drinlruaru;nrnrnrrntrqalinur

lurrunthiaqr l.l tu u7 0]J u n! n rt ,t ,1J u* ,)
) - )
ol
t[+ i L 5 b 3
uJo1uvl.........,.+.ft. fl t fl
1

udn6nr
6n1lJu1lnul0Ur1nn!r1
dorud.........!

-q..

LL'I],i

lfl

?i.. I

firu ollJ,
g I.?............

udn6ar
uJolun

mrilrnt
$ n1fi

ra#nan:rmnTuI auu6ufl9t
a1tl,t at1 ril aIuTa

u'

nr

rn6 ndudeu

o1 n1

u#naB:t
fiLi u.a. 2563
U

a

6uurilnlulaEanarun::u
I

il u r tm ur #u

:r rrTS f rtr^r y{ ::6fi

6u.tu

oqrii
1n.9:r.

ubz

หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

คำนำ
หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอากาศยาน หลั ก สู ต รใหม่
พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณการจัดทาหลักสูตรจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีความ
ต้องการให้หลักสูตรมีความทันสมัย และมาจากความต้องการเร่งพัฒนาบุ คลากรทางด้านอุตสาหกรรมใหม่
(S – Curve) ของประเทศไทย โดยบูรณาการสาขาวิชาต่างๆที่ถูกแยกส่วน แล้วจัดให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดอุตสาหกรรม (Just in time) จึงต้องการหลักสูตรรูปแบบใหม่ของอุดมศึกษา จาเป็นต้องเปลี่ยน
โครงสร้างหลักสูตรของการศึกษา โดยเป็นการเปลี่ยนการศึกษาให้ตรงตามข้อมูลความต้องการของตลาด
(Demand Driven) และเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดั บปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
ภายในประกอบด้วยสาระ 8 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน และประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนา
คณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการ
ของหลักสูตร
โดยหลักสูตรรูปแบบใหม่นั้น จะต้องมีผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมมาเป็นผู้ร่วมมือ และมี
การร่วมมือการจัดการหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งจะต้องมีตัวชี้วัดใหม่ และเป้าหมายเปลี่ยนไปจากหลักสูตรเดิม คือ
นาความรู้มาพัฒนา เป็นการนาทักษะไปใช้ได้ และตรงความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม การจัดทา
หลักสูตรครั้งนี้ได้คัดเลือกรายวิชา และเนื้อหาในรายวิชาที่มีความทันสมัย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 พร้อมสอดแทรกเนื้อหา เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
มีความรู้หลากหลายจากศาสตร์ต่าง ๆ มาผสมผสานเพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
ในลั ก ษณะสหวิ ท ยาการ บั ณ ฑิ ต มี ค วามสามารถด้ า นปฏิ บั ติ ง านที่ น าความรู้ ด้ า นทฤษฎี ม าประยุ ก ต์
และมีความสามารถพัฒนางานทางเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อที่จะได้นาไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน และใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข. ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภาคผนวก ค. - คาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เพื่อการขับเคลื่อนด้านอุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์”
- คาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการการสัมมนา
เรื่อง การวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต
สาขาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
- คาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการการสัมมนา
เรื่อง การวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบิน
- คาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบิน (ต่อเนื่อง)
- แบบสารวจผู้ใช้บัณฑิต
- รายงานสรุปวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง. ข้อบังคับ, ระเบียบ, ประกาศต่าง ๆ
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
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- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2562
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน
จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ตามหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี พ.ศ. 2560
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2549
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรีในกรณีการไปศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือสถานประกอบการ
ต่างประเทศ พ.ศ. 2561
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เรื่อง การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2560
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รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
คณะ/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
อักษรย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
: Bachelor of Technology Program in Aircraft Part Manufacturing
Technology
: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน)
: ทล.บ. (เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน)
: Bachelor of Technology (Aircraft Part Manufacturing
Technology)
: B.Tech. (Aircraft Part Manufacturing Technology)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ และสามารถใช้ภาษาไทยได้ดีทั้งการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หน้า 1

มคอ.2 มรรพ.

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
เปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โดยสภาวิชาการเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2562
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ได้อนุมัติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2562
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน
หลั กสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ดังนี้
- ช่างผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
- เจ้าหน้าที่ในสายการผลิต อุตสาหกรรมด้านเครื่องต้นกาลังอากาศยาน เครื่องวัดอากาศยาน
ชิ้นส่วนอากาศยาน หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้าแผนก หัวหน้างานในโรงงาน
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-นามสกุล
นายพอพันธ์ สุทธิวัฒนะ
3229900019xxx
นายวิทวัส สิงห์สังข์
1101500130xxx

ตาแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์
(วิศวกรรมเครื่องกล)

