบบล้อ ระบบรองรับน้ าหนักของรถไฟ หลักการท างาน ส่วนประกอบ
ระบบล้อ การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาระบบล้อและระบบรองรับ ความ
ปลอดภัยในงานระบบล้อและระบบรองรับน้ าหนักรถไฟ  
Practice in wheel system, train weight supporting system, working 
principle, components of wheel system, inspection and maintenance 
of wheel system and supporting system, safety in wheel and 
supporting system 
 

04-321-202 ปฏิบัติกำรทดสอบวัสดุ 
Material Testing Pratice 

3(0-6-3) 

 ปฏิบัติงานทดสอบและศึกษาพฤติกรรมของวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เหล็ก อิฐ ไม้แปรรูป 
แก้วและวัสดุสังเคราะห์ 
Practice in testing and properties study of construction materials such 
as steel, brick, timber, glass and synthetics materials 
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04-321-301 ปฏิบัติกำรด้ำนกำรบ ำรุงรักษำล้อเลื่อน 
Rolling Stock Maintenance Practice   

3(0-6-3) 

ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงระบบล้อเลื่อน เช่น แคร่หรือโบกี้  ระบบห้ามล้อ ระบบ
ขับเคลื่อน  อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างตู้โดยสาร ระบบประตู และระบบจ่ายลมอัด 
Practice in rolling stock system maintenance such as carriage or bogie, 
breaking system, traction system, coupler, door system, and 
pneumatic system 

04-321-302 ปฏิบัติกำรด้ำนกำรปรับอำกำศของรถไฟ 
Railway Air-Conditioning Practice 

3(0-6-3) 

ปฏิบัติงานกระบวนการของอากาศ  การประมาณภาระในการท าความเย็น  อุปกรณ์
ของระบบปรับอากาศ  ระบบปรับอากาศแบบต่างๆ   อุปกรณ์กระจายลม  การ
ออกแบบระบบระบายอากาศ  สารท าความเย็นและการออกแบบท่อทางสารท า
ความเย็น  การควบคุมพ้ืนฐานในระบบปรับอากาศ  และความปลอดภัยในระบบ
ปรับอากาศ   
Practice in processes of air, cooling load estimation, air conditioning 
equipment, various types of air conditioning systems, air distribution 
equipment, ventilation system design, refrigerants and refrigerant 
piping design, basic controls in air conditioning system, and safety in in 
air conditioning system 

04-321-303 ปฏิบัติกำรด้ำนระบบห้ำมล้อของขบวนรถไฟ 
Railway Brake System Practice 

3(0-6-3) 

ปฏิบัติงานระบบเบรกแบบใช้สุญญากาศ ระบบเบรกแบบใช้ลมอัด ส่วนประกอบของ
ระบบเบรก ระบบควบคุมเบรก การประกอบและติดตั้งระบบเบรก และการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนในระบบเบรก 
Practice in vacuum brake system, compressed air brake system, brake 
system components, brake control system, brake system installation, 
and troubleshooting in brake system 

04-322-208 ปฏิบัติกำรด้ำนวิศวกรรมงำนโยธำและทำงวิ่ง 
Civil Work and Track Work Engineering Practice 

3(0-6-3) 

ปฏิบัติงานด้านทางวิ่งแบบใช้หินโรยทางและแบบไม่ใช่หินโรยทาง การยึดรางรถไฟ
กับหมอนรถไฟ เทคนิคการเชื่อมราง อุปกรณ์ในการยึดราง และการติดตั้งประแจสับ
ราง  
Practice in ballasted and non-ballasted track, mounting the rail on 
sleepers, rail welding technique, rail fastening equipment, and turnout 
installation 
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04-322-209 ปฏิบัติกำรด้ำนกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำทำงว่ิง 
Track Inspection and Maintenance Practice 

3(0-6-3) 

 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและตรวจสอบทางวิ่ง การใช้วิธีตรวจสอบแบบไม่ท าลาย  
การตรวจวัดค่าทางเรขาคณิตของทางวิ่ง เทคนิคการบ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหาของ
ทางวิ่ง 
Practice in instrument and track inspection, use NDT method, track 
geometry measurement, track maintenance and troubleshooting 
technique 
 

04-322-210 ปฏิบัติกำรประมำณรำคำก่อสร้ำง 
Construction Cost Estimation Practice 

3(0-6-3) 

 ปฏิบัติงานวิธีการและอุปกรณ์การก่อสร้าง วิเคราะห์ผลผลิตงานก่อสร้าง การถอด
วัสดุ การวิเคราะห์ราคาค่าแรง และค่าเครื่องจักร และหลักการควบคุมราคาการ
ก่อสร้าง 
Practice in construction method and equipment, construction output 
analysis, material quantity take-off, analysis of price, labor cost and 
machine cost including principle construction cost control  

 
04-322-301 ปฏิบัติกำรปฐพีกลศำสตร์ 

Soil Mechanic Practice 
3(0-6-3) 

 ปฏิบัติงานทดสอบดินทางวิศวกรรม การรวบรวมและแปลผลข้อมูล การรายงานผล 
การประยุกต์ใช้ผลทดสอบในงานวิศวกรรมโยธาการ ปฏิบัติการในงานเจาะส ารวจ
ดิน การเก็บตัวอย่าง การทดสอบสมบัติทางกายภาพ การจ าแนกดินทางวิศวกรรม 
สมบัติทางวิศวกรรม การบดอัดดิน ความหนาแน่นของดินในสนาม ความซึมน้ าของ
ดิน และก าลังเฉือนของดินส าหรับระบบราง 
Practice in engineering soil testing, data collection and interpretation, 
report, applications of test results in civil engineering works, laboratory 
on soil boring works, sampling, physical properties testing, engineering 
soil classification, engineering properties, soil compaction, field 
density, permeability,  and shear strength of soil for railway system 
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04-323-201 ปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรเดินรถไฟและควบคุม 
Train Operation and Control Management Practice 

3(0-6-3) 

 ปฏิบัติงานการเดินรถไฟ การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟล์ความเร็วของขบวนรถ 
การค านวณตารางระยะทาง-เวลา การจัดระยะห่างระหว่างขบวนรถไฟในการจัดการ
เดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณประเภทต่างๆ หลักการของบังคับสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์ความจุของเส้นทางรถไฟ การจัดตารางเดินรถ และการควบคุมการเดินรถ 
Practice in railway operation, dynamics of train movement, train speed 
profile, calculation of distance-time diagram, spacing trains in train 
operation, various types of signaling systems, interlocking principles, 
line capacity analysis, train scheduling and train operation control 

 
04-323-202 ปฏิบัติกำรด้ำนกำรวำงแผนกำรบ ำรุงรักษำรถไฟ 

Railway Maintenance Planning Practice 
3(0-6-3) 

 ปฏิบัติการเทคนิคซ่อมบ ารุงแบบต่างๆ การวางแผนการซ่อมบ ารุง โรงซ่อมบ ารุง 
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพและความปลอดภัยในการบ ารุงรักษา กรณีศึกษา
เกี่ยวกับ อุปกรณ์ระบบตัวรถไฟ ต้นก าลังระบบตัวรถไฟ ระบบรางและสถานี การ
เปลี่ยนระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร ระบบไฟฟ้า สิ่งอ านวยความ
สะดวก และรถไฟความเร็วสูง 
Practice in various maintenance techniques, maintenance planning, 
maintenance workshop, tools and equipment, quality and safety in 
maintenance, case studies on rolling stock element, traction unit, track 
and station, track rehabilitation, signaling and communication, facilities, 
high speed train 

 
04-323-301 ปฏิบัติกำรด้ำนระบบอำณัติสัญญำณและสื่อสำร 

Railway Signaling and Communication System Practice 
3(0-6-3) 

 ปฏิบัติงานระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมส าหรับรถไฟ ระบบป้องกันการเดิน
รถไฟ ที่ใช้กับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมืองกับรถไฟทางไกล รถสินค้าและหรือรถไฟ
ความเร็วสูง จุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบบังคับสัมพันธ์ ระบบการ
ควบคุมรถไฟ 
Practice in signaling and control system for railways, train detection 
system for metro, mainline, freight and/ or high speed line, 
turnout/crossovers/scissor, point machine, signal, interlocking principle, 
and train supervision system 
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04-323-302 ปฏิบัติกำรด้ำนระบบไฟฟ้ำส ำหรับจ่ำยรถไฟ 
Railway Electrification System Practice   

3(0-6-3) 

ปฏิบัติงานระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าส าหรับรถไฟ ระบบจ่ายก าลังไฟฟ้ากระแสไฟตรง
ส าหรับลากจูงรถไฟ  การตั้งค่ารีเลย์ ป้องกันและการจัดล าดับความสัมพันธ์การ
ป้องกัน การต่อลงดินและการเชื่อม คุณภาพก าลังไฟฟ้า ระบบควบคุมประมวลผล
และจัดเก็บข้อมูล ระบบก าลังไฟฟ้า เสริมและการซ่อมบ ารุง 
Practice in power supply system for railways, DC and AC traction 
power supply system, protection relay setting, protection coordination 
sequencing, grounding and bonding, power quality, supervisory control 
and data acquisition (SCADA), auxiliary power supply system and 
maintenance 

04-323-303 ปฏิบัติกำรด้ำนระบบไฟฟ้ำลำกจูงรถไฟ 
Railway Traction System  Practice   

3(0-6-3) 

ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าส าหรับจ่ายรถไฟ พ้ืนฐานการลากจูง มอเตอร์กระแสไฟตรง
และมอเตอร์กระแสไฟสลับ ระบบการขับเคลื่อนควบคุมความเร็ว มอเตอร์กระแส
ไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟสลับ วงจรขับแปลงก าลังไฟฟ้า ระบบการเบรกทางกล 
ระบบการเบรกด้วยไดนามิคและรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใช้พลังงานจาก
แรงแม่เหล็กในการเคลื่อนที่  ประเด็นอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น การรบกวนทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า 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 issues 
such as electromagnetic interference (EMI) and etc. 



39 
 

3.2 ชื่อ สกุล คุณวุฒิและตําแหนงของอาจารย 

  3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงวิชาการ 

คุณวุฒิ – สาขาวิชา 

ช่ือสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ ยอนหลังภายใน 5 ป 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห/

ปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 

1 นายสถาพร ทองวิค* 
อาจารย 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2539 

P. Hunchat, S. Thongwik and W. Chanpeng, (2018) 
“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. 

6 

 

 

9 

 

 

12 

 

 

9 

 

 

2 นายเทอดเกียรติ  ลิมปทีปราการ 
ผูชวยศาสตราจารย (สาขาเครื่องกล) 
Ph.D. (Mechanical Engineering ), Florida Atlantic 
University, Florida, United States of America, 2549 
M.Eng. (Mechanical Engineering), Oklahoma State 
University, Oklahoma, United States of America, 
2543 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2538 

เทอดเกียรติ  ลิมปทีปราการ, รัชศักดิ์  สระทองออน และ 
มนตรี กุลประดิษฐ, “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
แรงกระทําตอชุดโบกี้ของรถไฟฟา,” การประชุมวิชาการ
ระดับชาติดานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู และสิ่งประดิษฐ  
2560, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2-5 
เมษายน 2560, หนา 1-5. 
 

9 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

9 

 

 

3 นายพรอมศักดิ์   อภิรติกุล 
อาจารย 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2545 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2541 

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. 

6 

 

 

 

12 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

4 นายมานพ แยมแฟง 
ผูชวยศาสตราจารย (สาขาเครื่องกล) 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี, 2560 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี, 2547 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุณหภาพ), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2545 
อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2540 

มานพ แยมแฟง, จักรวาล บุญหวาน, นพพร เปรมใจ, ธนา
พล สุขชนะ และ มนพร คุปตาสา, “การพัฒนาเคร่ืองผาผล
หมากสดก่ึงอัตโนมัติสําหรับกระบวนการแปรรูปผลหมาก,” 
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่, ปท่ี 9, ฉบับท่ี 6, หนา 
420-429, พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560. (TCI 1) 
 

6 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

5 นายนพพร เปรมใจ 
อาจารย 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ, 2541 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ, 2538 

พิพัฒน ปราโมทย, วินัย จันเพ็ง, ปณณธร ศลิษฏธนวัฒน, 
ประเสริฐ หาชานนท, อภิชาติ ไชยขันธุ, สุเทพ    วัชราเรือง
วิทย, สํารวม โกศลานันท, ณัฐสิทธิ์ พัฒนะอ่ิม และ นพพร 
เปรมใจ (2560)  การควบคุมอัตโนมัติสําหรับใบเบลดแบบ
ปรับมุมได. วารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติวิศวกรรม
วิจัย คร้ังท่ี 1 (NEnR 2017) ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1, มิถุนายน 2560, 
หนา 10-15. 

6 6 9 6 

หมายเหตุ  *ประธานหลักสูตร 
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      3.2.2 อำจำรยผ์ู้สอน 
ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล 

ต ำแหน่งวิชำกำร 
คุณวุฒิ – สำขำวิชำ 

ชื่อสถำบัน, ป ีพ.ศ. ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ผลงำนทำงวิชำกำร ย้อนหลังภำยใน 5 ป ี

ภำระกำรสอน ชม./สปัดำห์/
ปีกำรศึกษำ 

2563 2564 2565 2566 

1 นายกฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ ์
รองศาสตราจารย ์
Ph.D. (Energy-Electric Power System), Asian 
Institute   of Technology, 2551 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2544 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้), สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, 2539 

Kongjeen, Y. ; Junlakan, W.  and 
Bhumkittipich, K.  (2018) .  Estimation of the 
Quick Charging Station for Electric Vehicles 
based on Location and Population Density 
Data. , International Journal of Intelligent 
Engineering and Systems 11 (3) , 2018.  pp. 
233-241.

3 3 3 3 

2 นายวินยั  จันทร์เพ็ง* 
อาจารย ์
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2555 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2548 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, 2539 

Kittapas Homraruen and Winai Chanpeng, 
(2018), “Study of Property Basic and 
Moisture Content of The Roselle Seeds per 
Oil Extraction Volume and Moisture 
Relations Analyzer for Used as Raw Material 
Production of Biodiesel Renewable Fuel”, 
Science and Technology of Emerging 
Materials (STEMa2018), Pattaya, Thailand, 
18-20 July, 2018, pp. 32-34

12 6 6 9 

3 นายจกัรี  ศรีนนท์ฉัตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D. (Electrical Engineering), Uinversity of 
Northumbria, Newcsatle, United Kingdom, 
2548 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้), สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, 2538 

A. Suksukont and J. Srinonchat, “Improving
the quality of speech signal using a FIR
band pass filter with Fast Fourier Transform,
Proceeding of 5th International Electrical
Engineering Congress (IEECON), 2017.