อาจารย์

นางสาวเบญจมาศ เนติวรรักษา
1210100004xxx
นายอนุรักษ์ รอดบารุง
1229900190xxx

อาจารย์

นายกานต์ นัครวรายุทธ
3102002757xxx

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Ph.D. (Polymer Science and Engineering)
วศ.ม. (วิทยาการ และวิศวกรรมพอลิเมอร์)
วศ.บ. (ปิโตรเคมี และวัสดุพอลิเมอร์)
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2537
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2530
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2556
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2551
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2549
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558
มหาวิทยาลัยบูรพา
2551
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2559
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2555
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2553
มหาวิทยาลัยรังสิต
2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2543
สถานศึกษา
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในวงกว้าง โดยเฉพาะในประเทศไทย ได้ มีการ
เปิดให้ บริการสนามบินนานาชาติเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อ ง ส่ งผลให้ เศรษฐกิจ ที่เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวมี ก าร
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยมีสายการบินที่เดินทางภายในประเทศ และต่างประเทศ
เกิดขึ้นจานวนมาก ก่อให้เกิดธุรกิจด้านการขนส่ง การบิน การซ่อมอากาศยานขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะทาให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคนี้ อีกทั้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นศูน ย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียตาม
นโยบายของรัฐบาล และความต้องการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศ คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้สารวจความต้องการกาลังคนด้านอุตสาหกรรมการบิน พบว่ากลุ่มอาเซียนมีความ
จาเป็นต้องสร้างบุคลากรทางสายอาชีพ การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
บินในขณะนี้ทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ จึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรมีความทันสมัย โดยมาจากความต้องการ
เร่งพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมใหม่ (S – Curve) ของประเทศไทย โดยบูรณาการสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ถูก
แยกส่วน แล้วจัดให้ตรงตามความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม (Just in time) จึงจาเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้าง
หลักสูตรของการศึกษา โดยเป็นการเปลี่ยนการศึกษาให้ตรงตามข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
โดยหลักสูตรรูปแบบใหม่นั้นจะต้องมีผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมมาเป็นผู้ร่วมมือ และมีการร่วมมือการ
จัดการหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งจะต้องมีตัวชี้วัดใหม่ และเป้าหมายเปลี่ยนไปจากหลักสูตรเดิม คือ นาความรู้มาพัฒนา
เป็นการนาทักษะไปใช้ได้ และตรงความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม
ปัจจุบันประเทศมีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน และการเดินทางภายในประเทศที่สะดวกสบายสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร สามารถเรี ยนรู้ได้ตลอดชีวิต ทาให้เปิดกว้างทางสังคม เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน และ
เกิดวัฒนธรรมที่ผสมผสาน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกาลังคน และความรู้ และทักษะใน
การวิเคราะห์ การผลิต และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน และการผลิตชิ้นส่วนอากาศ
ยาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อมแผนพัฒนา
ประเทศ พร้อมทั้งเป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรสิ่งสาคัญที่ต้องคานึงถึงคือคุณลักษณะของหลักสูตรต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองมีความ
เป็นสากลในขณะเดียวกันต้องตอบสนองต่อท้องถิ่น หรือมีความเป็นท้องถิ่ น และหลักสูตรต้องมีความเป็นพลวัต
ต้องมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิ ต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน จึงมีแนวคิด ดังนี้
12.2.1 หลักสูตรมีเอกลักษณ์ของตนเองโดยไม่ซ้าหรือเหมือนกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นโดย
ยึดหลักการตอบสนองต่อบริบทของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมีความเป็นท้องถิ่นเพื่อ
ผลิตกาลังคนให้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
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12.2.2 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะมี
การลงทุนเพิ่มขึ้นในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
12.2.3 เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสูงมีความคล่องตัวเพื่อทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
12.2.4 เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือกันในระหว่างสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในการใช้
ทรัพยากรฐานข้อมูล ความรู้ และภูมิปัญญาร่ว มกันโดยจัดหลักสูตรให้นักศึกษาได้ ไปอบรมกับบริษัทที่มี ความ
เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการบิน
12.2.5 เป็นหลักสูตรที่ได้มีการมุ่งเน้นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาให้กว้างขึ้นโดยให้ เรียนรู้การ
ทางานเป็นทีมการสร้างคุณธรรมจริยธรรม
13. ความสัมพันธ์(ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 บริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร โดยคณาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมในการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามอธิบายเนื้อหา
สาระ เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
13.3.2 ประสานงานกับอาจารย์ หรือผู้แทนจากภาควิชาอื่น ๆ ในคณะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทาการสอนวิชาที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน โดยให้บัณฑิตมีความโดดเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย มีความรู้ มีความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิด
ทักษะ และเจตคติที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนในตลาดอุตสาหกรรม
ความสาคัญ
อุตสาหกรรมการขนส่ง และการบินเป็น 1 ใน 10 ของเป้าหมายอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ นั่นก็คือ ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพทั้งในด้านการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งให้บริษัทผู้ผลิตอากาศยานระดับโลก
และในด้านการมีหน่วยงานสนับสนุนด้ านการบินที่ได้มาตรฐานระดับสากล บีโอไอ ได้มองเห็นถึงความสาคัญของ
อุตสาหกรรมทั้งหมด จนเป็นที่มาของการเกิด “อุตสาหกรรมอากาศยาน” ซึง่ หมายรวมถึงอากาศยาน อวการศยาน
และอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ชิ้นส่วนต่าง ๆ การซ่อมบารุงอากาศยาน อุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ รวมถึง
นิคมอุตสาหกรรมอากาศยานด้ว ย ซึ่งอุตสาหกรรมอากาศยานเป็น เทคโนโลยี แห่ ง อนาคตที่ มี มูล ค่ าเพิ่ ม สู ง มี
ความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศทั้งในแง่ของการยกระดับการผลิตชิ้นส่วน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
พัฒนาทักษะฝี มือแรงงาน วันนี้อุตสาหกรรมในไทยกาลั งก้าวไปสู่ อุตสาหกรรมในอนาคต ด้วยการส่งเสริม ให้
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้วสามารถก้าวไปสู่การผลิตอุตสาหกรรมใหม่หนึ่งในนั้นคือการยกระดับการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนตร์ไปสู่การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ได้ทาการเปิดหลักสูตรด้านการผลิตบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการ
บิน และอุตสาหกรรมอากาศยาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเตรียมบุคลากรทางด้านช่างเทคนิค เข้าทางานในส่วนของ
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เป็นหน่วยงานที่ทาการผลิต การดูแล ปรับปรุง และซ่อมบารุงอากาศยานในโรงงาน
ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จะทาการเปิดการเรียนการสอนด้านการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน และขอความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อเข้ามาช่วยในการร่างหลักสูตร จัดทาแผนครุภัณฑ์ ด้าน
เครื่องมือห้องปฏิบัติการที่จาเป็นต่อการศึกษาของนักศึกษา และมองหาความร่วมมือกับสถาบันทั้งสองในการใช้
ทรัพยากรบุคคล และเครื่องมือทดลองต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เหตุผลของการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย โดยมาจากความต้องการเร่งพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมใหม่
(S – Curve) ของประเทศไทย โดยบูรณาการสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ถูกแยกส่วน แล้วจัดให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดอุตสาหกรรม (Just in time) จึงต้องการหลักสูตรรูปแบบใหม่ของอุดมศึกษา จาเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้าง
หลักสูตรของการศึกษา โดยเป็นการเปลี่ยนการศึกษาให้ตรงตามข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
โดยหลักสูตรรูปแบบใหม่นั้นจะต้องมีผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมมาเป็นผู้ร่วมมือ และมีการร่วมมือการ
จัดการหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งจะต้องมีตัวชี้วัดใหม่ และเป้าหมายเปลี่ยนไปจากหลักสูตรเดิม คือ นาความรู้มาพัฒนา
เป็นการนาทักษะไปใช้ได้ และตรงความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาที่พบในอากาศยาน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติ ความศรัทธา และมีคุณธรรมในงานด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี - ดาเนินการทบทวนข้อกาหนดของ - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
บั ณ ฑิ ต ให้ มี ม าตรฐานตามที่ หลักสูตรเพื่อตรวจสอบความ
ปรับปรุงหลักสูตร
สกอ. กาหนด
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการทั้งภาครัฐเอกชน
3. ติดตามผลการนาหลักสูตร
ไปใช้จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เช่นคณาจารย์นักศึกษา
ผู้ประกอบการ

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
- สร้างช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็น

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะความรู้ความสามารถ
ในการทางานเฉลี่ยในระดับดี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภ าค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีกาหนดไว้
(3) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามคณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียน การเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคยมีสังคมกว้างขึ้น มี
นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน ปัญหาด้านการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาแต่ละคน ที่มีพื้นฐาน
ด้านภาษาที่ไม่เท่ากัน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จั ด ให้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาก่ อ นเข้ า ศึ ก ษาจั ด การปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่
เพื่อแนะนาการวางเป้าหมายชีวิตเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย ฯ และการแบ่งเวลามอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาให้ แก่ นักศึกษาทุกชั้นปี จัดกิจ กรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสั มพันธ์ของนักศึกษา และการดูแล
นักศึกษา
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1.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2563
2564
2565
2566
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1.งบบุคลากร
2.งบดาเนินการ
3.งบลงทุน
4.งบเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

2567
30
30
30
30
120
30
หน่วย : บาท

2563
740,000
30,000
1,000,000
25,000
1,797,563

ปีงบประมาณ
2564
2565
2566
754,800
769,896
785,294
60,000
90,000
120,000
1,000,000 1,000,000 100,000
25,000
25,000
25,000
1,842,364 1,887,461 1,032,860

2567
801,000
120,000
100,000
25,000
1,048,567

* ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต 8,607 บาท/คน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุ ดมศึกษาอื่นมาก่อน สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
137 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(1.1) กลุม่ วิชาคุณธรรม จริยธรรม
9 หน่วยกิต
(1.2) กลุ่มวิชาการนาความรู้สู่สากล
6 หน่วยกิต
(1.3) กลุ่มวิชาความอดทน
6 หน่วยกิต
(1.4) กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ
6 หน่วยกิต
(ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก 3 หน่วยกิต)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
101 หน่วยกิต
(โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต)
(2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
(2.2) วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
61
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
ไม่น้อยกว่า
57
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาโครงงาน
4
หน่วยกิต
(2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
10
หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีข้อกาหนด ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม
บังคับเรียน
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
H.M .King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable
Development
และเลือกอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
Moral Education for Self Development
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
Anti Corruption Immunity
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Development
0163005 ชีวิตและความตาย
Life and Death
1.2 กลุ่มวิชาการนาความรู้สู่สากล
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
Thai for Communication in the 21st Century
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
English for Communication in the 21st Century
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
Chinese for Communication in the 21st Century
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
Khmer for Communication in the 21st Century
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
Thai and ASEAN Society and Culture
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
Life in the digital age
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนาเสนอ
Computer, Poll and Presentation

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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มคอ 2.มรรพ.
1.3 กลุ่มวิชาความอดทน
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
Volunteer with local development
0363002 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
Citizenship of Thai Democracy
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
Creative Community Learning
0363005 พลเมืองสีเขียว
Green Citizen
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
Basic Smart Technology and Development
0363007 แนวทางพระราชดาริด้านพืชพรรณและการเกษตร
Royal Initiation in Plant and Agriculture
1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ
0463001 ฉลาดคิด
Smart Thinking
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
Psychology in Daily Life
0463003 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
Leadership and Teamwork
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
Digital Business and SMEs
0463005 การเงินและความมั่นคง
Finance and Wealth
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
Gems and Jewelry
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
Life and health management
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจาวันในศตวรรษที่ 21
Arts for Daily Life in the 21st Century
0463009 สุนทรียะการเกษตร
Aesthetic Agriculture
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making

6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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มคอ 2.มรรพ.
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 101
2.1วิชาเฉพาะพื้นฐาน
30
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
จานวน 12
4011107 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Physics for Engineers 1
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Physics Laboratory for Engineers 1
4021107 เคมีสาหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
4021108 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
6211003 คณิตศาสตร์พื้นฐานสาหรับเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมอากาศยาน
Basic Mathematics for Production Technology in Aircraft Industry

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
จานวน 18
6211101 วัสดุอุตสาหกรรม
Industrial Materials
6212101 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
Basic Workshop in Technology
6212102 เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
Information Technology and Computer
6213101 การจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management
6213102 การพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
Human Resources Development and Technology Training
6213103 ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
Safety and Health in the Workplace

หน่วยกิต
3(3-0-6)

2.2วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
6211201 เทคโนโลยีอากาศยานเบื้องต้น
Introduction to Aviation Technology
6211202 การเขียนแบบ
Drawing
6212201 กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Process
6212202 พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Basic of Electrical Engineering

1(0-3-3)
4(4-0-8)
1(0-3-3)
3(3-0-6)

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

61 หน่วยกิต
จานวน 57 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มคอ 2.มรรพ.
6212203 กลศาสตร์วิศวกรรมสาหรับอากาศยาน
Engineering Mechanics for Aircraft
6212204 ระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ
Automatic Control for Manufacturing
6212205 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการบิน 1
English for Aviation Industry 1
6212206 การวิเคราะห์โครงสร้างอากาศยาน
Aircraft Structural Analysis
6213201 กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
Manufacturing Process for Aircraft
6213202 การทดสอบวัสดุ
Material Testing
6213203 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการบิน 2
English for Aviation Industry 2
6213204 เครื่องมือวัด และมาตรวิทยา
Measurement and Metrology
6213205 สถิติวิศวกรรม
Engineering Statisics
6213206 การทดสอบวัสดุแบบไม่ทาลาย
Non Destructive Testing (NDT)
6213207 เทคโนโลยีพื้นผิว
Surface Technology
6213208 การผลิต และควบคุมคุณภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
Production and Quality Control for Aircraft Manufacturing
6214201 ระบบการผลิตแบบยั่งยืน
Sustainable Production Systems
6214202 การบริหารโครงการสาหรับเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
Project Management for Aircraft part Manufacturing Technology
6214203 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
Special Topics in Aircraft part Manufacturing Technology
กลุ่มวิชาโครงงาน
6213301 การเตรียมโครงงาน
Project Preparation
6214301 โครงงาน
Project

จานวน

4

3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
1(0-3-2)
3(0-6-3)
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มคอ 2.มรรพ.
2.3วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
6004801 เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
6004802 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

10

หน่วยกิต
1(0-2-1)
9(450)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ การสาเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้
ความหมายของรหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
01xxxxx หมายถึง
02xxxxx หมายถึง
03xxxxx หมายถึง
04xxxxx หมายถึง

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาการนาความรู้สู่สากล
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาความอดทน
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ

หมวดวิ ช าเฉพาะ การให้ ร หั ส วิช าในหลั ก สู ตรเทคโนโลยีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม
ประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว กาหนดให้
ลาดับที่ 1 คือ รหัสคณะ (6= คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ลาดับที่ 2-3 คือ รหัสแสดงสาชาวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
00 หมายถึงรายวิชาที่เปิดสอนโดยส่วนกลางของคณะ
21 หมายถึงรายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
ลาดับที่ 4 คือ รหัสแสดงระดับชั้นปี
ลาดับที่ 5 คือ รหัสกลุ่มวิชา
1 คือ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
0 คือ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2 คือ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน)
3 คือ กลุ่มวิชาโครงงาน
4 คือ วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
ลาดับที่ 6-7 คือ ลาดับของรายวิชา
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มคอ 2.มรรพ.

3.1.4แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาการนาความรูส้ ู่สากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (12)

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

3

0

6

0363006 ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีกับการพัฒนา

3

2

2

5

0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ

3

2

2

5

4011107 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับ
วิศวกร 1
6211003 คณิตศาสตร์พื้นฐานสาหรับ
เทคโนโลยีการผลิตใน
อุตสาหกรรมอากาศยาน

3

3

0

6

1

0

3

3

3

3

0

6

3

3

0

6

19

16

7
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กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี (18)
วิชาเฉพาะด้าน
6211201 เทคโนโลยีอากาศยาน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (57)
เบื้องต้น
กลุ่มวิชาโครงงาน (4)
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการ
ทางาน (10)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หน้า 16

มคอ 2.มรรพ.

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาการนาความรูส้ ู่สากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (12)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี (18)
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (57)
กลุ่มวิชาโครงงาน (4)
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการ
ทางาน (10)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต

3

2

2

5

0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในศตวรรษที่ 21

3

2

2

5

0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน

3

3

0

6

4021107 เคมีสาหรับวิศวกร
4021108 ปฏิบัติการเคมีสาหรับ
วิศวกร

4
1

4
0

0
3

8
3

6211101 วัสดุอุตสาหกรรม

3

3

0

6

6211202 การเขียนแบบ

3

0

6

3

20

14

13
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หน้า 17

มคอ 2.มรรพ.

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน

3

3

0

6

3

2

2

5

3

0

6

3

3
3

3
3

0
0

6
6

3

3

0

6

18

14

8

32

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาการนาความรูส้ ู่สากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิง
กลุ่มวิชาความอดทน (6)
สร้างสรรค์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (12)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี (18) 6212101 ฝึกปฏิบตั ิงานเทคโนโลยี
พื้นฐาน
วิชาเฉพาะด้าน
6212201 กรรมวิธีการผลิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (57) 6212205 ภาษาอังกฤษสาหรับ
อุตสาหกรรมการบิน1
6212203 กลศาสตร์สาหรับอากาศยาน
กลุ่มวิชาโครงงาน (4)
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการ
ทางาน (10)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หน้า 18

มคอ 2.มรรพ.

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

2

2

5

3

3

0

6

3

0

6

3

3

0

6

3

3

3

0

6

3

3

0

6

18

11

14

29

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการ
กลุ่มวิชาการนาความรูส้ ู่สากล (6)
นาเสนอ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0463003 ภาวะผู้นาและการทางาน
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
เป็นทีม
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (12)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี (18) 6212102 เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์
วิชาเฉพาะด้าน
6212204 ระบบควบคุมการผลิตแบบ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (57)
อัตโนมัติ
6212206 การวิเคราะห์โครงสร้าง
อากาศยาน
6212203 ภาษาอังกฤษสาหรับ
อุตสาหกรรมการบิน 2
กลุ่มวิชาโครงงาน (4)
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการ
ทางาน (10)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หน้า 19

มคอ 2.มรรพ.

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาการนาความรูส้ ู่สากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (12)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี (18) 6213101 การจัดการอุตสาหกรรม
วิชาเฉพาะด้าน
6213201 กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (57)
อากาศยาน
6213202 การทดสอบวัสดุ
6212202 พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
6213204 เครื่องมือวัด และมาตรวิทยา
6213205 สถิติวิศวกรรม
กลุ่มวิชาโครงงาน (4)
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการ
ทางาน (10)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3

3
0

0
6

6
3

3
3
3
3

0
3
0
3

6
0
6
0

3
6
3
6

18

9

18

27

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หน้า 20

มคอ 2.มรรพ.