6 6 9 12 

4 นายวีระศกัดิ์  ละอองจันทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Dr.-Ing (Civil Engineering), Leibniz University 
Hannover, Niedersachsen, Germany, 2550 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2543 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2541 

Werasak Raongjant, Meng Jing, Comparison 
Experimental Study on Retrofitting Methods 
of Partially Damaged Timber Columns, 3  th 
International Conference on Material 
Engineering and Manufacturing, Nanjing, 
People’s Republic of China, March 2 5 -2 7 , 
2019. 

9 12 6 9 

5 นายพุทธพล  ทองอินทร์ด า 
รองศาสตราจารย ์
Dr.-Ing (Civil Engineering), Leibniz University 
Hannover, Niedersachsen, Germany, 2553 
M.Sc. (Civil Eng. and Surveying), Leibniz
University Hannover, Niedersachsen,
Germany, 2548
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, 2542

P. Thongindam,  Mechanistic Behavior and
Effectiveness of Microcracking Process in
Soil-Cement Base, Engineering Journal of
Siam University, Volume 19, Issue 2, No.37 ,
July-December 2018.

12 9 9 6 
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ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่งวิชำกำร 

คุณวุฒิ – สำขำวิชำ 
ชื่อสถำบัน, ป ีพ.ศ. ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ผลงำนทำงวิชำกำร ย้อนหลังภำยใน 5 ป ี

ภำระกำรสอน ชม./สปัดำห์/
ปีกำรศึกษำ 

2563 2564 2565 2566 

6 นางระพี  กาญจนะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550 
M.Eng. (Systems Engineering), Royal
Melbourne Institute of Technology,
Melbourne, Australia, 2539
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536

นางระพี  กาญจนะ, การลดของเสียในกระบวนการ
ผลิตลวดเหล็กขึ้นรูปส าหรับเบาะรถยนต์, วารสาร
ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1, 
2560, หน้า 25-33 

9 6 12 9 

7 นายปัณณธร  ศลิษฏ์ธนวัฒน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาเครื่องกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, 2548 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, 2538 

พิพัฒน์ ปราโมทย์, วินัย จันเพ็ง, ปัณณธร ศลิษฏ์
ธนวัฒน์, ประเสริฐ หาชานนท์, อภิชาติ ไชยขันธุ์, สุ
เทพ วัชราเรืองวิทย์, ส ารวม โกศลานันท์, ณัฐสิทธิ์ 
พัฒนะอิ่ม และ นพพร เปรมใจ (2560)  การควบคุม
อัตโนมัติส าหรับใบเบลดแบบปรับมุมได้. การประชุม
วิชาการระดับชาติวิศวกรรมวิจัย ครั้งที่ 1 (NEnR 
2017) ฉบับที่ 1 หน้า 10 

9 12 6 9 

8 นายประเสริฐ  หาชานนท ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาเครื่องกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, 2538 

ประเสริฐ หาชานนท์, ภาณุ ประทุมนพรัตน์, เฉลิม
ชิต ศรีอนงค์, เอกชัน แสงกร และพีรพล ขัดเพ็ชร 
“ชุดผลิตไฟฟ้าขนาด 30 วัตต์ด้วยกังหันน้ าแนวแกน
ตั้ง” รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงาน
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนาร,ี 21-23 พฤษภาคม 2562, หน้า 324. 

12 9 12 9 

9 นายสมชาย  เบยีนสูงเนิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2548 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้), สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, 2539 

Biansoongnern, S. and Plangklang, B. (2017). 
Efficiency Improvement of Energy 
Management for LED Street Lightings.  The 
5th International Electrical Engineering 
Congress ( iEECON2017) , Chonburi, 
THAILAND, March 8th-10th, 2017. 

12 9 6 9 

10 นายศิริชัย  แดงเอม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้), สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, 2538 

Pikultong, P.; Intaboot, N.; Vilasmong 
kolchai, T.; Donthuam, P. and Dangeam, S. 
(2019). Adaptable Energy Management of 
Home Energy Storage to Support EV Quick 
Charging.  International Journal of the 
Computer, the Internet and Management: 
IJCIM, Vol. 27, No.1, 2019. pp. 37-42. 

9 6 9 12 

11 นายกุณฑล  ทองศรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D. (Ancient Indian & Asian Studies),  
Magadh University, India,2558 
วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม), สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2546 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2540 

นายกุณฑล  ทองศรี, การออกแบบและพัฒนาเครื่อง
ปอกเปลือกหอมแดงต้นแบบ ส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราช
มงคลธัญบุรี ปีที่ 16 ฉบับที ่1 เดือนมกราคม-
มิถุนายน 2561, หนา้ 43-50 

9 9 6 12 
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ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่งวิชำกำร 

คุณวุฒิ – สำขำวิชำ 
ชื่อสถำบัน, ป ีพ.ศ. ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ผลงำนทำงวิชำกำร ย้อนหลังภำยใน 5 ป ี

ภำระกำรสอน ชม./สปัดำห์/
ปีกำรศึกษำ 

2563 2564 2565 2566 

12 นายมนูศักดิ์  จานทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาเครื่องกล) 
Dr.-Ing. (Mechanical Engineering), Leibniz 
Universitaet Hannover, Hannover, 
Germany, 2549 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร, 2538 

Design of self-tuning fuzzy PID controllers 
for position tracking control of autonomous 
agricultural tractor, Pertanika Journal of 
Science and Technology, Volume 27, Issue 
1, January 2019, Pages 263-280 

10 12 12 12 

13 นายจกัรวาล  บุญหวาน 
อาจารย ์
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2547 
วศ.บ. (เทคโนโลยีอุณหภาพ), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2545 
อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 
2542 

Development of the Fresh Betel Nut 
Splitter with a Semi-Automatic Operation 
for the Betel Nut Processing, วารสารวิจัยเพือ่
การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development 
Research Journal), ปั้ 9 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2560, E-ISSN 2408-1752 

12 10 12 12 

14 นายบุณย์ฤทธิ์  ประสาทแกว้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาเครื่องกล) 
D.Eng. (Energy), Asian Institute of
Technology, Thailand, 2555
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2544
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, 2538

Efficiency improvement of a concentrated 
solar receiver for water heating system 
using porous medium, Materials Science 
and Engineering Volume 297, Issue 1, 7 
February 2018, Article number 012059 8th 
TSME-International Conference on 
Mechanical Engineering, TSME-ICoME 2017; 
Arnoma Grand HotelBangkok; Thailand; 12 
December 2017 through 15 December 
2017; Code 135935 

12 12 10 12 

15 นายพิพัฒน ์ ปราโมทย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาเครื่องกล) 
Ph.D. (Mechanical Engineering), Lehigh 
University, Pennsylvania, USA, 2547 
M.S. (Mechanical Engineering), Lehigh
University, Pennsylvania, USA, 2543
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, 2534

การควบคุมอัตโนมัติส าหรับใบเบลดแบบปรับมุมได้. 
วารสาร การประชุมวิชาการระดับชาตวิศิวกรรมวิจัย 
ครั้งที่ 1 (NEnR 2017) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า 10 

12 10 12 12 

16 นายวิรชยั  โรยนรินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาเครื่องกล) 
Ph.D. (Mechanical Engineering), 
Northumbria University,Newcastle,UK, 2547 
M.Sc. (Mechanical Engineering),
Northumbria University,Newcastle,UK, 2542
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, 2538

Investigaion of a Pico Yurgo Turbine for 
High-Rise Buildings Using Computational 
Fluid Dynamics, Journal of Sustainable 
Development Vol.  11, No.  1; 2018  p112-
123 January 2018 

10 12 10 12 
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ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่งวิชำกำร 

คุณวุฒิ – สำขำวิชำ 
ชื่อสถำบัน, ป ีพ.ศ. ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ผลงำนทำงวิชำกำร ย้อนหลังภำยใน 5 ป ี

ภำระกำรสอน ชม./สปัดำห์/
ปีกำรศึกษำ 

2563 2564 2565 2566 

17 นายภาณุ  ประทุมนพรัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาเครื่องกล) 
Ph.D. (Mechanical Engineering), 
Northumbia University, Newcastle, UK, 
2555 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2539 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2535 

ประเสริฐ หาชานนท์, ภาณุ ประทุมนพรัตน์, เฉลิม
ชิต ศรีอนงค์, เอกชัน แสงกร และพีรพล ขัดเพ็ชร 
“ชุดผลิตไฟฟ้าขนาด 30 วัตต์ด้วยกังหันน้ าแนวแกน
ตั้ง” รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงาน
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนาร,ี 21-23 พฤษภาคม 2562, หน้า 324. 

10 12 10 11 

18 นายขวัญชัย  จอ้ยเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาเครื่องกล) 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2555 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2540 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, 2536 

Boonwat, S., Choicharoen, K., 2018, “Effect 
of hydrodynamic parameters on mean 
particle residence time in a vortex drying 
system”, Proceedings of the 15th KU-KPS 
National Conference, December 6-7, 
Nakhon Pathom, Thailand, pp. 252-262. 

10 12 11 10 

19 นายบวร  อิศรางกูร ณ อยธุยา 
รองศาสตราจารย ์
Ph.D. (Civil Engineering), University of Tokyo, 
Japan, 2549 
M.Sc. (Structure Engineering), University of
Surrey, United Kingdom, 2542
B.Eng. (Civil Engineering), Queen Mary
College, University of London, United
Kingdom, 2539

Thanakit Ratanawan , Thanongsak Imjai 
Borvorn Israngkura Na Ayudhya and Reyes 
Garcia ( 2 0 1 9 ) .  Experimental study of 
thermal performance of house models built 
with conventional or hybrid wall panels. 
Proceedings of the International Conference 
on Sustainable materials, Systems and 
structures ( SMSS2 0 1 9 )  Energy efficient 
building design and legislation, RILEM 
Publications S.A.R.L. ,2 0 -2 2  March 2 0 1 9 . 
Rovinj, Croatia, pp.131-136 

10 10 10 10 

20 นายศุภสิทธ ิ พงศ์ศิวะสถิตย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D. (Civil Engineering), Saga University, 
Saga, Japan, 2554 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2544 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 2539 

Pongsivasathit, S., Voottipruex, P. and Chai, 
J. C.  ( 2017) .  Settlement-time curve
calculation of soil-cement column and slab
improved soft clay deposit. , International
Association of Lowland Technology ( IALT) ,
ISSN 1344-9656, Vol.19, No.2

10 10 10 10 

21 นายสุคม  ลิปิเลิศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, 2535 

ธรรมศักดิ์  โรจน์วิรุฬห์ ,สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ , 
อรวรรณ โรจน์วิรุฬห์, อมเรศ บกสุวรรณ, สุคม ลิปิ
เลิศ . “ การบ าบั ดสีและซีโอดีของน้ า เสียจาก
อุตสาหกรรมฟอกย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิ
ติก”. วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคล
ธัญบุรี ,ปีที่  15 , ฉบับที่  2, หน้า 29-40 , เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม , 2560 

10 10 10 10 
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ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่งวิชำกำร 

คุณวุฒิ – สำขำวิชำ 
ชื่อสถำบัน, ป ีพ.ศ. ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ผลงำนทำงวิชำกำร ย้อนหลังภำยใน 5 ป ี

ภำระกำรสอน ชม./สปัดำห์/
ปีกำรศึกษำ 

2563 2564 2565 2566 

22 นายสุธี  ปิยะพิพัฒน์* 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2544 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล, 2534 

สุธี ปิยะพิพัฒน์ และ ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์. “การ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยแบบจ าลองเพื่อ
ตรวจสอบพฤติกรรมการยุบอัดตัวคายน้ าของชั้นดิน
เหนียวที่ถูกปรับปรุงด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบไม่
ห ยั่ ง ลึ ก กั บ แ ผ่ น พื้ น ดิ น ซี เม น ต์ ”  ว า ร ส า ร
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 
13, ฉบับที่  2, หน้า 97-105, เดือนพฤษภาคม -
สิงหาคม, 2561 

10 10 10 10 

23 นายศุภสิทธ ิ พงศ์ศิวะสถิตย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D. (Civil Engineering), Saga University, 
Saga, Japan, 2554 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2544 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 2539 

Pongsivasathit, S., Voottipruex, P. and Chai, 
J. C.  ( 2017) .  Settlement-time curve
calculation of soil-cement column and slab
improved soft clay deposit. , International
Association of Lowland Technology ( IALT) ,
ISSN 1344-9656, Vol.19, No.2

10 10 10 10 

24 นายจตุพล  ตั้งปกาศิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2551 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2542 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2536 

จตุพล ตั้งปกาศิต ศิวกร อ่างทอง และ พนมศักดิ์ คง
จีน, 2559 ‘ผลกระทบของการใช้เถ้าถ่านหินทราย
บดละเอียดตะกอนน้ าประปา แทนที่ในปูนซีเมนต์
ต่อก าลังอัดการหดตัวแบบแห้งและการหดตัวแบบ
ออโตจีนัสของคอนกรีต’ วารสารวิศวกรรมศาสตร์
ราชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 14,ฉบับที่ 1, หน้า 69-78. 

10 10 10 10 

25 นายกิตติพงษ ์ สุวโีร 
อาจารย ์
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2560 
M.Eng. ( Geotechnical and
Geoenvironmental Engioneering), Asian
Institute of Technology, 2552
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2550

ปราโมทย์ วีรานุกูล, กิตติพงษ์ สุวีโร, และอิทธิ วีรานุ
กูล, 2561.ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานผสมขุยมะพร้าว
ที่มีสมบัติความเป็นฉนวนป้องกันความร้อน.วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 16(2): 129-138. 

10 10 10 10 
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 4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 
 ผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรได
กําหนดรายวิชาที่อยูในกลุมวิชาปฏิบัติการรวมกับสถานประกอบการ จํานวน 30 หนวยกิต ซึ่งนักศึกษาจะตอง
ศึกษาในรายวิชาในกลุมวิชานี้ขณะที่ศึกษาใน ปการศึกษาที่ 2 ทั้งหมด โดยจัดใหนักศึกษามีการทดสอบภาษาจีน  
ถานักศึกษาผานทดสอบไดตามเกณฑที่กําหนด นักศึกษาจะมีสิทธิ์ที่จะไปศึกษาตามรายวิชาที่เหลืออีก 1 ป  
ณ สถาบัน Liuzhou Railway Vocational Technical College หรือมหาวิทยาลัย Beijing Jiao Tong 
University (BJTU) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สวนนักศึกษาที่ไมสามารถสอบภาษาจีนผานตามเกณฑที่กําหนด 
หรือนักศึกษาที่สอบผานภาษาจีนตามเกณฑท่ีกําหนด แตมีความประสงคที่จะไมเดินทางไปศึกษาตามรายวิชาที่
เหลืออีก 1 ป ที่สถาบัน Liuzhou Railway Vocational Technical College หรือ มหาวิทยาลัย Beijing Jiao 
Tong University (BJTU) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จะถูกสงไปศึกษาตามรายวิชาปฏิบัติการรวมกับสถาน
ประกอบการที่เหลอือีก 1 ป ณ บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ/หรอืสถาบันการศึกษา 
สถานประกอบการ ที่มีความรวมมือและเก่ียวของกับระบบรางภายในประเทศ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนกัศึกษา มีดังนี ้
  4.1.1 มีทักษะในการปฏบิัติงานดานวิศวกรรมระบบรางจากสถานประกอบการ และมีความเขาใจใน

การเรียนรูทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากย่ิงขึ้น  
              4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางวิศวกรรมระบบรางโดยใชเทคโนโลยี 

เครื่องมือและเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมระบบรางไดอยางเหมาะสม 
  4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดด ี
  4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกรและสามารถปรบัตัวเขากับสถานประกอบการ

ได 
  4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
 4.2 ชวงเวลา 
  ระยะเวลา 2 ภาคเรียน ระหวางภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษาที ่2 และ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษาที่ 3 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  รายวชิาทีจ่ัดอยูในกลุมวชิาปฏิบัตกิารรวมกับสถานประกอบการ จํานวน 30 หนวยกิต จัดเต็มเวลา  2  
ภาคการศึกษา 
 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรอืงานวิจัย 
 เปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชความรูดานวิศวกรรม มุงเนนการแกปญหาใหกับงานในหนาที่ในขณะ
ฝกประสบการณภาคสนาม ณ สถานประกอบการหรืองานทีเ่กี่ยวของกบัการแกปญหาทางวศิวกรรมระบบราง โดย
มีผูเขารวมโครงการ 1-4 คน และทาํการประเมินผลโครงการรวมกบัสถานประกอบการ 
5.1 คําอธิบายโดยยอ 
 หัวขอที่นําเสนอตองเกี่ยวของกบัการประยุกตใชความรูดานวิศวกรรมมาแกปญหาทางวศิวกรรมระบบราง 
เน่ือหาประกอบดวย ความสาํคัญของปญหา วัตถุประสงค ขอบเขต ประโยชนทคึาดวาจะไดรบัจากการทําโครงงาน 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวของ งานวจิัยหรือความรูที่ผานมา วิธกีารทําโครงงาน ผลการจัดทาํโครงงาน โดยมีการนาํความรู
ทางดานวศิวกรรมมาวิเคราะห อธิบายผลการเรียนรู ผลการแกปญหาทางวิศวกรรมระบบราง ตามระยะเวลาที่
กําหนด 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษาสามารถทาํงานรวมกับผูอื่นได สามารถใชภาษาเขียนและภาษาพูด มคีวามกลาแสดงออกอยาง
สรางสรรค การวางแผนงาน มคีวามรบัผิดชอบ สามารถนําความรูทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีมาประยุตยใชใน
การแกปญหาทางดานวศิวกรรมระบบรางได 
5.3 ชวงเวลา  
 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษาที่ 3 
5.4 จํานวนหนวยกิต 
 จํานวน 3 หนวยกิต 
5.5 การเตรียมการ 
 จัดการเรียนการสอนวชิาการเตรียมโครงงานวศิวกรรมระบบรางใหกบันักศึกษา เพื่อทําความเขาใจ เรียนรู
วิธกีารเขียนโครงการ การสบืคนขอมลู การคนควา ทดลอง วธิีการการวิเคราะหป็ญหา วิธกีารรวบรวมเก็บขอมูล 
การนาํเสนองาน เพื่อเสนอสอบหัวขอที่ตองการทาํโครงงานผานคณะกรรมการสอบโครงงานวศิวกรรมระบบราง ที่
ประกอบดวยคณะอาจารยทีป่รึกษาและสถานประกอบการ ที่ไดรับแตงตั้งจากกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อสอบ
และวัดผลการจัดทาํโครงงาน 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
 การประเมินผลการจัดทําโครงงานวศิวกรรมระบบราง จัดทาํโดยคณะกรรมการสอบโครงงานวิศวกรรมระบบ
ราง ที่ประกอบดวยคณะอาจารยที่ปรึกษาและคณะสถานประกอบการ ที่ไดรบัแตงตั้งจากกรรมการบรหิาร
หลักสูตร เพื่อสอบและวัดผลการจัดทาํโครงงาน รวมแลวไมนอยกวา 3 คน โดยพิจารณาจาก ความเขาใจทฤษฎ ี
การบรูณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาโครงงานดานวิศวกรรมระบบราง โดยใชเทคโนโลยี เครื่องมือ 
และเครือ่งจักรไดอยางถกูตองและเหมาะสม ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถทาํงานรวมกบัผูอื่น มรีะเบียบวินัย 
ตรงเวลา มีภาวะการเปนผูนาํ มคีวามกลาในการแสดงออก สามารถนาํเสนอขั้นตอน วธิีการทาํงาน และนาํ
ความคิดสรางสรรคมาใชประโยชนในการจัดทําโครงงานจนสาํเร็จ 
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หมวดที่ 4   ผลกำรเรียนรู้  กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล 

1. กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษำ 

1. ด้านทักษะความรู้
- มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมเพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้นไปได้

- มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ที่มีอยู่ ให้สูงขึ้น เพ่ือพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ

- สามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเลือก
วิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

- มีความสามารถในการติดต่อสื่ อสารและใช้
ภาษาไทยภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค
ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี

- การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนในภาคทฤษฎี

- การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้าเพ่ือจะ
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

- การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร
การท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงานคน และเวลา

- การใช้หนังสือ และสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษการ
มอบหมายงานที่ต้องมีการน าเสนอในลักษณะปากเปล่า
ประกอบสื่อในชั้นเรียน

2. ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ
- มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่
คณะสามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน

- การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร
การท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา

3. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
-มีคุณธรรมจริยธรรม ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่มี

ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพและต่อ
สังคมปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ

- การสอดแทรกความรู้ถึ งผลกระทบของการขาด
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพที่มีต่อสังคม
ในบางรายวิชาที่เก่ียวข้อง

4. ด้านบุคลิกภาพ
- มีสัมมาคารวะและรู้จัดกาลเทศะ - มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย บุคลิกภาพ การเข้า

สังคม การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์และการ
วางตัวที่ดีในการท างาน ในบางรายวิชาที่เก่ียวข้อง
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2. กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน
1.1 หมวดวิชำศึกษำทั่วไป

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

1) มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นคุณธรรม จริยธรรม
3) ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและ

สังคม
1.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

1) จัดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม
2) สอดแทรกประเด็นคุณธรรมจริยธรรมที่ก าลังพูดคุยในสังคม
3) สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา

การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

1.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
1) พิจารณาจากกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
2) การอภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยวกับประเด็นคุณธรรม จริยธรรม
3) การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
4) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง

ต่อเนื่อง
2. ควำมรู้

2.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
1) มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปต่อยอดองค์ความรู้ หรือน าความรู้ไปสู่การสร้าง

นวัตกรรม
2) มีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
3) สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการ

2.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค์

ความรู้
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

2.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี รายงานที่มอบหมาย และผลงานและการปฏิบัติการ
2) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
3) ประเมินจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ

3. ทักษะทำงปัญญำ
3.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ

1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
2) สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
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3) สามารถใช้ข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
3.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

1) ให้นักศึกษาฝึกการค้นหาความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา
2) ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Instruction)
3) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์

3.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
1) ประเมินจากรายงาน ผลการค้นคว้า
2) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหา ผลการปฏิบัติการจาก

สถานการณ์จริง
3) ประเมินจากการทดสอบ การวิเคราะห์กรณีศึกษาต่าง ๆ

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ

1) มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีและท างานเป็นทีมได้
2) มีส านึกสาธารณะและจิตอาสา เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก
3) มีความรับผิดชอบต่อสังคม

4.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 
1) ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน
2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ

4.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 
1) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
2) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนและจากการสังเกตพฤติกรรม

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ

ด ารงชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นเพ่ือน ามาวิเคราะห์และสนับสนุนการ

ตัดสินใจ
3) สามารถเลือกรูปแบบของการสื่อสารและการน าเสนอที่เหมาะสมต่อบุคคลที่หลากหลาย

5.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1) ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น
3) การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับ

มอบหมาย และฝึกการน าเสนอผลงานโดยเน้นความส าคัญของการใช้ภาษา และบุคลิกภาพ
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5.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1) ประเมินจากงานที่มอบหมาย ความสามารถในการค านวณด้วยหลักคณิตศาสตร์

เชิงเลข
2) พิจารณาจากรายงานการค้นคว้าข้อมูล วิธีการน าข้อมูลออกมาน าเสนอ และการ

ประยุกต์ใช้งาน
3) พิจารณาจากวิธีการน าเสนอ การใช้ข้อมูล

1.2 หมวดวิชำเฉพำะ 
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ

วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

3) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม

1.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การ

ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ก าหนดหรือได้ตกลงกันไว้
2) มีการปลูกฝังความรับผิดชอบให้นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา

การส่งงานตามก าหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยฯ

3) การท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น

4) นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอน
ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกย่อง
นักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ

1.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร
3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2. ควำมรู้
2.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้

1) มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

2) มีความสามารถในการอธิบายหลักการส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม

3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการแก้ไขปัญหาในงานจริงได้

2.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค์

ความรู้
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
3) ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จ าลอง
4) ใช้วิธีการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน
5) นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา

2.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
1) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า
3) ประเมินจากโครงงานที่น าเสนอ
4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน
5) ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา

3. ทักษะทำงปัญญำ
3.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ

1) สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) สามารถออกแบบ สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมโดยต่อยอดองค์ความรู้จากเดิม และ
ปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม

3) สามารถประเมินความเหมาะสมตามระบบงานในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2) มอบหมายงาน Project  โดยใช้หลักการวิจัย
3) การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน

3.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
2) การปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ประเมินการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน
3) ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
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4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ

1) มีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานส่วนบุคคลและส่วนรวม
พัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการท างาน

3) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วน
บุคคลและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ

4.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 
1) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม
2) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและ

เสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า
3) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเป็นการระดมส มอง

(Brainstorming) เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
4) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

4.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ โดยใช้กำรประเมินดังนี้ 
1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี
2) ติดตามการท างานร่วมกับกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะพร้อมบันทึกพฤติกรรม

รายบุคคล
3) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
4) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือการ

ค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ รวมถึง
การสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์

3) มีทักษะในการสื่อสารความรู้ในสาขาวิชาชีพทั้งการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์  กับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง

และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิค
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้
ในห้องปฏิบัติการ

2) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

5.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์
2) ประเมินจากรายงานตามหัวข้อมอบหมาย ความสามารถในสรุปความ รวบรวม

ข้อมูล กรณีศึกษาต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
6. ทักษะพิสัย

6.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย
1) สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้  ได้

อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการแก้ปัญหา

เฉพาะทาง เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด าเนินการ
3) มีทักษะในการสร้างผลงานและนวัตกรรมในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ

6.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย 
1) สาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติที่ปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน
2) เตรียมใบฝึกปฏิบัติที่ ใช้ความรู้ความสามารถเชิงทักษะในการแก้ปัญหาทาง

วิศวกรรม
3) ฝึกท าการร่างแบบสั่งงานจริงในสาขาวิชาชีพเฉพาะ

6.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย 
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
2) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
3) ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน
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2. แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ
(Curriculum Mapping)

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม

1) มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นคุณธรรม จริยธรรม
3) ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม

2. ควำมรู้
1) มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปต่อยอดองค์ความรู้ หรือน าความรู้ไปสู่การสร้าง

นวัตกรรม
2) มีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
3) สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการ

3. ทักษะทำงปัญญำ
1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
2) สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถใช้ข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
1) มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีและท างานเป็นทีมได้
2) มีส านึกสาธารณะและจิตอาสา เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก
3) มีความรับผิดชอบต่อสังคม

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องมาใช้ในการ

ด ารงชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นเพ่ือน ามาวิเคราะห์และสนับสนุนการ

ตัดสินใจ
3) สามารถเลือกรูปแบบของการสื่อสารและการน าเสนอที่เหมาะสมต่อบุคคลที่หลากหลาย
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แผนกำรเรียนรู้ในตำรำงแผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดขอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำก 
หลักสูตรสู่รำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 

รำยวิชำ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม

รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำร และกำร

ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม

ในการด าเนินชีวิต บน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. สามารถวิเคราะห์
ประเด็นคุณธรรม
จริยธรรม

3. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มี
วินัย ตรงต่อเวลา
เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กร
และสังคม

1. มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน เพื่อน าไปต่อ
ยอดองค์ความรู้ หรือน า
ความรู้ไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม

2. มีความรู้ทันต่อ
ความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลง

3. สามารถน าความรู้ไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
การเป็นผู้ประกอบการ

1. มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต

2. สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
และเสนอแนวทางการ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์

3. สามารถใช้ข้อมูล
ประมวลผล และวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

1. มีบุคลิกภาพและมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี สามารถเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดีและ
ท างานเป็นทีมได้

2. มีส านึกสาธารณะและจิต
อาสา เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าต่อสังคมไทยและ
สังคมโลก

3. มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

1. สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติและคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
ด ารงชีวิตและปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม

2. สามารถใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
เพ่ือน ามาวิเคราะห์และ
สนับสนุนการตัดสินใจ