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาการนาความรูส้ ู่สากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (12)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี (18) 6213103 ความปลอดภัย และอาชีว
อนามัยในสถานประกอบการ
6213102 การพัฒนาบุคลากร และการ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
วิชาเฉพาะด้าน
6213208 การผลิต และควบคุม
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (57)
คุณภาพในการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน
6213206 การทดสอบวัสดุแบบ
ไม่ทาลาย
6213207 เทคโนโลยีพื้นผิว
กลุ่มวิชาโครงงาน (4)
6213301 เตรียมโครงงาน
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการ
ทางาน (10)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
เลือกเสรี
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

0

6

3

3

0

6

3

1

0

3

2

3

x

x

x

19

x

x

x

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หน้า 21

มคอ 2.มรรพ.

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3
1

0
0

6
2

3
1

3

x

x

x

16

x

x

x

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาการนาความรูส้ ู่สากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (12)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี (18)
วิชาเฉพาะด้าน
6214201 ระบบการผลิตแบบยั่งยืน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (57) 6214203 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยี
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
6214202 การบริหารโครงการสาหรับ
เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน
กลุ่มวิชาโครงงาน (4)
6214301 โครงงาน
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6004801 เตรียมสหกิจศึกษา
/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการ
ทางาน (10)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
เลือกเสรี
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หน้า 22

มคอ 2.มรรพ.

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

9

0

450

0

9

0

450

0

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาการนาความรูส้ ู่สากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (12)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี (18)
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (57)
กลุ่มวิชาโครงงาน (4)
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6004802 สหกิจศึกษา
/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการ
ทางาน (10)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หน้า 23

มคอ 2.มรรพ.

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.) และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี (ภาคผนวก ฉ.) ดูในภาคผนวก
3.2 ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

2566

2567

ตาแหน่ง
วิชาการ

นายพอพันธ์ สุทธิวัฒนะ

ค.อ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) /2537
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) /2530

รอง
ศาสตราจารย์

15

15 15

15

15

2

นายวิทวัส สิงห์สังข์

Ph.D. (Polymer Science and
Engineering) /2556
วศ.ม. (วิทยาการ และวิศวกรรม
พอลิเมอร์) /2551
วศ.บ. (ปิโตรเคมี และวัสดุพอลิเมอร์)
/2549

อาจารย์

15

15 15

15

15

3

นางสาว เบญจมาศ เนติวรรักษา

วศ.ด.(วิศวกรรมเคมี) /2558
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) /2551

อาจารย์

15

15 15

15

15

นายอนุรักษ์ รอดบารุง

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) /2559
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) /2555
อส.บ.(เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร) /2553

อาจารย์

15

15 15

15

15

นายกานต์ นัครวรายุทธ

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
/2547
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) /2543

อาจารย์

15

15 15

15

15

1

4

5

2565

คุณวุฒิ/ปีการศึกษาที่สาเร็จ

2564

ชื่อ - นามสกุล

2563

ลาดับ

ภาระการสอนในหลักสูตร
(สัปดาห์/ปีการศึกษา)

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หน้า 24

มคอ 2.มรรพ.
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็นใน
การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได้
3) มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีระเบียบวินัยตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า กับสถาน
ประกอบการได้
5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้มีทักษะการ
สื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
วิชา
ภาคการศึกษา/ชั้นปี
6004801 เตรียมสหกิจศึกษา
1/4
6004802 สหกิจศึกษา
2/4
4.3 การจัดเวลา และตารางสอน
การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน จัดในช่วงภาคการศึกษาฤดู
ร้อนเป็นระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง โดยนักศึกษาที่จะเลือกลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานได้นั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาเอก
ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีจานวนผู้ร่วมโครงงาน
2-3 คนหรือมากกว่า (พิจารณาจากโครงงาน) และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบ และระยะเวลาที่หลักสูตร
กาหนด อย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถแก้ไข
ปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการทาโครงงานได้มี
ขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มี ความสามารถในการ
สื่อสาร ด้วยภาษาเขียน และภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฏี ในการทา
โครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา 6213301 เตรียมโครงงาน
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา 6214301 โครงงาน

1(0-3-3)
3(0-6-3)
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5.4 จานวนหน่วยกิต
4 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มี ก ารก าหนดชั่ ว โมงการให้ ค าปรึ ก ษา จั ด ท าบั น ทึ ก การให้ ค าปรึ ก ษา ให้ นั ก ศึ ก ษารายงาน
ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้า ในการท าโครงงาน สมุดบันทึกการให้ ค าปรึก ษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสาเร็จของโครงงาน และการจัดสอบการนาเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่า
กว่า 3 คน
.
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความรับผิดชอบ

-

2. มีคุณภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรม
3. มีการศึกษาค้นคว้าและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

-

4. มีความสามารถและฉลาด
ในการจัดการ

-

-

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงต่อเวลาและส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และการวางตัว
ในสังคมให้เหมาะสมในกิจกรรมการเรียนการสอน
มอบหมายงานให้ นั ก ศึก ษาได้ สื บค้ น รวบรวมข้ อ มู ล และ
สรุปผลการศึกษาเพื่ อนาเสนอในชั้น เรียนหรื อเป็นรู ป เล่ ม
รายงานส่งผู้สอน
มอบหมายงานให้นักศึกษาคิดวางแผน ลงมือปฏิบัติ สรุปผล
การดาเนินงานและแก้ไขปรับปรุง

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่าเสมอ
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร
3) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นเคารพสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต
- ให้ความสาคัญของการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานตามกาหนด และความซื่อสัตย์ในการทา
กิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมทั้งใน และนอกห้องเรียน
- เน้นเรื่องการแต่งกาย และการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
- สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา การปฏิบัติตน
- ให้ ค ะแนนการเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตรงเวลา และการปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
- ประเมินจากผลงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยพิจารณาเฉพาะด้านที่แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรม
2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ตามสาระวิชา
2) สามารถวิเคราะห์ และจาแนกข้อเท็จจริงตามแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของสาระวิชา
3) สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ
4) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
- จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยบูรณาการศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์
ความรู้ และทักษะต่าง ๆ
- มอบหมายงานกลุ่มให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาและนาเสนอในชั้นเรียน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
- ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น โดยเน้ น การประเมิ น ตามสภาพจริ ง และใช้ วิ ธี การประเมิ น ที่
หลากหลาย เช่น การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ การประเมินผลจากการนาเสนอผลงาน รายงานหรือโครงงาน
- สังเกตพฤติกรรมการทางานและการปฏิบัติตน
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
และในการดาเนินชีวิตประจาวัน
2) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ตามสาระ
วิชา
3) สามารถสังเคราะห์สิ่งที่ดีมีประโยชน์นามาใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง และสังคม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
- มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
- ฝึกให้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันให้เชื่อมโยงกับทฤษฎี และเนื้อหาในบทเรียน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
- ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน
- สังเกตการนาเสนองาน หรือผลงาน
2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
1) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นา และผู้ตามได้
2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร และบุคคลทั่วไปได้
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
4) มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม การทางานแบบร่วมมือ หรือ การระดมความคิด
- ส่งเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรือเสวนางานที่มอบหมายให้ศึกษา
ค้นคว้า
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
- สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
- ประเมินผลจากผลงาน การนาเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
2) สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น และติดต่อสื่อสารได้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์สาคัญในชีวิตประจาวัน ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอน
- มอบหมายงานให้ผู้เรียนนาเสนอผลงาน อภิปราย และเรียบเรียงเป็นรูปเล่มรายงานโดยใช้หลักการ
เขียนทางวิชาการเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ เน้นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน
- ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- สังเกตการนาเสนอผลงาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น
- ประเมินจากผลงาน รูปเล่มรายงาน
- ประเมินผลจากการสอบทักษะด้านการสื่อสาร
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึก ษา
ทั่วไป
แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในหลักสู ตรว่ามีส่วนในการเสริ มสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ และสอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในรูปของตารางต่อไปนี้
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มคอ.2 มรรพ.

รายวิชา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง 4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม เรียน 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
H.M .King Bhumibol Adulyadej's
Philosophy for Sustainable
Development
และเลือกอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
Moral Education for Self
Development
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
Anti Corruption Immunity
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Development
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มคอ.2 มรรพ.

รายวิชา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง 4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
 
       
 
 

0163005 ชีวิตและความตาย
Life and Death
1.2 กลุ่มวิชาการนาความรู้สู่สากล เรียน 6 หน่วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่
21
Thai for Communication in the
21st Century
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ศตวรรษที่ 21
English for Communication in
the 21st Century
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่
21
Chinese for Communication in
the 21st Century
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มคอ.2 มรรพ.
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง 4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา
การสื่อสารและ
รายวิชา
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่

     


21
Khmer for Communication in the
21st Century


0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน




Thai and ASEAN Society and
Culture
 
    
 
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล



Life in the digital age


   
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนาเสนอ
 

Computer, Poll and Presentation
1.3 กลุ่มวิชาความอดทน เรียน 6 หน่วยกิต
  

0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
   

 
Volunteer with local
development
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มคอ.2 มรรพ.

รายวิชา

0363002
0363003
0363004
0363005
0363006

0363007

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง 4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4

การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย
Citizenship of Thai Democracy
การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
Creative Community Learning
พลเมืองสีเขียว
Green Citizen
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับ
การพัฒนา
Basic Smart Technology and
Development
การเกษตรตามพระราชดาริ
Royal Initiation for Agriculture
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มคอ.2 มรรพ.
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา
รายวิชา
ความรับผิดชอบ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4
1.4 กลุ่มวิชาฉลาดและการจัดการ เรียน 9 หน่วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
   

       
Smart Thinking
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
 


 
Psychology in Daily Life
0463003 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
 
  
 
 
Leadership and Teamwork
   


0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
 
Digital Business and SMEs
 

  
0463005 การเงินและความมั่นคง
  
 
Finance and Wealth
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
             
Gems and Jewelry
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ



  
 
Life and health management

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 5.2 5.3 5.4
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มคอ.2 มรรพ.
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง 4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา
การสื่อสารและ
รายวิชา
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
 
 


0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจาวันในศตวรรษที่
 
21
Arts for Daily Life in the 21st
Century

  


0463009 สุนทรียะการเกษตร
  
Aesthetic Agriculture
 
0463010 การคิดและการตัดสินใจ

 


Thinking and Decision Making
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มคอ.2 มรรพ.
4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ
4.1 คุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) เข้าใจ และซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัยตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมเคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กร และสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นา และผู้ตามสามารถทางานเป็นหมู่คณะสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับ
ความสาคัญเคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
4) สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคลองค์กร
สังคม และสิ่งแวดล้อม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
- สอดแทรกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตหรือปัจจุบันในเรื่องความมีคุณธรรม และจริยธรรมที่
เป็นตัวอย่างของสังคมมาเล่าให้นักศึกษาฟังโดยให้มีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่กาลัง ศึก ษา
ชี้ให้เห็นถึงผลดีผลเสีย
- กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนจิตพิสัย ให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ
คณะเพื่อฝึกให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของสังคมได้
- ฝึกการทางานเป็นทีมของนักศึกษาโดยให้รู้จักการวางแผนงานความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย มีความอดทน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
- ประเมินความตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน การปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- ประเมินความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษา
- ประเมินการวางแผนการทางานเป็นทีมของนักศึกษา ความมีวินัยในการทางาน
4.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพื้นฐานการ
บริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
3) มีความรู้ในวิธีการ และการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทางาน
4) สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น
5) สามารถใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
จริงได้
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
- การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปรายการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
- การฝึกปฏิบัติ การได้ฝึกการทางานในสถานประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ
- การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนา และฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
และที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
- การประเมินผลรายงานการศึกษาค้นคว้า
- การประเมินผลการรายงานการศึกษาค้นคว้า และการตอบข้อซักถาม
- การประเมินผลการปฏิบัติ การประยุกต์ใช้กฎ ทฤษฎี ต่าง ๆ ในการพัฒนานวัตกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการทางด้านเทคโนโลยี
3) สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการ และมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5) สามารถสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
- การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทาโครงงาน
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
- ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา
- ประเมินผลงานจากการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการทาโครงงาน
- ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว และ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง และของกลุ่มรวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
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3) สามารถวางแผน และรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4) รู้จักบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคล และงาน
กลุ่มสามารถปรับตัว และทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นา และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร
5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยี และการรักษา
สภาพแวดล้อมพลังงาน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
- การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
- การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการทางานเป็นกลุ่ม
- การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
- ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
- ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ที่มีการส่งเสริมให้ทางานเป็นกลุ่ม
- ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
4.5 ทักษะในการวิเคราะห์การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารการนาเสนอข้อมูลทั้งทางวาจา ลายลักษณ์อักษร และการสื่อความหมาย
การเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณ และเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ก ารสื่ อ สาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ หรือรายวิชาศึกษาทั่วไป หรือรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการทดสอบความรู้พื้นฐาน
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กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิด วิเคราะห์การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาโดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติการทา
แบบฝึกหัด การทารายงาน
- ประเมินผลการเรียนรู้การทดสอบความรู้พื้นฐาน
- ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
4.6 ทักษะการปฏิบัติงาน
ผลการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงาน
1) มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
2) มีทักษะในการบริหารจัดการการวางแผนการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง
3) สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน
4) มีทักษะปฏิบัติ และความสามารถในการทางานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
- การสอนโดยเน้นผู้เรียนปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมได้จริง
- การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทาโครงงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ
- การออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
- ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาโครงงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการจริง
- ประเมินผลงานจากการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการทาโครงงาน
- ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4011107 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Physics for Engineers 1
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Physics Laboratory for Engineers 1
4021107 เคมีสาหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
4021108 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
6211003 คณิตศาสตร์พื้นฐานสาหรับเทคโนโลยีการผลิตใน
อุตสาหกรรมอากาศยาน
Basic Mathematics for Production
Technology in Aircraft Industry

ทักษะ
ทักษะการ
วิเคราะห์การ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
ทักษะด้านการ
สื่อสารและ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
ปฏิบัติงาน
และความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
6211101 วัสดุอุตสาหกรรม
Industrial Materials
6212101 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
Basic Workshop in Technology
6212102 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
Information Technology and Computer
6213101 การจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management
6213102 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยี
Human Resources Development and
Technology Training
6213103 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
สถานประกอบการ
Safety and Health in the Workplace

ทักษะ
ทักษะการ
วิเคราะห์การ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
ทักษะด้านการ
สื่อสารและ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
ปฏิบัติงาน
เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
●

○ ○ ● ●○○ ●

● ○○ ● ○ ● ●
●

●

○

●

○●

○ ○ ○ ● ○
○○

○

○ ● ● ○

● ● ● ○

●○○

●○ ● ○ ●

●○ ●

●○

● ● ○

●

● ●

●○ ● ○ ●

● ○ ●

●○

● ● ○

●

● ○ ●

○

●●

●

● ○

●

●

● ○

● ● ○○

●○

● ● ○

○ ○

●

○ ●

● ●

●○

○ ● ●

○ ●

● ○ ○

● ●

2.2 วิชาเฉพาะวิชาชีพ
วิชาบังคับทางด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