3. สามารถเลือกรูปแบบของ
การสื่อสารและการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมต่อ
บุคคลที่หลากหลาย
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แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

รำยวิชำ 

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำง
ปัญญำ

4. ทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล

และควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร

สื่อสำรและกำร
ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1     

01-320-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2     

01-320-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ      

01-320-017 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนทางวิชาการ      

01-320-018 การพัฒนาทักษะการเขียน     

01-330-001 ภาษาจีนพ้ืนฐาน      

01-330-002 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น      

04-000-201 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม      O 
00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี        

00-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขียว      

00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ       

00-100-301 ความเป็นผู้ประกอบการ        

54 
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หมวดวิชำเฉพำะ 
1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

1) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

3) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. ควำมรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน

และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

2) มีความสามารถในการอธิบายหลักการส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม

3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ
แก้ไขปัญหาในงานจริงได้

3. ทักษะทำงปัญญำ
1) สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถออกแบบ สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมโดยต่อยอดองค์ความรู้จากเดิม และปรับใช้

องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม
3) สามารถประเมินความเหมาะสมตามระบบงานในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตาม

มาตรฐานวิชาชีพ
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ

1) มีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานส่วนบุคคลและส่วนรวม  พัฒนาการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความปลอดภัยในการท างาน

3) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนบุคคลและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือการค านวณและ

เครื่องมือทางวิศวกรรม ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลและ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
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3) มีทักษะในการสื่อสารความรู้ในสาขาวิชาชีพทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย
ใช้สัญลักษณ์ กับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

6. ทักษะพิสัย
1) สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ ได้อย่าง

ถูกต้องและปลอดภัย
2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง

เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด าเนินการ
3) มีทักษะในการสร้างผลงานและนวัตกรรมในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
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แผนกำรเรียนรู้ในตำรำงแผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดขอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำก 
หลักสูตรสู่รำยวิชำในหมวดวิชำเฉพำะ 

รำยวิชำ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ
4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง บุคคลและควำม
รับผิดชอบ

5. ทักษะกำรวิเครำะห์
เชิ งตัวเลข กำรสื่อสำร
และกำรใช้ เทค โน โลยี
สำรสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพรวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคม
ของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่
ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ
และ ซ่ือสัตย์สุจริต
รับผิดชอบ ต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม

3. สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบจากการ
ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กร สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

1. มีความรู้และความเข้าใจ
ในทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์เพื่อ
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ท่ี
เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

2. มีความสามารถในการ
อธิบายหลักการส าคัญ ท้ัง
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ด้านทางวิศวกรรม

3. สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ในการแก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้

1. สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหาด้านวิศวกรรมได้
อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. สามารถออกแบบ
สร้างสรรค์ พัฒนา
นวัตกรรมโดยต่อยอดองค์
ความรู้จากเดิม และปรับใช้
องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม

3. สามารถประเมินความ
เหมาะสมตามระบบงานใน
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

1. มีความรับผิดชอบในการ
ท างานตามท่ีมอบหมาย ท้ัง
งานส่วนบุคคลและส่วนรวม
พัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นหมู่
คณะอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยค านึงถึงความปลอดภัยใน
การท างาน

3. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ท้ัง
ส่วนบุคคลและส่วนรวมพร้อม
ท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ
ท้ังของตนเองและของกลุ่ม
รวมท้ังให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ

1. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือการ
ค านวณและเครื่องมือทาง
วิศวกรรม ส าหรับการท างาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ รวมถึง
การสืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องได้
อย่างสร้างสรรค์

3. มีทักษะในการสื่อสารความรู้
ในสาขาวิชาชีพท้ังการพูด
การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
กับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย ท้ัง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. สามารถใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้ ได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย

2. มีทักษะในการพัฒนาและ
ดัดแปลงใช้อุปกรณ์
เครื่องมือ ส าหรับการ
แก้ปัญหาเฉพาะทาง เพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานท่ี
ด าเนินการ

3. มีทักษะในการสร้างผลงาน
และนวัตกรรมในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ
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แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) หมวดวิชำเฉพำะ 
     ความรับผิดชอบหลัก  O     ความรับผิดชอบรอง 

รำยวิชำ 
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ควำมรู้
3. ทักษะทำง

ปัญญำ

4. ทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล

และควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร
สื่อสำร และ

กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
09-111-141 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1    O O O  O 

09-410-141 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 O  O O  O  O  O  O O 

09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร1 O  O O   O   O  O O 

04-211-203 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น O  O    O O O 

04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม  O  O  O  O  O 

04-313-203 วิศวกรรมความร้อนและของไหล  O  O  O  O  O 

04-315-201 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น O  O  O   O O O 

04-315-202 การออกแบบและค านวณ
 สมรรถนะของรถไฟ 

O  O    O O O 

04-315-203 การประลองวิศวกรรมระบบราง 1 O  O  O   O O O   

04-315-404 การบริหารโครงการระบบขนส่งทางราง O  O  O   O O O 

04-320-101 การซ่อมบ ารุงและความปลอดภัย
  ทางราง 

O  O  O   O O O 
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แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) หมวดวิชำเฉพำะ 
     ความรับผิดชอบหลัก  O     ความรับผิดชอบรอง 

รำยวิชำ 
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ควำมรู้
3. ทักษะทำง

ปัญญำ

4. ทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล

และควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร

สื่อสำร และกำร
ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
04-320-201 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมระบบราง O  O  O   O O O 
04-320-301 โครงงานวิศวกรรมระบบราง O  O  O   O  O   

04-312-306 คอมพิวเตอร์ช่วยงานการออกแบบ
  ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

O  O  O   O O O   

04-315-305 วิศวกรรมล้อเลื่อน O  O  O   O  O   

04-315-306 ระบบปรับอากาศรถไฟ O  O  O   O  O   

04-315-401 เทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูง O  O  O   O  O   

04-315-402 การวางแผนและการจัดการขนส่ง
  ระบบราง 

O  O  O   O  O   

04-316-303 การออกแบบระบบไฮดรอลิกส์และ
  นวิเเมติกส์ 

O  O  O   O  O   

04-316-304 การประลองไฮดรอลิกส์และนิวเเมติกส์ O  O  O   O  O   

04-113-405 วิศวกรรมทางรถไฟ O    O   O  O O O O O 

04-322-201 การวิเคราะห์โครงสร้าง O  O  O   O  O   
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แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) หมวดวิชำเฉพำะ 
     ความรับผิดชอบหลัก  O     ความรับผิดชอบรอง 

รำยวิชำ 
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ควำมรู้
3. ทักษะทำง

ปัญญำ

4. ทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล

และควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร

สื่อสำร และกำร
ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
04-322-202 การออกแบบโครงสร้างเหล็กส าหรับ

  วิศวกรรมระบบราง 
O  O  O   O  O   

04-322-203 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก O  O  O   O  O   

04-322-204 วิศวกรรมการขนส่ง O  O  O   O  O   

04-322-205 การออกแบบฐานรากระบบราง O  O  O   O  O   

04-322-206 การก่อสร้างอุโมงค์ O  O  O   O  O   

04-322-207 การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม O  O  O   O  O   

04-213-404 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ  O  O  O  O  O 

04-213-405 การจ่ายไฟส าหรับระบบราง         

04-213-406 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ        

04-311-206 คอมพิวเตอร์และไฟฟ้าช่วยงานการวัด
 และควบคุม 

O  O  O   O  O   

04-315-301 การควบคุมและการเดินรถไฟ O  O    O O O 
04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึก

 ประสบการณ์วิชาชีพ 
O  O  O  
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แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) หมวดวิชำเฉพำะ 
     ความรับผิดชอบหลัก  O     ความรับผิดชอบรอง 

รำยวิชำ 
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ควำมรู้
3. ทักษะทำง

ปัญญำ

4. ทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล

และควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร
สื่อสำร และ

กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
04-321-201 ปฏิบัติการด้านล้อและระบบรองรับ O  O  O   O  O   

04-321-202 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ O  O  O   O  O   

04-321-301 ปฏิบัติการด้านบ ารุงรักษาล้อเลื่อน O  O  O   O  O   

04-321-302 ปฏิบัติการด้านการปรับอากาศของรถไฟ O  O  O   O  O   

04-321-303 ปฏิบัติการด้านระบบห้ามล้อของขบวน
รถไฟ 

O  O  O   O  O   

04-322-208 ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมงานโยธาและ
  ทางวิ่ง 

O  O  O   O  O   

04-322-209 ปฏิบัติการด้านการตรวจสอบและ
 บ ารุงรักษาทางวิ่ง 

O  O  O   O  O   

04-322-210 ปฏิบัติการประมาณราคาก่อสร้าง O  O  O   O  O   

04-322-301 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ O  O  O   O  O   

04-323-201 ปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการการ
 เดินรถไฟและควบคุม 

O  O  O   O  O   
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แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) หมวดวิชำเฉพำะ 
     ความรับผิดชอบหลัก  O     ความรับผิดชอบรอง 

รำยวิชำ 
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ควำมรู้
3. ทักษะทำง

ปัญญำ

4. ทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล

และควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร
สื่อสำร และ

กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
04-323-202 ปฏิบัติการด้านการวางแผนการ

 บ ารุงรักษารถไฟ 
O  O  O   O  O   

04-323-301 ปฏิบัติการด้านระบบอาณัติสัญญาณ
 และสื่อสาร 

O  O  O   O  O   

04-323-302 ปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้าส าหรับ
 จ่ายรถไฟ 

O  O  O   O  O   

04-323-303 ปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ O  O  O   O  O   
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบยีบหรอืหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี เรื่อง เกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
(ภาคผนวก ค) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายงัไมสําเร็จการศึกษา 
2.1.1 ประเมินรายละเอียดรายวิชาวาผลการเรียนรูที่กําหนดสอดคลองกับความรับผิดชอบในหลักสูตร 
2.1.2 ประเมินขอสอบของรายวิชาวาครอบคลุมผลการเรียนรูตามที่กําหนดในรายละเอียดวิชา 
2.1.3 การเปรียบเทียบวิเคราะหคะแนน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูหลงันักศึกษาสาํเร็จการศึกษา 
2.2.1 สภาวะการมีงานทําของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา ในดานของระยะเวลาใน

การหางานทํา  ความเห็นตอความรู  ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความ

พึงพอใจในบัณฑิตและเขาทํางานในสถานประกอบการ 
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอม และความรูจากสาขาวิชาที่เรียนใน

หลักสูตร ที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดี
ยิ่งขึ้น 
3. เกณฑการสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 นักศึกษาทีม่ีสทิธิ์ไดรับปริญญา ตองมคีุณสมบัตคิรบถวน ดังตอไปนี ้
3.1.1 ตองเรียนครบตามจาํนวนหนวยกิตที่กาํหนดไวในหลกัสูตร 
3.1.2 ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่าํกวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา จึงถือวา 
        เรียนจบหลักสูตรปรญิญาตร ี
3.1.3 ใชระยะเวลาไมเกิน 2 เทา ของระยะเวลาการศึกษาทีก่ําหนดไวในหลักสูตร ทัง้นี้ไมนับ 
        ระยะเวลาการลาพักการศึกษาดวย 
3.1.4 ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัยฯ 
3.1.5 มคีุณสมบัตอิื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2550 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ค) 
1.2 นักศึกษาทีม่ีสทิธิแ์สดงความจาํนงขอสาํเรจ็การศกึษา ตองมคีุณสมบัตคิรบถวน ดังนี ้

3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
3.2.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี วาดวยการศกึษาระดับปรญิญา

ตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
3.2.4 ตามประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีเรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกอนสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 (ภาคผนวก ค) และตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ 

3.2.5 ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ ไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดง ความจํานงขอสําเร็จ
การศึกษาตอสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ  กําหนด มิฉะน้ันอาจ
ไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่ออนุมัติใหปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที่ 6 กำรพัฒนำคณำจำรย์ 

1. กำรเตรียมกำรส ำหรับอำจำรย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบ ต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ในรายวิชา 
1.2 ชี้ แจงปรัชญา วัตถุประสงค์  และเป้ าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง อาทิ  

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

พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.4 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแนะน า 
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน 

2. กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะให้แก่อำจำรย์
2.1 กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล

2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2.1.2 จัดให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

พัฒนาการสอน 
2.1.3 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

2.2 กำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนต่ำง ๆ 
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และ

คุณธรรม 
2.2.2 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 
2.2.3 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ 
2.2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ อาทิ การวิจัย  การท าผลงานทางวิชาการ การ

น าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น เป็นต้น 



65 

หมวดที่ 7  กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 

การด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 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 าเนินงานที่ระบุ

ไว้ในแต่ละปี 

1. กำรก ำกับมำตรฐำน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1  หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะจ านวน
และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ และข้อก าหนดของ
หลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา 

1.2  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนดคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

2.2 การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษำ
หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินการดังนี้
3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 

โดยในการด าเนินการรับนักศึกษาก าหนดให้มีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร มี
การก าหนดเกณฑ์รับเข้า ที่โปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมเข้าศึกษาใน
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หลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษา มีการปรับพ้ืนฐานความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการเสริมสร้างทั กษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21เพ่ือให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

3.3  หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและมีการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาคงอยู่และส าเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

4. อำจำรย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่

ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้ง
ทางด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมี
การส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 

4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคงอยู่และ
มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 
เต็ม 5 

5. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้
5.1   หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการออกแบบ

หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการปรับปรุงสาระ
รายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และความต้องการของประเทศ 

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
วิชาที่สอนเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์โดยมีการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจักการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการรับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียน
การสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการ
เรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 

5.3  การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบผลการเรียนรู้
ในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลสาระสนเทศที่เป็น



67 

ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาพัฒนา
วิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร  ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่
เชื่อถือได้ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

5.4  หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด า เนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการด าเนินงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

6. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อ

การจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และมี
กระบวนการปรับปรุงเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ โดยมีห้องบรรยายจ านวน 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 4 ห้อง และ ห้องพักอาจารย์
จ านวน 7 ห้อง ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และห้องบรรยายอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 

26 ห้อง  ห้องบรรยายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จ านวน 8 ห้อง และห้องสมุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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7. ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators)
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษาเพ่ือติดตาม

การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี

ดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน

ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2
ครั้ง

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ในหมวดวิชาชีพเฉพาะ ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรยีนรู้จากผลการประเมนิการด าเนินงานใน
รายงาน ใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว

X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน การ
จัดการเรียนการสอน และจัดให้มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง

X X X X X 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5

X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5

X X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด ำเนินกำร (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี  9 9 11 12 12 
หมำยเหตุ ค าว่า “อาจารย์ใหม่” ในที่นี้ หมายถึง อาจารย์ประจ าที่เพิ่งเข้ามาร่วมท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรใหม่ ซึ่งจะต้องได้รับค าแนะน าในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยสร้างความเข้าใจต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตรเป็นการเฉพาะ อาทิ ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร ลักษณะการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล เป็นต้น เพื่อให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 8 กำรประเมิน และปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 

1. กำรประเมินประสิทธิผลของกำรสอน
1.1 กำรประเมินกลยุทธ์กำรสอน

- การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน า/
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอ่ืน
หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

- การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือ
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 
- ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผลการสอบ

1.2 กำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้แผนกลยุทธ์กำรสอน
- การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและประเมินผล
- การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่

มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา 
- การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน

2. กำรประเมินหลักสูตรในภำพรวม
2.1 โดยนักศึกษำปัจจุบัน และบัณฑิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตร

- การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคแรกก่อนส าเร็จการศึกษา ในรูป
แบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 

2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษำ และ/หรือจำกกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
- การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร

2.3  โดยนำยจ้ำง  และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
- การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใช้งานนักศึกษา บัณฑิตใหม่ นักการศึกษา

3. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมรำยละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการด าเนินงานตามหลักสูตร  ตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 

ข้อ 7 โดยด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

4. กำรทบทวนผลกำรประเมินและวำงแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์กำรสอน
1. อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาค

ปรับปรุงทันทีหลังจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.3 
และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน จากการประเมิน
คุณภาพภายในสาขาวิชา 

3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) โดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่งอ านวยความ
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สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี 
เสนอหัวหน้าภาควิชา 

4. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่างรายงานผล
การด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร เสนอคณบดีผ่าน
หัวหน้าภาควิชา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ 
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ตำรำงเปรียบเทียบระหว่ำงหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง 

หัวข้อ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 

(ต่อเนื่อง)  
Bachelor of Engineering Program in Railway System 
Engineering (Continuing Program) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 
(ต่อเนื่อง)  
Bachelor of Engineering Program in Railway System 
Engineering (Continuing Program) 

1. โครงสร้ำง
หลักสูตร

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 30 หน่วยกติ
(ยกเว้น 18 หน่วยกิต) 12 หน่วยกติ 

1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ 3  หน่วยกิต 
       มนุษยศาสตร์ 

1.2  กลุ่มวิชาภาษา  9  หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ 65 หน่วยกติ 
2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

 และวิทยาศาสตร์  3  หน่วยกิต 
2.2 กลุม่วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 9  หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 7  หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาเลือก 6  หน่วยกิต 
2.5 กลุ่มวิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ  40  หน่วยกิต 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี 6  หน่วยกติ 
รวมหน่วยกติตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกติ 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 30 หน่วยกติ
 (ยกเว้น 18 หน่วยกติ) 12     หน่วยกิต 

 1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร         9  หน่วยกิต 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3  หน่วยกิต 

       - ภาษาเพิ่มเติม                  6  หน่วยกิต 
 1.2  กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ    3  หน่วยกิต 

- บูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ      3  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชำเฉพำะ                              76     หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน                          16  หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 7  หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก 9  หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 17  หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมหลัก       13  หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก       14  หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ  30  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ 6     หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสตูร 94     หน่วยกิต 

2. รำยวชิำ 1.1 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์  3  หน่วยกติ ให้
เลือกศึกษำจำกรำยวิชำต่อไปน้ี 
1.1.1 รำยวิชำสังคมศำสตร์   
01-110-003 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
01-110-015กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) 
1.1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์
01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
01-210-008 การใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 

1.2 กลุ่มวิชำภำษำ 9  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชา
ต่อไปนี้ 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(3-0-6) 
01-330-002 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น 3(3-0-6) 

1.1  กลุ่มภำษำและกำรสื่อสำร  ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกติ 
1.1.1  รำยวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่สำร จ ำนวน 3 หน่วยกิต  ให้
ศึกษำจำกรำยวชิำต่อไปน้ี 
01-320-001ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
01-320-002ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
1.1.2  รายวิชาภาษาเพิ่มเติม ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
01-320-007ภาษาอังกฤษเพือ่การน าเสนอ 3(2-2-5) 
01-320-017ภาษาอังกฤษเพือ่การเขยีนทางวิชาการ  3(2-2-5) 
01-320-018การพัฒนาทักษะการเขียน  3(2-2-5) 
01-330-001ภาษาจีนพื้นฐาน  3(3-0-6) 
01-330-002การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
04-000-201ภาษาอังกฤษส าหรับงานวศิวกรรม 3(2-2-5)  
1.2  กลุ่มบูรณำกำรและศำสตร์ผู้ประกอบกำร ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกติ 
1.2.1  รำยวิชำบูรณำกำรและศำสตรผู้์ประกอบกำร  ให้ศึกษำจำก
รำยวิชำต่อไปน้ี 
00-100-101อัตลกัษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี 2(0-4-2) 
00-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขียว 1(0-2-1) 
00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ 1(0-2-1) 
00-100-301 ความเป็นผู้ประกอบการ 1(0-2-1) 

2. หมวดวิชำเฉพำะ   65   หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงคณติศำสตรแ์ละวิทยำศำสตร ์3
หน่วยกิต โดยให้ศึกษำจำกรำยวชิำ ตอ่ไปน้ี
09-111-141 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 

2. หมวดวิชำเฉพำะ   76   หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชำกลุ่มวชิำเฉพำะพื้นฐำน   16   หน่วยกติ
2.1.1 กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงคณติศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 7 หน่วยกิต
โดยให้ศึกษำจำกรำยวชิำต่อไปน้ี
09-111-141 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
09-410-141 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสกิส์ส าหรับวศิวกร 1 1(0-3-1) 
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2.2 กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงวิศวกรรม 9 หน่วยกิต โดยศึกษำจำก
รำยวิชำต่อไปน้ี 
04-121-201 การส ารวจ 3(2-3-5) 
04-211-203 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 3(2-3-5) 
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
2.3 กลุ่มวิชำชีพบังคับ 7 หน่วยกติ ใหศ้ึกษำจำกรำยวชิำ
ต่อไปน้ี 
04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6) 
04-313-201 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6) 
04-313-202  ปฏิบัติการวิศวกรรมระบบราง 1(0-3-1) 

2.4 กลุ่มวิชำชีพเลือก 6 หน่วยกติ ใหเ้ลือกศึกษำจำกรำยวิชำ
ต่อไปน้ี 
04-000-221 ระบบอาณัติสัญญาณ 3(3-0-6) 
04-000-222 ระบบควบคุมและการเฝ้าติดตาม 3(3-0-6) 
04-110-202 เทคโนโลยีคอนกรีต 3(2-3-5) 
04-213-305 วิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับจ่ายรถไฟ 3(3-0-6) 
04-213-306 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 
04-213-307 ระบบขับเคลื่อนยานพาหนะในระบบราง 3(3-0-6)
04-311-203 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6) 
04-311-311 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 3(3-0-6)
04-311-312 การวัดและเครื่องมือวัด 3(3-0-6) 
04-311-410 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ  3(3-0-6)
04-313-302 การออกแบบและค านวณสมรรถนะของรถไฟ 3(3-0-6)
04-314-203 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3(3-0-6) 
04-412-202 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
04-412-304 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
04-412-308 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) 
04-412-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
04-412-306 การวิจัยการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
04-412-317 การจัดการผลิตภาพ 3(2-3-5) 
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

2.5 กลุ่มวิชำปฏบิัติกำรร่วมกบัสถำนประกอบกำร 40 หน่วยกิต โดยให้เลือกศึกษำจำกรำยวิชำต่อไปน้ี 
2.5.1 รำยวิชำทำงวิง่และล้อเลื่อน 
04-000-201 ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมงานโยธาและทางวิ่ง  4(0-8-4)
04-000-202 ปฏิบัติการด้านการตรวจสอบและบ ารุงรักษาทางวิ่ง 4(0-8-4)
04-000-203 ปฏิบัติการด้านล้อและระบบรองรับ 4(0-8-4) 
04-000-204 ปฏิบัติการด้านบ ารุงรักษาล้อเลื่อน 4(0-8-4) 
04-000-205 ปฏิบัติการด้านการปรับอากาศของรถไฟ 4(0-8-4)

2.1.2 กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงวิศวกรรมหลัก 9 หน่วยกิต โดยศึกษำจำก
รำยวิชำต่อไปน้ี 
04-211-203 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 3(2-3-5) 
04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
04-313-203 วิศวกรรมความร้อนและของไหล 3(3-0-6) 
2.2 กลุ่มวิชำชีพบังคับ   17   หน่วยกติ   
2.2.1 กลุ่มวิชำชีพบังคับทำงวิศวกรรมหลัก 13 หน่วยกิต ให้ศึกษำ
จำกรำยวชิำต่อไปน้ี 
04-315-201 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6) 
04-315-202 การออกแบบและค านวณสมรรถนะของรถไฟ 3(3-0-6)
04-315-203 การประลองวิศวกรรมระบบราง 1 1(0-3-1) 
04-315-404 การบริหารโครงการระบบขนส่งทางราง 3(3-0-6) 
04-320-101 การซ่อมบ ารุงและความปลอดภัยทางราง 3(3-0-6) 
2.2.2 กลุ่มวิชำชีพบังคับบูรณำกำรทำงวิศวกรรม 4 หน่วยกิต ให้
ศึกษำจำกรำยวชิำต่อไปน้ี 
04-320-201 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมระบบราง 1(1-0-2) 
04-320-301 โครงงานวิศวกรรมระบบราง 3(1-6-4) 
2.3  กลุ่มวชิำชีพเลือก 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษำจำกรำยวชิำ
ต่อไปน้ี 
2.3.1 รำยวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
04-312-306 คอมพิวเตอร์ช่วยงานการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-4)
04-315-305 วิศวกรรมล้อเลื่อน 3(3-0-6) 
04-315-306 ระบบปรับอากาศรถไฟ 3(3-0-6) 
04-315-401 เทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูง 3(3-0-6) 
04-315-402 การวางแผนและการจัดการขนส่งระบบราง 3(3-0-6) 
04-316-303 การออกแบบระบบไฮดรอลิกส์และนิวเเมติกส์  3(3-0-6)
04-316-304 การประลองไฮดรอลิกส์และนิวเเมติกส์ 1(0-3-1) 
2.3.2 รำยวิชำวิศวกรรมงำนโยธำและทำงวิ่ง
04-113-405 วิศวกรรมทางรถไฟ 3(3-0-6) 
04-322-201 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6) 
04-322-202 การออกแบบโครงสร้างเหล็กส าหรับวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6)
04-322-203 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6) 
04-322-204 วิศวกรรมการขนส่ง 3(3-0-6) 
04-322-205 การออกแบบฐานรากระบบราง 3(3-0-6) 
04-322-206 การก่อสร้างอุโมงค์ 3(3-0-6) 
04-322-207 การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
2.3.3 รำยวิชำระบบไฟฟ้ำและอำณตัสิัญญำณ
04-213-404 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 
04-213-405 การจ่ายส าหรับระบบราง 3(3-0-6) 
04-213-406 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 
04-311-206 คอมพิวเตอร์และไฟฟ้าช่วยงานการวัดและควบคุม  2(1-3-3)
04-315-301 การควบคุมและการเดินรถไฟ 3(3-0-6) 
2.4 กลุ่มวิชำเสรมิสร้ำงประสบกำรณ์ในวิชำชีพ 1 หน่วยกติ ให้ศึกษำ
จำกรำยวชิำต่อไปน้ี 
04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(0-2-1)
2.5  กลุ่มวชิำปฏบิัติกำรร่วมกบัสถำนประกอบกำร 30 หน่วยกิต โดย
ให้เลือกศึกษำจำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
2.5.1 รำยวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
04-321-201 ปฏิบัติการด้านล้อและระบบรองรับ 3(0-6-3) 
04-321-202 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 3(0-6-3) 
04-321-301 ปฏิบัติการด้านบ ารุงรักษาล้อเลื่อน 3(0-6-3) 
04-321-302 ปฏิบัติการด้านการปรับอากาศของรถไฟ 3(0-6-3) 
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04-000-206 ปฏิบัติการด้านระบบห้ามลอ้ของขบวนรถไฟ 4(0-8-4)
04-000-207 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ   4(0-8-4) 
04-000-208 ปฏิบัติการปฐพกีลศาสตร์ 4(0-8-4) 
04-000-209 ปฏิบัติการประมาณราคาก่อสร้าง 4(0-8-4) 
2.5.2 รำยวิชำระบบไฟฟ้ำและสญัญำณ
04-000-211 ปฏิบัติการด้านระบบอาณัติสัญญาณและสื่อสาร 4(0-8-4)
04-000-212 ปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการการเดินรถไฟและควบคุม 4(0-8-4)
04-000-213 ปฏิบัติการด้านการวางแผนการบ ารุงรักษารถไฟ 4(0-8-4)
04-000-214 ปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้าส าหรับจ่ายรถไฟ  4(0-8-4)
04-000-215 ปฏิบัติการด้านระบบไฟฟา้ลากจูงรถไฟ  4(0-8-4)

04-321-303 ปฏิบัติการด้านระบบห้ามล้อของขบวนรถไฟ  3(0-6-3)
2.5.2 รำยวิชำวิศวกรรมงำนโยธำและทำงวิ่ง
04-322-208 ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมงานโยธาและทางวิ่ง  3(0-6-3)
04-322-209 ปฏิบัติการด้านการตรวจสอบและบ ารุงรักษาทางวิ่ง 3(0-6-3)
04-322-210 ปฏิบัติการประมาณราคาก่อสร้าง 3(0-6-3) 
04-322-301 ปฏิบัติการปฐพกีลศาสตร์ 3(0-6-3) 
2.5.3 รำยวิชำระบบไฟฟ้ำและอำนัติสญัญำณ
04-323-201 ปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการการเดินรถไฟและควบคุม 3(0-6-3)
04-323-202 ปฏิบัติการด้านการวางแผนการบ ารุงรักษารถไฟ  3(0-6-3)
04-323-301 ปฏิบัติการด้านระบบอาณัติสญัญาณและสื่อสาร 3(0-6-3) 
04-323-302 ปฏิบัติการด้านระบบไฟฟา้ส าหรับจา่ยรถไฟ  3(0-6-3)
04-323-303 ปฏิบัติการด้านระบบไฟฟา้ลากจูงรถไฟ 3(0-6-3) 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี   6  หน่วยกติ
ให้นกัศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชา

วิศวกรรมระบบราง แต่ต้องไม่ซ้ ากับวิชาในแผนการศึกษา และ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต หรือ
นักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือสถาบันการศึกษาทั้งภายในและ
ต่างประเทศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี   6  หน่วยกติ
ให้นกัศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชา

วิศวกรรมระบบราง แต่ต้องไม่ซ้ ากับวิชาในแผนการศึกษา และต้องไม่
เป็นรายวิชาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต หรือนกัศึกษาอาจเลือก
เรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
หรือสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
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ภำคผนวก 

ก  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ต่อเนื่อง) 

ข  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอหลักสูตร 
ค  ข้อบังคับ ระเบียบ  และประกาศ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
ง  สถานประกอบการที่มีข้อตกลง/ความร่วมมือ 
จ  ตารางแสดงสมรรถนะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 
ฉ  ตารางกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อเสริมความรู้และทักษะให้ผู้เรียน
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ภำคผนวก ก 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมระบบรำง (ต่อเนื่อง) 
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ภำคผนวก ข 

ประวัติ ผลงำนทำงวิชำกำร ประสบกำรณ์กำรสอนของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 

1. ชื่อ-สกุล  นายสถาพร ทองวิค 

2. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

3. สังกัดหนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

4. ที่อยูปจจุบัน เลขที ่39 หมู 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี        

                             12110  

  โทรศัพทที่ทํางาน 0 2549-3430 โทรศัพทมือถือ 099 931 9878 

  โทรสาร 0 2549-3432 อีเมลล: sathaporn.th@en.rmutt.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปที่จบ สถาบันการศึกษา 

    วศ.ด. 

  วศ.ม.  
 

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเครื่องกล 

 2549 

 2542 

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  2539       สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

 

6. ประสบการณทํางาน/การสอน 

ประสบการณสอนระดับอุดมศึกษา 24 ป  

สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษ  

- ดานวิศวกรรมความรอน 

- ดานการปรับอากาศและทําความเย็น  

รายวิชาที่สอน  

- วิชาเธอรโมไดนามิกส 

- วิชาการปรบัอากาศ 

- วิชาการปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม 

- วิชาการประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

7. ผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 และ 10 พ.ศ. 2556) 

บทความทางวิชาการ 

P. Hunchat, S. Thongwik and W. Chanpeng, (2018) “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. 
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ภควัต หุนฉัตร และ สถาพร ทองวิค, (2561) “ผลของอัตราการไหลของน้ําทีม่ีผล ตอสมรรถนะของการ

ทําน้ํารอนดวยปมความรอนขนาด 16 กิโลวัตต”, ใน การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหง

ประเทศไทย ครั้งที่ 14, โรงแรมโนโวเทล จงัหวัดระยอง,13-15 มิถุนายน 2561,หนา 428-

433. 

สุริยะ สุกรินทร, สถาพร ทองวิค และ มนูศักดิ์ จานทอง (2563) “การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิ

ในพื้นที่ระหวางระยะพิตของแนวเสนความรอน” การประชมุทางวิชาการเรื่องการถายเท

พลังงานความรอนและมวลในอปุกรณดานความรอนและมวล ครั้งที่ 19, เจาหลาว คาบานา รี

สอรท จังหวัดจันทบุรี 12-13 มีนาคม 2563, หนา 271-276. 

 

 8. อื่นๆ 

  -ไมมี- 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 

1. ชื่อ – นามสกุล  นายเทอดเกียรติ  ลิมปทปีราการ 

2. ตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารย (สาขาเครื่องกล) 

3. สังกัดหนวยงาน  ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

4. ที่อยูปจจุบัน  เลขที่  39  หมู 1 ถนนรังสิต-นครนายก  ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   

 จ.ปทุมธานี 12110 

โทรศัพทที่ทํางาน  0 2549-3430 โทรสาร  0 2549-3432  

อีเมลล: thardkit.l@rmutt.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปที่จบ สถาบันการศึกษา 

Ph.D. Mechanical Engineering 2549 Florida Atlantic University, Florida, United 

States of America 

M.S. Mechanical Engineering 2543 Oklahoma State University, Oklahoma, United 

States of America 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2538 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 

6. ประสบการณทํางาน/การสอน 

ป พ.ศ. ชื่อหนวยงาน ตําแหนง 

2538-2556 ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล    คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

อาจารย 

2556-ปจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล    คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย 

รายวิชาที่สอน 

- กลศาสตรวิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร 3 หนวยกิต 

- การออกแบบและคํานวณสมรรถนะของรถไฟ 3 หนวยกิต 

- การแกปญหาระบบรางอยางสรางสรรค 3 หนวยกิต 

- กลศาสตรความแข็งแรงขั้นสูง 3 หนวยกิต 
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7. ผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 และ 10 พ.ศ. 2556) 

บทความทางวิชาการ  

พงษพัฒน บุตรใส และ เทอดเกียรติ ลมิปทีปราการ, “การทดสอบตัแปรทีม่ีผลตอการสญูเสียพลังงานของ

แบบจําลองประตูกั้นชานชารถไฟฟา,” การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง

ประเทศไทย ครั้งที่ 29, นครราชสีมา, 1-3 กรกฎาคม 2558,    หนา 1-6. 

เทอดเกียรติ  ลิมปทปีราการ, รัชศักดิ์  สระทองออน และ มนตรี กุลประดิษฐ, “การศึกษาการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะแรงกระทําตอชุดโบกี้ของรถไฟฟา,” การประชุมวิชาการระดบัชาติดานนวัตกรรมเพื่อ

การเรียนรู และสิง่ประดิษฐ  2560, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร,ี 2-5 เมษายน 

2560, หนา 1-5. 

มนตรี กุลประดิษฐ และ เทอดเกียรติ ลิมปทีปราการ, “การศึกษาการวัดแรงกระทําดานขางตอชุดเพลาลอ

รถไฟ,” การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 14, ระยอง, 13 – 15 

มิถุนายน 2561, หนา 1-7. 

 

8. อื่นๆ 

1. อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนสงทางรางไทย  (2558-2559) ผูกอตั้งสมาคมฯ 

2. คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนระบบขนสงทางราง แตงตั้ ง โดยรอง

นายกรัฐมนตรี (2560) 

3. คณะทํางานประสานงานดานการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) 

ดานอุตสาหกรรมระบบราง 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 

1. ชื่อ-สกุล  นายพรอมศักดิ์ อภิรตกิลุ 

2. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

3. สังกัดหนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

4. ที่อยูปจจุบัน เลขที ่39 หมู 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี    

                              12110  

  โทรศัพทที่ทํางาน 0 2549-3420 โทรศัพทมือถือ –  

  โทรสาร 0 2549-3422 อีเมลล: promsak.a@en.rmutt.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปที่จบ สถาบันการศึกษา 

  วศ.ม.  
 

วิศวกรรมไฟฟา 2545 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 2541 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

 

6. ประสบการณทํางาน/การสอน 

ประสบการณสอนระดับอุดมศึกษา 18 ป  

สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษ  

- การวิเคราะหระบบไฟฟาแรงสงู  

รายวิชาที่สอน  

- โรงตนกาลงัและสถานีไฟฟายอย   3  หนวยกิต 

- วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน    3  หนวยกิต 

- ปฏิบัติการหลักมลูของวิศวกรรมไฟฟา  1 หนวยกิต 

 

7. ผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 และ 10 พ.ศ. 2556) 

บทความทางวิชาการ 

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. 
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พรอมศักดิ์ อภิรตกิุล และ กฤษณชนม ภูมิกิตติพิชญ (2561) การออกแบบและสรางหองปฏิบัติการระบบ

จายไฟสําหรบัรถไฟความเร็วสูง, การประชุมวิชาการดานระบบขนสงทางรางของประเทศไทย 

ครั้งที่ 5, 29 พฤศจิกายน 2561. ชลบุรี. หนา 30-34. 

 

8. อื่นๆ 

-ไมมี-  
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 

1. ชื่อ-สกุล  นายมานพ แยมแฟง 

2. ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (สาขาเครื่องกล) 

3. สังกัดหนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

4. ที่อยูปจจุบัน เลขที ่39 หมู 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี  

                             จ.ปทุมธานี      12110  

  โทรศัพทที่ทํางาน 0 2549-3430 โทรศัพทมือถือ 086 663 4562 

  โทรสาร 0 2549-3432 อีเมลล: manop.y@rmutt.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปที่จบ สถาบันการศึกษา 

  ปร.ด. 

วศ.ม.  

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีพลงังาน 

เทคโนโลยีพลงังาน 

เทคโนโลยีอุณหภาพ 

2560 

2547 

2545 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี

  อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

6. ประสบการณทํางาน/การสอน 

ประสบการณสอนระดับอุดมศึกษา 18 ป  

สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษ  

- ดานวิศวกรรมความรอน 

- ดานการปรับอากาศและทําความเย็น  

รายวิชาที่สอน  

- วิชากลศาสตรวิศวกรรม 

- การปฏิบัตงิานเชิงวิศวกรรม 

- การปฏิบัตงิานวิชาชีพในโรงฝกงาน 

-  

7. ผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 และ 10 พ.ศ. 2556) 

บทความทางวิชาการ 

Natthakich Assanee, Manop Yamfang and Chakkawan Boonwan, “Integrated Management 

of Biomass Energy in Thailand,” Thai Society of Agricultural Engineering Journal. 

Vol. 21, No. 2, pp. 1-7. July-December 2015. (TCI 1) 
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บุณยฤทธิ์ ประสาทแกว, มานพ แยมแฟง และ อิศกฤตา โลหพรหม, “การวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบ

ผลิตแกสไฮโดรเจนที่ใชพลงังานดวยระบบ PV/T,” การประชุมวิชาการเครือขาย

วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4-7 กรกฎาคม 2560, นครนายก, หนา 1141-

1147. 

มานพ แยมแฟง, จักรวาล บญุหวาน, นพพร เปรมใจ, ธนาพล สุขชนะ และ มนพร คุปตาสา, “การพัฒนา

เครื่องผาผลหมากสดกึ่งอัตโนมัตสิําหรับกระบวนการแปรรูปผลหมาก,” วารสารวิจัยเพื่อการ

พัฒนาเชิงพื้นที่, ปที่ 9, ฉบับที่ 6, หนา 420-429, พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560. (TCI 1) 

Manop Yamfang, Sirichai Thepa and Jirasak Kongkiattikajorn, “Development of a solar hot 

water system and investigation of the effects of soil density to inhibit microbial 

performance in soil with hot water dropping,” Renerwable Energy, Vol.117, pp. 28-

36, March 2018.(ScienceDirect) DOI: 10.1016/j.renene.2017.10.026 

มานพ แยมแฟง และ บุณยฤทธิ์ ประสาทแกว (2562) การออกแบบและสรางเครื่องสไลดเหงาบัวเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร. วารสารวศิวกรรมศาสตร ราชมงคลธัญบุรี. ปที่ 

17 ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2562,  หนา 140-148. 

มานพ แยมแฟง (2562) การออกแบบและสรางเครือ่งเหวี่ยงแยกน้ําและน้ํามันในกระบวนการผลิตแคบหมู 

ไรมัน. วารสารวิศวกรรมศาสตร ราชมงคลธัญบุรี. ปที่ 17 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2562, 

หนา 99-111. 

 

8. อื่นๆ 

1. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องผาผลหมาก การประกวดสิ่งประดิษฐคิดคนทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 

2556 

2. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องผาเมล็ดถั่วปากอา การประกวดสิง่ประดิษฐคิดคนทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 

2557 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ – นามสกุล  นายนพพร เปรมใจ 

2. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

3. สังกัดหนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร ี

4. ที่อยูปจจุบัน   เลขที่  39  หมู 1 ถนนรังสิต-นครนายก  ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   

จ.ปทุมธานี 12110  

โทรศัพทที่ทํางาน  0 2549-4678 โทรศัพทมือถือ  087-4245619 

โทรสาร  0 2549-4601 อีเมลล: nopporn.p@rmutt.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปที่จบ สถาบันการศึกษา 

วศ.ม. เทคโนโลยีพลงังาน 2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

6. ประสบการณทํางาน 

ประสบการณสอนระดบัอุดมศึกษา  18 ป 

รายวิชาที่สอน  

- กลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Mechanics)   3 หนวยกิต 

- โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering Project)   3 หนวยกิต 

- ปฏิบัติการดานการบํารุงรักษาในระบบราง (Railway System Maintenance Laboratory)  

1 หนวยกิต 
 

7. ผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 และ 10 พ.ศ. 2556) 

บทความทางวิชาการ  

พิพัฒน ปราโมทย, วินัย จันเพ็ง, ปณณธร ศลิษฏธนวัฒน, ประเสริฐ หาชานนท, อภิชาติ ไชยขันธุ, สุเทพ    

วัชราเรืองวิทย, สํารวม โกศลานันท, ณัฐสิทธิ์ พัฒนะอิ่ม และ นพพร เปรมใจ (2560)  การควบคุม

อัตโนมัติสําหรับใบเบลดแบบปรบัมุมได. วารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติวิศวกรรมวิจัย ครั้ง

ที่ 1 (NEnR 2017) ปที่ 1 ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2560, หนา 10-15. 

มานพ แยมแฟง, จักรวาล บุญหวาน, นพพร เปรมใจ, ธนาพล สุขชนะ และ มนพร คุปตาสา. (2560) การ

พัฒนาเครื่องผาผลหมากสดกึ่งอัตโนมัติสําหรับกระบวนการแปรรูปผลหมาก. วารสารวิจัยเพื่อการ

พัฒนาเชิงพื้นที่. ปที่ 9 ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน-ธันวาคม, หนา 420-429. 
 

8.  อื่น ๆ  

- ไมมี 
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ภำคผนวก ค 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ  และประกำศ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 
-  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
-  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา  พ.ศ. 2550 
-  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
-  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนส าเร็จการศึกษา  พ.ศ. 2560 
-  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนส าเร็จการศึกษา  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
-  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ. 2562 
-  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 
 

  

 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 

ตามที่ไดมีพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  เพื่อใหการดําเนินการจัด
การศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  สอดคลองกับสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จึงเห็นควรจัดทําขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗  (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๕๐ 
เมื่อวันที่  ๕  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือประกาศอื่นใด  ในสวนที่กําหนดไวแลวใน

ขอบังคับนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
“คณะ”  หมายความวา  สวนราชการระดับคณะ  วิทยาเขต  หรือสวนราชการที่ เรียกชื่อ 

เปนอยางอื่นแตมีฐานะเทยีบเทาคณะ  วิทยาเขต  ที่มีการจัดการเรียนการสอน 
“คณบดี”  หมายความวา  หัวหนาสวนราชการระดับคณะ  วิทยาเขต  หรือหัวหนาสวนราชการ

ที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นแตมีฐานะเทียบเทาคณะ  วิทยาเขต  ที่มีการจัดการเรียนการสอน 
“นักศึกษา”  หมายความวา  ผูที่เขารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี 
“คณะกรรมการประจําคณะ”  หมายความวา  คณะกรรมการประจําคณะของแตละคณะใน

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

“ภาควิชา”  หมายความวา  ภาควิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในแตละคณะและใหหมาย
รวมถึงหนวยงานที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา 

“หัวหนาภาควิชา”  หมายความวา  หัวหนาภาควิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในแตละคณะ
และใหหมายรวมถึงหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา 

“แผนการเรียน”  หมายความวา  แผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาของ 
แตละหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

“อาจารยที่ปรึกษา”  หมายความวา  อาจารยประจําในคณะซึ่งคณบดีมอบหมายใหทําหนาที่ให
คําแนะนําปรึกษา  ติดตามผลเกี่ยวกับการศึกษา  ตักเตือนและดูแลความประพฤติตลอดจนรับผิดชอบ
ดูแลแผนการเรียนของนักศึกษา 

“อาจารยผูสอน”  หมายความวา  ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในระดับปริญญา 
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจวินิจฉัยตีความตลอดจนออก

ประกาศเพื่อใหการปฏิบัติตามขอบังคับนี้เปนไปดวยความเรียบรอย  ทั้งนี้คําวินิจฉัยใหถือเปนที่สุด 

หมวด  ๑ 
การรับเขาศึกษา 

 
 

ขอ ๖ ผูที่จะสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณสมบัติและลักษณะดังนี้ 
(๑) เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
(๒) ไมเปนคนวิกลจริตหรือโรคติดตอรายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือโรคที่จะเปน

อุปสรรค  ตอการศึกษา 
(๓) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรง 
ขอ ๗ การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเขาศึกษา

ตอระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย  หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๘ ผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษา  จะมีสถานภาพเปนนักศึกษาเมื่อไดข้ึนทะเบียนและ

ชําระเงิน  คาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย  พรอมนําสงหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเองตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

หากผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาไมมาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาเปนอันหมดสิทธิ์ที่จะเขาเปน
นักศึกษา  เวนแตจะมีเหตุจําเปนและไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูไดรับมอบหมาย 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

นักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนแลวตองทําบัตรประจําตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน 

หมวด  ๒ 
ระบบการศึกษา 

 
 

ขอ ๙ มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาตามหลักเกณฑดังนี้ 
(๑) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยการประสานงานดานวิชาการระหวางคณะหรือภาควิชา

คณะใดหรือภาควิชาใด  ที่มีหนาที่เกี่ยวกับวิชาการดานใดใหจัดการศึกษาในวิชาการดานนั้นแกนักศึกษา
ทุกคน  ทั้งมหาวิทยาลัย 

(๒) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาภาคการศึกษาปกติโดยใชระบบทวิภาคเปนหลัก  ในป
การศึกษาหนึ่ง  จะแบงออกเปนสองภาคการศึกษาซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ  แบงออกเปนภาค
การศึกษาที่หนึ่ง  และภาคการศึกษาที่สอง  มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบหาสัปดาหตอหนึ่งภาค
การศึกษา  ทั้งนี้ไมรวมเวลาสําหรับการสอบดวย 

(๓) มหาวิทยาลัยอาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอนเพิ่มเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ  มีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวาเจ็ดสัปดาห  ทั้งนี้ไมรวมเวลาสําหรับการสอบดวย  แตใหมีจํานวนชั่วโมงเรียนของแตละ
รายวิชาเทากับหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 

(๔) การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหกําหนดเปนหนวยกิตตามลักษณะการ
จัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 

 (ก) รายวิชาภาคทฤษฎี  ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา  ๑  ชั่วโมงตอสัปดาห  
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  หรือจํานวนชั่วโมงรวมไมนอยกวา  ๑๕  ชั่วโมง  ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต 

 (ข) รายวิชาภาคปฏิบัติ  ใชเวลาฝกหรือทดลอง  ๒  -  ๓  ชั่วโมงตอสัปดาห  ตลอดหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ  หรือจํานวนชั่วโมงรวม  ระหวาง  ๓๐  -  ๔๕  ชั่วโมง  ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต 

 (ค) การฝกงาน  หรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ  ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต 

 (ง) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น  ๆ  ไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต 

 (จ) การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหนวยกิตโดยใช
หลักเกณฑอื่นไดตามความเหมาะสม 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

(๕) นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาในแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ตลอดภาคการศึกษาจึงจะมีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น   กรณีที่ เวลาศึกษาไมถึงรอยละแปดสิบอัน
เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยจะตองไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนประจํารายวิชานั้นและรายงานใหคณบดี
ทราบ 

หมวด  ๓ 
การลงทะเบียนเรียน 

 
 

ขอ ๑๐ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังนี้ 
(๑) นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่กําหนดในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จกอนวัน

เปดภาคการศึกษานั้น  ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(๒) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  และเปนไป

ตามขอกําหนดของหลักสูตรและขอกําหนดของคณะที่นักศึกษาสังกัด  หากฝาฝนจะถือวาการ
ลงทะเบียนเรียน  ดังกลาวเปนโมฆะ 

(๓) การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียน 
ไมตํ่ากวา  ๙  หนวยกิต  แตไมเกิน  ๒๒  หนวยกิต  สําหรับภาคการศึกษาภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนได
ไมเกิน  ๙  หนวยกิต  ยกเวนในกรณีที่แผนการเรียนของหลักสูตรไดกําหนดไวเปนอยางอื่น  ใหปฏิบัติตาม
แผนการเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้น 

(๔) การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มีจํานวนหนวยกิตมากกวา  ๒๒  หนวยกิต  
แตไมเกิน  ๒๕  หนวยกิตหรือนอยกวา  ๙  หนวยกิต  ตองขออนุมัติคณบดีและไดเพียงหนึ่งภาค
การศึกษา  ยกเวนภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  และมีหนวยกิต
เหลืออยูไมเกิน  ๒๕  หนวยกิต  หรือนอยกวา  ๙  หนวยกิต  อาจขออนุมัติคณบดี  เปนการเฉพาะรายได
อีกหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 

(๕) นักศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนกอนวันเปดภาคการศึกษาแลว  แตมีประกาศภายหลังวา  
พนสภาพเนื่องจากผลการเรียนในภาคการศึกษากอน  ใหถือวาผลการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา  
ถัดมาเปนโมฆะ  ไมมีผลผูกพันมหาวิทยาลัย  และนักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนเงินคาบํารุงการศึกษา  
คาลงทะเบียน  คาธรรมเนียมการศึกษาซึ่งไดชําระในภาคการศึกษาที่เปนโมฆะ 
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(๖) สําหรับภาคการศึกษาปกติ  หรือภาคการศึกษาฤดูรอน  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน  
และชําระเงินตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินหลังวันที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว  จะตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพิ่มเติมเปนคาปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ในภาคการศึกษาปกติหากนักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนและไมชําระเงิน  มหาวิทยาลัยจะ
ถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา 

(๗) ในภาคการศึกษาปกติ  หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน  และประสงคจะขอรักษา
สภาพ  การเปนนักศึกษาเพื่อลาพักการศึกษาหรือปรับคาระดับคะแนนใหย่ืนคํารองตอคณบดี  เมื่อไดรับ
อนุมัติแลวใหนําไปย่ืนตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ภายในสามสิบวันนับจากวันเปดภาค
การศึกษานั้น  และตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา  หากไมปฏิบัติดังกลาว
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา 

(๘) สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  หากไมปฏิบัติดังกลาวนักศึกษาไมมีสิทธิ์เขาศึกษาและถือวาการลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาฤดูรอนนั้นเปนโมฆะ 

(๙) ใหอธิการบดีมีอํานาจอนุมัติใหนักศึกษาผูถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตาม  (๖)
(๗)  กลับเขาเปนนักศึกษาใหมไดเปนกรณีพิเศษ  เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยใหถือระยะเวลาที่ถูกถอน
ชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเปนระยะเวลาพักการศึกษา  ทั้งนี้ตองไมพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งป 
นับจากวันที่นักศึกษาผูนั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  โดยนักศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนียม
เสมือนเปนผูลาพัก  การศึกษารวมทั้งคาคืนสภาพการเปนนักศึกษา  และคาธรรมเนียมอื่นใดที่คางชําระ
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๑ กรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุอันควรอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง  
หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได 

การเปดรายวิชาเพิ่มหรือปดรายวิชาใดตองกระทําภายในสองสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาค
การศึกษาปกติ  หรือภายในสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน 

ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอนมีหลักเกณฑดังนี้ 
(๑) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งวิชาใดที่มีวิชาบังคับกอน  นักศึกษาจะตองสอบไดวิชา

บังคับกอน  หากฝาฝนจะถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น  เปนโมฆะ  เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
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คณบดีกอนการลงทะเบียนเรียน  และจะตองเปนนักศึกษาปสุดทายของหลักสูตรที่จะสําเร็จการศึกษาใน
ปการศึกษานั้น 

(๒) นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชาบังคับกอนที่เคยลงทะเบียน
เรียนแลวผลการสอบไมผาน  โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา  ทั้งนี้  ผลการเรียนของรายวิชา
ตอเนื่องจะไมเปนโมฆะ  ไมวาผลการเรียนของรายวิชาบังคับกอนจะสอบผานหรือไม  ใหนําผลการเรียน
ของรายวิชาที่สอบผานมาคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมตามปกติ  เวนแตรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไวเปน
อยางอื่นใหถือปฏิบัติตามที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้น 

(๓) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชาบังคับกอน  หากงดเรียน
รายวิชาบังคับกอน  จะตองงดเรียนรายวิชาตอเนื่องในคราวเดียวกันดวย  หากไมงดเรียนรายวิชาตอเนื่อง
จะถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องนั้นเปนโมฆะ 

ขอ ๑๓ มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑการลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษาดังนี้ 
(๑) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษาไดในแตละภาคการศึกษา  หากเปนการ  

ลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู  ประเภทไมนับหนวยกิต 
(๒) นักศึกษาที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษาเพื่อนับหนวยกิตในหลักสูตร

จะตอง  เปนไปตามเงื่อนไข  ดังนี้ 
 (ก) เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษา  และรายวิชาที่จะเรียน 

ไมเปดสอนในภาคการศึกษานั้น 
 (ข) รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอื่น  จะตองเทียบไดกับรายวิชาตาม

หลักสูตร  ของมหาวิทยาลัย  การเทียบใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาและคณะเจาของรายวิชา  โดยถือ
เกณฑเนื้อหาและจํานวนหนวยกิตเปนหลัก  สวนการอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษาใหเปน
อํานาจของคณบดีที่นักศึกษาสังกัดอยู 

(๓) การเรียนขามสถานศึกษา  ใหนักศึกษาย่ืนคํารองขอเรียนขามสถานศึกษาตอคณบดี 
เพื่อพิจารณา  และนักศึกษาชําระเงินตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวใหเรียบรอย  หลังจากนั้น 
จึงไปดําเนินการ  ณ  สถานศึกษาที่นักศึกษาตองการลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษา 

(๔) กรณีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมีความประสงคจะเรียนขามสถานศึกษาใหปฏิบัติ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ขอ ๑๔ นักศึกษาอาจขอเพิ่มหรือถอนรายวิชาไดโดยตองดําเนินการดังนี้ 
(๑) การขอเพิ่มรายวิชา  ตองกระทําภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ  และภาค

การศึกษาฤดูรอน 
(๒) การถอนรายวิชา  ใหมีผลดังนี้ 
 (ก) ถาถอนรายวิชาภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ  และภาคการศึกษา 

ฤดูรอน  รายวิชานั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
 (ข) ถาถอนรายวิชาเมื่อพนกําหนดสัปดาหแรก  แตยังอยูภายในสิบสองสัปดาหของภาค

การศึกษาปกติ  หรือเมื่อพนกําหนดสัปดาหแรก  แตยังอยูภายในหาสัปดาหแรกของภาคการศึกษา 
ฤดูรอน  จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  โดยรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา  ซ่ึงจะไดระดับคะแนนถอนรายวิชา  หรือ  ถ  และเมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชาแลว
นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไมได 

(๓) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มจนมีจํานวนหนวยกิตสูงกวา  หรือการถอนรายวิชา 
จนเหลือจํานวนหนวยกิตตํ่ากวาที่ระบุไวในขอ  ๙  (๔)  จะทํามิได  หากฝาฝนจะถือวาการลงทะเบียนเรียน
ดังกลาวเปนโมฆะ  เวนแตจะมีเหตุผลอันควรและไดรับอนุมัติจากคณบดี 

หมวด  ๔ 
การลาของนักศึกษา 

 
 

ขอ ๑๕ นักศึกษามีสิทธิ์ลาพักการศึกษาในระหวางการศึกษาดังนี้ 
(๑) การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา  และถาไดลงทะเบียนไปแลว  ให

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน  โดยรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น  จะไมปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา  แตหากเปนการลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาหที่สิบสองในระหวางภาค
การศึกษาปกติ  หรือสัปดาหที่หกในระหวางภาคการศึกษาฤดูรอนใหบันทึกระดับคะแนนถอนรายวิชา  
หรือ  ถ 