6211201 เทคโนโลยีอากาศยานเบื้องต้น
Introduction to Aviation Technology

○ ○● ● ● ● ○

○

○

●
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รายวิชา

6211202 การเขียนแบบ
Drawing
6212201 กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Process
6212202 พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Basic of Electrical Engineering
6212203 กลศาสตร์วิศวกรรมสาหรับอากาศยาน
Engineering Mechanics for Aircraft
6212204 ระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ
Automatic Control for Manufacturing
6212205 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการบิน 1
English for Aviation Industrial 1
6212206 การวิเคราะห์โครงสร้างอากาศยาน
Aircraft Structural Analysis
6213201 กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
Manufacturing Process for Aircraft
6213202 การทดสอบวัสดุ
Material Testing

ทักษะ
ทักษะการ
วิเคราะห์การ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
ทักษะด้านการ
สื่อสารและ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
ปฏิบัติงาน
เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
● ○○ ● ○ ● ●

●

○●

○○

○ ● ● ○

● ● ● ○

○

● ○○ ● ○ ● ●

●

○●

○○

○ ● ● ○

● ●

○

●

○

●

●○

●

○

●

○

○ ●

● ○ ●●○

● ○

●

○ ● ○ ● ●

○ ●
●

●
○

● ● ○

● ○○ ● ○ ● ●
● ○○ ●

○ ● ○

○

● ○

●

○ ○ ●

○

●

●

●

●

●

○

● ○

●

● ●

○

●

○

○
○ ●

○

●

●
● ○

○ ● ○ ○

○

●

●

○●

○○

○ ● ● ○

● ● ● ○

●

● ●○●

●●

○

○ ● ● ● ●

○ ● ● ○

●
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รายวิชา

ทักษะ
ทักษะการ
วิเคราะห์การ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
ทักษะด้านการ
สื่อสารและ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
ปฏิบัติงาน
เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6213203 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการบิน 2
○ ●
English for Aviation Industrial 2
6213204 เครื่องมือวัดและมาตรวิทยา
● ○○ ● ○
Measurement and Metrology
6213205 สถิติวิศวกรรม
●
○
●
Engineering Statisics
6213206 การทดสอบวัสดุแบบไม่ทาลาย
● ○○ ●
Non Destructive Testing (NDT)
6213207 เทคโนโลยีพื้นผิว
●
●
Surface Technology
6213208 การผลิตและควบคุมคุณภาพในการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน
●○ ● ○
Production and Quality Control for Aircraft
Manufacturing
6214201 ระบบการผลิตแบบยั่งยืน
○
● ●
Sustainable Production Systems
6214202 การบริหารโครงการสาหรับเทคโนโลยีการผลิต
●○ ● ○
อากาศยาน
Project Management for Aircraft Manufacturing

●

● ○

●

● ●

●

○●

○

●●

● ●○●

●●

●
○○

○
○ ● ● ○
○

○

● ●

○ ●

●

● ○ ●

●○

●

○ ● ○

●

●

● ○ ●

●○

● ● ● ○
● ○

● ○ ○

● ● ○

● ● ○

●

●

●

○ ●
●

●

●

○

○ ● ● ● ●

○ ●

●

●

○ ● ● ○

●

○ ●

○

●

● ● ●

●
● ●
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รายวิชา

6214203 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีการผลิตชิน้ ส่วนอากาศยาน
Special Topics in Aircraft part
Manufacturing Technology

ทักษะ
ทักษะการ
วิเคราะห์การ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
ทักษะด้านการ
สื่อสารและ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
ปฏิบัติงาน
เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
○ ○● ● ● ● ○

○

○

●○

○ ● ●

○ ●

●

กลุ่มวิชาโครงงาน

6213301 การเตรียมโครงงาน

Project Preparation
6214301 โครงงาน
Project
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้
ร่วมการทางาน หรือ สหกิจศึกษา
6004801 เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
6004802 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

● ○

○

● ○ ○

● ○

○●

● ○

●

●

●

● ○

○

● ○ ○

● ○

○●

● ○

●

●

●

○ ● ○○ ● ○ ● ○○● ● ○● ●○○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○● ● ● ● ●
○ ● ○○ ● ○ ● ●○

● ○●●○○ ● ●● ● ●○○ ● ○● ● ● ● ●
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปีที่
1

2

3

4

รายละเอียด
นักศึกษามี ความรู้ ด้า นวัส ดุส าหรับผลิ ตชิ้น ส่ ว นอากาศยาน สามารถอ่านและเขีย นแบบ
เบื้องต้นได้ มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี การผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน สามารถเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิ ทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ได้เหมาะสมกับงาน
นั ก ศึ ก ษาสามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เขี ย นรายงาน ฟั ง สั ม มนา และน าเสนอ ผลงานเป็ น
ภาษาอังกฤษได้ อ่านคู่ มือปฎิบัติงานที่มีศัพท์เทคนิคในอุตสาหกรรมการบินได้ มีความรู้
พื้นฐานทางด้านกรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น และการควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ สามารถ
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลอย่างง่ายและวิเคราะห์แรงกระทาในชิ้นส่วนอากาศยานได้
นั ก ศึ ก ษาสามารถผลิ ต และควบคุ ม คุ ณ ภาพชิ้ น งานให้ ต รงตามมาตรฐานอากาศยานได้
สามารถทดสอบวั ส ดุ แบบท าลายและไม่ ท าลายตามมาตรฐานสากลได้ รวมทั้ ง สามารถ
ปรับปรุงชิ้นงานด้วยเทคโนโลยีการเคลือบผิว เข้าใจหลั กความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ทางด้านวิศวกรรมในสถานประกอบการ
นักศึกษาสามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ สามารถ
บูรณาการวิชาการกับ การปฏิบัติงานและการทางานจริง ได้ สามารถนาความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาในการทาโครงงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ เพื่อให้นักศึกษาพร้อมสาหรับ
การก้าวไปสู่การทางานจริงได้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น ดังนี้
1.1 การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับการประเมิน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมายของผลการศึกษา
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

กรณีที่สอบตกในรายวิชาเลือกสามารถเปลี่ยนไปเลือกวิชาเลือกอื่นแทนได้ แต่ให้นับหน่วยกิตที่
สอบตกและนามาคิดว่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย ส่วนการประเมินรายวิชาที่เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าได้รับการ
ประเมินต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา
1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการศึกษา
PD
ผ่านดีเยี่ยม
P
ผ่าน
NP
ไม่ผ่าน
ระบบในข้อ 1.2 นี้ ใช้สาหรับประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกาหนดเฉพาะ
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม แต่การลงทะเบียนเรียนต้องเป็นไปตามลาดับวิชาที่แต่ละ
หลักสูตรกาหนด
รายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลประเมิน “F” และ “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได้
สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้
AU (Audit) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สาหรับบันทึกหลังจากนักศึกษาขอถอนรายวิชานั้นก่อนกาหนดสอบปลายภาค
ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย และในกรณีนักศึกษาลาพัก หรือ ถูกสั่งพักการศึกษา
หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว
I (Incomplete) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์
(2) นักศึกษาขาดสอบเพราะป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี
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นักศึกษาที่ได้ “I” ในรายวิชาใด ให้อาจารย์ผู้ส อนรายงานผลการสอบในภาคการศึกษาถัดไปที่
นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากพ้นกาหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียนจาก “I ”เป็น “F ”
.2กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
-ไม่ม-ี
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
3.1 ต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนดไว้ในเล่มหลักสูตรของสาขาวิชา
นี้
3.2 ต้องไม่มีภาระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
3.3 เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2549
หมวด 8 การสาเร็จหลักสูตรและการเสนอให้ได้รับปริญญา
ข้อ 44. ในภาคเรียนสุดท้ายที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาจะต้องยื่นคาร้องขอจบการศึกษาที่
กองบริการการศึกษา
ข้อ 47. นักศึกษาที่เรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 2.00 จึงจะ
สาเร็จการศึกษา
ข้อ 48 .นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้ ว นตามเกณฑ์ ที่ ร ะบุ ใ นข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร าไพพรรณี ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาและปริญญาตรี
3.4 เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ข้อ 45. นักศึกษาภาคปกติที่สาเร็จการสึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้ว นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษา ดังนี้
1. มีความประพฤติดีตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตร
3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
4. มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 4 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียน
ปกติ สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และไม่ต่ากว่า 8 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
5. มีสถานภาพนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติ ส าหรั บหลั กสู ตรปริญญาตรี 4 ปี และไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
3.5 เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนน
ความประพฤตินักศึกษากระทาผิดกรณีต่างๆ พ.ศ.2550
ข้อ 6. นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามประกาศนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2548 โดยอนุโลมและสามารถทากิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อปรับปรุงคะแนนความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้ โดยยื่นเรื่องขอปรับปรุงคะแนน
ความประพฤติที่กองพัฒนานักศึกษา
ทั้งนี้ นักศึกษาผู้มีสิทธิยื่นคาร้องขอจบการศึกษาต้องมีคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน
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มคอ.2 มรรพ.