(๒) การขอลาพักการศึกษา  ใหแสดงเหตุผลความจําเปนพรอมกับมีหนังสือย่ืนตอคณบดี 
(๓) นักศึกษาอาจย่ืนคํารองตอคณบดี  เพื่อขออนุญาตลาพักการศึกษาไดไมเกินสองภาค

การศึกษาปกติ  ดังกรณีตอไปนี้ 
 (ก) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
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 (ข) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 

 (ค) ประสบอุบัติเหตุ  ภยันตราย  หรือเจ็บปวย  จนตองพักรักษาตัวตามคําส่ังแพทยเปน
เวลานานเกินกวารอยละย่ีสิบของเวลาศึกษาทั้งหมด  โดยมีใบรับรองแพทย 

 (ง) มีความจําเปนสวนตัว  โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา  
หนึ่งภาคการศึกษา 

(๔) ในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาจะลาพัก
การศึกษาไมได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดี  เปนกรณีพิเศษ 

(๕) ในการลาพักการศึกษา  นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกวาสองภาคการศึกษาปกติ
ติดตอกัน  ไมได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ 

(๖) นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ทุกภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  หากไมปฏิบัติจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
ยกเวนภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดชําระเงินคาบํารุงการศึกษา  คาลงทะเบียนเรียน  คาธรรมเนียม
การศึกษา  และคาอื่นใดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินดังกลาวให 
แตนักศึกษาไมตองชําระเงินคารักษาสภาพการเปนนักศึกษา 

(๗) การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใดหรือการกลับเขาศึกษาใหมหรือการถูกใหพัก
การศึกษาแลวแตกรณี  ไมเปนเหตุใหขยายระยะเวลาการศึกษาเกินกวาสองเทาของแผนการเรียนตาม
หลักสูตรนับแตวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน 

ขอ ๑๖ นักศึกษาที่ปวยหรือมีเหตุสุดวิสัยทําใหไมสามารถเขาสอบปลายภาคได  นักศึกษา
ตองขอผอนผันการสอบตออาจารยผูสอนรายวิชานั้นภายในวันถัดไปหลังจากที่มีการสอบปลายภาค
รายวิชานั้นเวนแตจะมีเหตุผลอันสมควร  คณะกรรมการประจําคณะเปนผูพิจารณาการขอผอนผัน
ดังกลาวโดยอาจอนุมัติใหไดระดับคะแนนไมสมบูรณ  หรือ  ม.ส.  หรือใหยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นเปนกรณีพิเศษ  โดยใหไดระดับคะแนน  ถอนรายวิชา  หรือ  ถ  หรือไมอนุมัติการขอผอนผัน  
โดยใหถือวาขาดสอบก็ได 

ขอ ๑๗ นักศึกษาอาจลาออกจากการเปนนักศึกษาไดโดยย่ืนคํารองขอลาออกตอคณะที่
นักศึกษาสังกัด  และตองไมมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณบดี 



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

หมวด  ๕ 
การยายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา 

 
 

ขอ ๑๘ นักศึกษาอาจยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาไดตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังนี้ 
(๑) นักศึกษาที่ประสงคจะยายคณะตองไดรับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัดและ

คณบดีของคณะที่นักศึกษาประสงคจะยายเขาศึกษา 
(๒) นักศึกษาที่ประสงคจะเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด 
หมวด  ๖ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
 

ขอ ๑๙ มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษาใหคณะที่เปดสอน
ในมหาวิทยาลัย  จัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว 
ในแตละภาคการศึกษาหนึ่ง  โดยการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา  ใหกําหนดเปนระดับคะแนน  
คาระดับคะแนนตอหนวยกิตและผลการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๗ 
การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 
 

ขอ ๒๐ นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ไดศึกษาสําเร็จครบหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและไดรับการอนุมัติปริญญา 
(๔) พนสภาพเนื่องจากถูกถอนชื่อการเปนนักศึกษาตามขอ  ๑๐  (๗) 
(๕) ไมผานเกณฑการวัดและประเมินผลตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๖) ใชระยะเวลาการศึกษาเกินกวาสองเทาของแผนการเรียนตามหลักสูตรนับแตวันข้ึน

ทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน  ทั้งนี้สําหรับนักศึกษาที่เทียบโอน
ผลการเรียน  ยายคณะหรือสาขาวิชาใหนับเวลาที่เคยศึกษาอยูในสถานศึกษาเดิมรวมเขาดวย 



 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

หมวด  ๘ 
การขอสําเร็จการศึกษา  การขอข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

 
 

ขอ ๒๑ นักศึกษาจะมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) ตองศึกษารายวิชาใหครบตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชานั้น 
(๒) มีหนวยกิตสะสมไมตํ่ากวาที่หลักสูตรกําหนดไว  และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ไมตํ่ากวา  ๒.๐๐ 
(๓) เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเปนบัณฑิตและไมมีหนี้สินผูกพนัตอมหาวิทยาลัย 
(๔) การย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษาตองย่ืนตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกภาค

การศึกษาที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาภายในสามสิบวัน  นับแตวันเปดภาคการศึกษานั้นจนกวา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 

(๕) นักศึกษาที่ไมดําเนินการตาม  (๔)  จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาใน
ภาคการศึกษานั้น  และจะตองชําระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  จนถึงภาค
การศึกษาที่นักศึกษา  ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา 

ขอ ๒๒ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตองขอข้ึนทะเบียนบัณฑิตโดยย่ืนคํารองข้ึนทะเบียน
บัณฑิตตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  พรอมชําระเงินคาข้ึนทะเบียนบัณฑิต  ทั้งนี้จะตอง
ดําเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๓ การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๙ 
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม 

 
 

ขอ ๒๔ นักศึกษาที่จะได รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมตองเปนไปตาม
หลักเกณฑดังนี้ 

(๑) ลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยไมตํ่ากวา  ๗๒  หนวยกิตสําหรับหลักสูตร  ๒ - ๓  ป
การศึกษา  หรือไม ตํ่ากวา  ๑๒๐   หนวยกิตสําหรับหลักสูตร  ๔   ปการศึกษา   หรือไม ตํ่ากวา 
๑๕๐  หนวยกิตสําหรับหลักสูตร  ๕  ปการศึกษา 



 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

(๒) สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  ทั้งนี้ไมนับระยะเวลาที่นักศึกษา 
ขอลาพักการศึกษาตามขอบังคับนี้ 

(๓) ตองไมมีผลการศึกษาที่อยูในเกณฑข้ันไมพอใจ  หรือ  ม.จ.  หรือตํ่ากวาระดับคะแนน 
ข้ันพอใช  หรือ  ค  ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

(๔) นกัศึกษาผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ที่มีคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  ๓.๕๐  จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  ๑ 

(๕) นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ที่มีคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  ๓.๒๕  จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  ๒ 

(๖) การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมใหมหาวิทยาลัยนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวเดียวกันกับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจําภาคการศึกษานั้น 

ขอ ๒๕ การใหเกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน 
(๑) ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีเหรียญเกียรตินิยมแกผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเดน  โดย

แยกเปนคณะ 
(๒) เกียรตินิยมเหรียญทองใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  ๑  ที่ไดคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแตละคณะ 
(๓) เกียรตินิยมเหรียญเงินใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเปนที่สอง

และจะตองไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  ๑  หรือ  ๒  ในแตละคณะ  กรณีผูสําเร็จการศึกษาไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด  แตไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  ๒  ในแตละคณะ  ใหเกียรตินิยมเหรียญเงิน 

การเสนอชื่อเพื่อรับเหรียญเกียรตินิยมใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ 
ปการศึกษาละหนึ่งคร้ัง  และใหอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกัน
กับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจําภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา 

หมวด  ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ ๒๖ ภายใตบังคับขอ  ๖ - ๑๘  ใหมีผลใชบังคับกับนักศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนกอน
ขอบังคับนี้  มีผลใชบังคับโดยอนุโลม 



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๒๗ ภายใตบังคับขอ  ๑๙  ขอ  ๒๔  (๑)  (๔)  (๕)  ไมใหมีผลใชบังคับกับนักศึกษาที่เขา
เปนนักศึกษากอนปการศึกษา  ๒๕๕๐  โดยใหนักศึกษาที่เขากอนปการศึกษา  ๒๕๕๐  ใชขอบังคับ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยการศึกษาระดับปริญญา  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยการศึกษาระดับปริญญา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  (ฉบับที่  ๓)
พ.ศ.  ๒๕๔๓  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จนกวาจะสําเร็จการศึกษา
โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

จรวยพร  ธรณินทร 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ภำคผนวก ง 
สถานประกอบการที่มีข้อตกลง/ความร่วมมือ 
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ภำคผนวก จ 
 

ตำรำงสมรรถนะของสำขำวิชำวิศวกรรมระบบรำง 
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อำชีพ 
(จำกหมวดที ่1 ข้อ 8) 

ล ำดับที ่ รหัสสมรรถนะ ชื่อสมรรถนะ รำยวิชำ 
วิธีวัดผลและ
ประเมินผล
สมรรถนะ 

ภำคกำรศึกษำ/ชั้น
ปีที่จัดสอบ 

หมำยเหต ุ

1.  พนักงานในสถาน
ประกอบการเดินรถไฟ 

2.  พนักงานในบริษัทผู้ผลิต
อุปกรณ์ในระบบราง 

3.  พนักงานในบริษัทที่ปรึกษา
ที่เกี่ยวขอ้งกับระบบราง 

4.  เจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง
กับระบบราง 

5.  ผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่
ผลิตระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือผู้สอนใน
สถาบันการศึกษาที่ผลิต
ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

6.  นักวิจยัในหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวขอ้งกับระบบราง 

7. นักวิชาการในองค์กรต่างๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งกับระบบราง 

8. นักวิเคราะห์นโยบายและ
โครงการที่เกี่ยวขอ้งกับ
ระบบราง 

9. ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่เกี่ยวกับระบบราง 

 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 

C0416101 
 
 
 

C0416102 
 
 
 

C0416103 
 

1. เข้าใจระบบรางพื้นฐาน การท างานของระบบ
ต่างๆ 
(understand the basic railway system 
and operation of systems) 

2. สามารถท าการจัดการโครงการระบบรางและ
การบริหารงาน 
(able to railway project  management 
and administration) 

3. เข้าใจการวัดและควบคุมที่น าไปประยุกต์ใช้กับ
ระบบราง 
(understand the measurement and 
control applied to the railway system) 

1. 04-315-201 วิศวกรรมระบบราง
เบื้องต้น 

2. 04-315-404 การบริหารโครงการ
ระบบขนส่งทางราง 

1. ประเมินการฝึก
ปฏิบัต ิ

2. ทดสอบความรู้
โดยหน่วยงาน
ด้านระบบราง 

ภาคการศึกษาที่ 2 
/ชั้นปีที่ 1 

 

4 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 

C0416201 
 

C0416202  
 
 

C0416203  
 
 
 

C0416204 

1. เข้าใจในการวางแผนการเดินรถ 
(understand the transportation planning) 

2. เข้าใจในระบบอาณัติสัญญาณของระบบราง 
(understand the signaling system of the 
railway) 

3. สามารถวิเคราะหป์ัญหา แก้ไขและซ่อมบ ารุง
ระบบราง 
(able to analyze the problem, repair and 
maintenance of the railway system) 

4. สามารถออกแบบระบบจา่ยไฟส าหรับรถไฟและ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 
(able to design for trains power supply 
systems and analyze problems ) 
 

1. 04-000-413 ปฏิบัติการด้านระบบ
อาณัติสัญญาณและสื่อสาร 

2. 04-000-214 ปฏิบัติการด้านการ
บริหารจัดการการเดินรถไฟและ
ควบคุม 

3. 04-000-415ปฏิบัติการด้านการวาง
แผนการบ ารุงรักษารถไฟ 

4. 04-213-405 การจ่ายไฟส าหรับ
ระบบราง 

1. ประเมินการฝึก
ปฏิบัต ิ

2. ประเมินการฝึก
ปฏิบัต ิ

3. ประเมินการฝึก
ปฏิบัต ิ

4. ประเมินการฝึก
ปฏิบัต ิ
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
/ชั้นปีที่ 2 
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ภำคผนวก ฉ 
ตำรำงกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อเสริมควำมรู้และทักษะให้ผู้เรียน 
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กิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อเสริมควำมรู้และทักษะให้ผู้เรียน 
 

ล ำดับที่ ภำคกำรศึกษำ/ ชั้นปี กิจกรรม หมำยเหตุ 
1 ก่อนเปิดภาคเรียน  

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  
ปรับพ้ืนฐานด้านช่างอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 
RMUTs  

 

2 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
ระบบราง  

 

3 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  จัดบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง   
4 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน ฤดู

ร้อน  
จัดให้นักศึกษามีการทดสอบภาษาจีนและภาษา
อักกฤษ และเตรียมความพร้อมส าหรับการฝึก
ประสบการวิช าชีพ ในสถานประกอบการ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบราง ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จากการท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ คือ มหาวิทยาลัย 
Beijing Jiao Tong University ( BJTU)  ข อ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในการร่วมมือทาง
วิชาการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน
ด้านวิศวกรรมระบบราง และสถาบัน Liuzhou 
Railway Vocational Technical College ข อ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในการร่วมมือทาง
วิชาการและการฝึกปฏิบัติ และภายในประเทศได้
ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและ
การฝึกปฏิบัติ ในสถานประกอบการกับบริษัท ทาง
ด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (BEM) เป็นต้น 

 

5 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  จัดบรรยายพิเศษด้านทักษะการใช้เครื่องมือเฉพาะ
ทาง ด้านการซ่อมบ ารุงระบบราง และเทคนิคการ
วิเคราะห์ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญ  

 

6 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  จัดบรรยายพิเศษด้านทักษะการวัดและทดสอบ
ทางด้านการซ่อมบ ารุงระบบรางจากผู้เชี่ยวชาญ  

 

7 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียน ฤดู
ร้อน  

ฝึกอบรมพิเศษ ด้านการวิเคราะห์ปัญหาระบบราง
ชั้นสูง 

 

8 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  ฝึกอบรมพิเศษ การสร้างภาวะผู้น าและการเป็น
หัวหน้างานที่ลูกน้องรัก 

 

 
 

http://www.bt-training.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539675004&Ntype=23
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