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มี ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน และงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัด และการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์สนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรมดู
งานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และคุณธรรม
(2) มีการสนับสนุนอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการเพื่อตาแหน่งทางวิชาการ
(3) ส่ งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนตลอดจนให้
แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการ
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มคอ.2 มรรพ.

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริม และพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหาร และพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การบริ ห ารงานของหลั ก สู ต รด าเนิ น งานโดยค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย ที่ ส าคั ญ คื อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ซึ่ ง
ประกอบด้วยความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทาวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่น ๆ รวมทั้งการบารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ล ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่ ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์
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มคอ.2 มรรพ.
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กาหนดดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน โดยมีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดี
ตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมด ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐาน TQF ต่อไป
ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3และมคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดทา มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
เจตนารมณ์ของการจัดทามคอ.7ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ25ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0

มคอ.2 มรรพ.

ปีที่ 1

ปีการศึกษา
ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
X

X

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. อื่น ๆ ระบุ...
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีที่ 5
X

9
1-5
8

10
1-5
8

10
1-5
8

11
1-5
9

12
1-5
10

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

มคอ.2 มรรพ.

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมิน และปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษาการตอบคาถาม
ของนักศึกษาในชั้นเรียนซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า
ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ ยนวิธีสอนการ
ทดสอบกลางภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษาจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้
สอนไปหากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอนการตรงต่อ
เวลาการชี้แจงเป้าหมายวัตถุประสงค์รายวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุก
รายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา และศิษย์เก่า
ดาเนินการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกประสบการณ์
เทคโนโลยีการผลิต ชิ้นส่วนอากาศยาน ประเมินโดยสอบถามจากนักศึกษาเป็นรายบุคคลนอกจากนี้อาจจัด
ประชุมก่อนนักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาสาหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุม
ศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ
ด าเนิ น การโดยสั ม ภาษณ์ จ ากสถานประกอบการที่ นั ก ศึ ก ษาไปฝึ ก งานหรื อ ใช้ วิ ธี ก ารส่ ง
แบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ด าเนิ น การโดยสั ม ภาษณ์ จ ากสถานประกอบการที่ นั ก ศึ ก ษาไปฝึ ก งานหรื อ ใช้ วิ ธี ก ารส่ ง
แบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่
7 ข้อ7 โดยคณะกรรมการการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานภายนอก
4. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะทาการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุง
รายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา
หากพบปัญหาใหญ่ก็จะมีการประชุมเพื่อทบทวน และแก้ไขสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก
5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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มคอ.2 มรรพ.

ภาคผนวก
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มคอ.2 มรรพ.

ภาคผนวก ก
- คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
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คาอธิบายรายวิชา (Course Description)

มคอ.2 มรรพ.

คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
0163001
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
ศึกษาแนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในมิติต่างๆ เช่น มิติเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มิติภูมิ
สั ง คม มิ ติ ห ลั ก การทรงงาน 23 ข้ อ และมิ ติ ก ารสร้ า งคนด้ ว ยการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ เป็ น ต้ น แนวทาง
พระราชดาริในการพัฒนาประเทศ โครงการพระราชดาริต่างๆ ที่แก้ปัญหาให้กับราษฎร ตามพระบรมราโชวาท
และพระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
และการศึกษาดูงานโครงการพระราชดาริในจังหวัดจันทบุรีที่นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
Students study King Rama IX, otherwise known as H.M. Bhumibol Adulyadej's,
work. His Majesty’s work is studied in each aspect such as understanding, achieving and
developing, His Majesty’s 2 3 work ethics, educating people and creating learning through
experience, etc. Also, they study Royal Projects which helped solve people's problems, Royal
Guidance, Royal Speech and Sufficiency Economy Philosophy. Students will be able to
demonstrate familiarity with all The Royal Projects in Chanthaburi Province.
0163002
จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Moral Education for Self Development
ความหมายของจริยศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม การนาหลักธรรมคาสอน ทาง
ศาสนาปรัชญาและจิตวิทยา แนวคิดของจิตอาสากับการพัฒนาตน เกณฑ์การตัดสินคุณค่าในชีวิต การประยุกต์ใช้
และบูรณาการพัฒนาชีวิตตนเอง และการฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้การเป็นจิตอาสา
This course focuses on the study of the meaning of ethics by focusing on teaching
life concepts and working guidelines applying the principles of religious teachings, philosophy
and psychology to apply and integrate the development of their own lives, including knowing
how to behave on the basis of moral principles and ethics and good morals amid rapid changes
in modern society times.
0163003
ภูมิคุ้มกันการทุจริต
3(3-0-6)
Anti Corruption Immunity
ความหมายและประเภทของการทุ จ ริ ต ความแตกต่ า งระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สภาพและผลเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริต แนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การ
ป้องกันการทุจ ริต แนวทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองแล ะความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
Meaning and kind of Corruption, self interest and common interest differences,
condition and damage of Corruption problems, concepts, theories and method of corruption
prevention in Thailand, citizen role and duty also responsibility to social for against corruption
and management on Good Governance.
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หน้า 55

มคอ.2 มรรพ.
0163004

สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
Meditation for Life Development
ความหมายของการทาสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทาสมาธิ ลักษณะ
ของการทาสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการทาสมาธิไปใช้ในชีวิตประจาวัน สมาธิ
กับการเรียนการงาน ลักษณะขั้นตอนคุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ
Meaning of meditation, purpose, method, procedure, beginning of meditation, the
nature of the practice and meditation. Benefits of meditation. Concentrate on work and study
characteristics, steps, properties, benefits of wisdom and contemplation. By meditation
practicing according to various steps
0163005
ชีวิตและความตาย
3(2-2-5)
Life and Death
ศึกษาหลักคาสอนของแต่ละศาสนาที่เกี่ยวกับชีวิตและความตาย ของคนทั่วไปทั้งในประเทศ
ไทย ต่างประเทศ รวมทั้งความตายของคนแต่ละศาสนาและชาติพันธุ์ โดยเน้นศึกษาโลกทัศน์และชีวทัศน์ของ
แต่ละศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธเกี่ยวกับชีวิตและความตาย เช่น เรื่อง ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ กรรมแลสังสารวัฏ
วิธีการปฏิบัติต่อชีวิตและความตาย เช่น หลักความไม่ประมาทในการดาเนินชีวิต หลักการเตรียมตัวตายอย่างมี
สติ แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชีวิตในอดีตชาติ ชีวิตใกล้ตาย ชีวิตหลังความตาย การเตรียมตัวตาย รูปแบบ
การตายที่ดี ประเพณี เกี่ยวกับความตาย และวิธีการปลอบโยนให้กาลังใจแก่ผู้ประสบความสูญเสีย
Learn the doctrines of each religion related to life and death of all people in
Thailand and foreign countries including the death of each religions and ethnicities. By focusing
on the worldview and the biosphere of each religions Especially Buddhism concerning life and
death, such as Pancakkhandha or Five Aggregates, Tilakkhana or the Three Characteris, Karma
and Samsara or the Wheel of Rebirth. How to treat life and death, such as the principle of nonnegligence in life , the principles of preparing to die consciously.The concept of historical life
in the previous life, nearly life to death, the life after death. Preparing to die, good death
patterns, traditions about death and methods of comforting and encouraging people to suffer
losses.
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มคอ.2 มรรพ.
2. กลุ่มวิชาการนาความรู้สู่สากล จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
0263001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
Thai for Communication in the 21st Century
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย และการใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับยุคสมัยทั้ง 4 ทักษะส าคัญ ประกอบด้ว ยการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความอย่างสร้างสรรค์ ฝึกทักษะและบุคลิกภาพการพูดในสถานการณ์ต่างๆ
Thai usage for Communication in the 21st century, the comprehension of Thai
language and ability to use in appropriate way in four skills including listening, speaking, reading
and writing in accordance with time and socio-hierarchical levels of Thai society. Be able to
analyze, synthesize and interpret in creativity way, effective speech and personality
development in various situations.
0263002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
English for Communication in the 21st Century
การใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในศตวรรษที่ 21 การพั ฒ นาและฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งคาศัพท์และการออกเสียง ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
English usage for communication in the 21st century, English four skills
improvement and practice: listening, speaking, reading and writing including English vocabulary
and pronunciation in the accurate and appropriate way.
0263003
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
Chinese for Communication in the 21st Century
การใช้ ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในศตวรรษที่ 21 ระบบสั ท อั ก ษรภาษาจี น กลาง ค าศั พ ท์
โครงสร้างประโยคพื้นฐาน และวัฒนธรรมจีน การฝึกทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน รวมทั้งบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
Chinese for communication usage in the 21st century; Chinese phonetic system,
vocabulary, basic sentence patterns and Chinese culture; Chinese four skills practice: listening,
speaking, reading, writing and conversations for everyday life.
0263004
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
Khmer for Communication in the 21st Century
การใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สนทนาภาษาเขมรเบื้องต้น รู้ระบบเสียง
โครงสร้าง รูปประโยคพื้นฐาน การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเขมรที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การ
เรียนรู้สภาพสังคม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวกัมพูชา การมีทัศนคติที่ดีต่อ
ชาวกัมพูชาในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย
Khmer usage for communication in the 21st century; learning Khmer phonology,
structure, basic sentences; improving Khmer listening, speaking, reading and writing for everyday
life; learning society, customs, cultures, lifestyle and background of Cambodian; positive
attitudes to Cambodian as a neighbor.
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มคอ.2 มรรพ.
0263005

วิถีไทยวิถีอาเซียน
3(3-0-6)
Thai and ASEAN Society and Culture
ความเข้ า ใจสั ง คมวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลายในอาเซี ย น ปั ญ หาสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
พัฒ นาการความร่ว มมือของประชาคมอาเซียน ความร่ว มมือทางเศรษฐกิจ ปัญหาความขัดแย้งในอาเซียน
บทบาทด้านการต่างประเทศของไทยในประชาคมอาเซียน ทั้ งมิติการเมือง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และการ
สื่อสาร ผลกระทบนโยบายของประชาคมอาเซียนที่มีต่อพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจของไทย
Understanding of difference societies and cultures in ASEAN, social problems,
economics, politics ; cooperation on economics, conflicts within ASEAN, Thai role of foreign
affairs in ASEAN on politics, economics, society, culture and communication, impact of ASEAN
policies on evolution of Thai society and economics.
0263006
ชีวิตในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Life in the digital age
แนวคิดเกี่ยวกับยุคดิจิทัล พลเมืองดิจิทัล สังคมดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการทางานและ
ชีวิตประจาวัน การรู้เท่าทันสื่อ การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย การปรับตัวเพื่อรับมือจากผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมดิจิทัล
Concepts of the digital age, digital citizens, digital society, applications in work
and daily life, media literacy, applications for security, adaptation to cope with the impact of
changes in the digital world, digital law and ethics.
0263007
คอมพิวเตอร์ โพล และการนาเสนอ
3(2-2-5)
Computer, Poll and Presentation
การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การรู้เท่าทันและวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เทคนิค
การสุ่มตัวอย่าง สถิติเบื้องต้น การทาโพล สิทธิมนุษยชน การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบ
สื่อประกอบการนาเสนอ การใช้กลยุทธ์ในการนาเสนอที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ
การนาเสนอในงานแต่ละประเภท
Basic computer, data literacy and analysis in social media, sampling techniques,
introduction to statistics, poll, human rights, using the application to develop media design skills,
using strategies to present and consistent with the presentation characteristics of each type of
work.
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มคอ.2 มรรพ.
3. กลุ่มวิชาความอดทน จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
0363001
จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Volunteer with local development
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการและวิธีการเกี่ยวกับงานจิตอาสา เพื่อการ
พัฒนาตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น รูปแบบและกระบวนการจิตอาสาตามแนวพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เน้นการสร้างงานจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ทางานด้านจิต
อาสา ตลอดจนการบาเพ็ญประโยชน์หรือเป็นอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Understand the meaning, importance, concept, ideology, principles and methods
of volunteer work for self-development, local community. To understanding the form,
guidelines, process in accordance to the royal concept of His Majesty the King, King Rama X who
focuses on creating volunteer works. Study the duties of individuals and organizations. The
organizations that work in volunteering as well as being a volunteer or volunteer in the way of
volunteer spirit for sustainable social and environmental development.
0363002
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ความรู้พื้นฐานการเมืองและการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม สถาบันการเมือง
กระบวนการทางการเมือง หลักธรรมาภิบาล สิทธิทางการเมือง และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสังคม ความเคลื่อนไหวของประชาสังคมไทย วิเคราะห์
ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงแนวโน้มการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต
Fundamental knowledge of politics and government; state and society
relationship; political institutions; political processes; morals and ethics of politicians; principles
of good governance; the constitutional rights and freedom of citizens of the Kingdom of
Thailand; the development of concept and analyses of civil society; movement of Thailand's
civil society; the analyses of political problems including the future trends of politics of Thailand.
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มคอ.2 มรรพ.
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
3(3-0-6)
Citizenship of Thai Democracy
หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน พัฒนาการ แนวคิด
ความเป็นพลเมือง คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิด ทางาน แก้ปัญหา สื่อสาร และการร่วมมือทางาน การปลูกฝังให้เป็นมนุษย์ที่เข้าใจในวิถีชีวิตของ
แต่ละปัจเจก และวัฒนธรรมที่แตกต่างอาทิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ การมีส่วน
ร่วม และ บทบาททางการเมืองภาคพลเมือง
Basic principles of democracy, development, concepts of citizenship,
characteristics of citizenship and democracy, focusing on self-learning, thinking, working,
problem-solving, communication, and collaborative work skills, cultivating an understanding of
each individual’s lifestyle and different cultures such as human dignity, equality, rights, freedom
and participation as a citizen in a political role.
0363004
การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Community Learning
ความหมาย ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน องค์ประกอบชุมชน โครงสร้างชุมชน และแนวคิด
พื้นฐานในการเข้า ใจชุ มชน การเรียนรู้การปฏิบัติต นในชุ มชน วิธีการศึกษาข้ อมูล ชุ มชนพื้นฐาน การสร้า ง
สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน และเจตคติที่ดีกับชุมชน
The meaning of and understand about the community, community components,
community structures, and the basic concepts of community understanding. To study a
community and learn how to act through fieldwork. To learn how to get basic data from the
community surveyed by using simple techniques and instruments for community learning. To
learn how to build good relationships and good attitudes with the community.
0363005
พลเมืองสีเขียว
3(2-2-5)
Green Citizen
การปลูกฝังจิตสานึก พลเมืองและความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในสังคมไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักการและแนวปฏิบัติม หาวิทยาลัยสีเขียว โดยการจัดทาโครงการ
รณรงค์เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
Instillation and role of citizen, social conscience and awareness of one’s function
in society and the environment. Students are required to organize a campaign to raise awareness
or bring about change in society
0363006
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(2-2-5)
Basic Smart Technology and Development
ความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีกับ
การพัฒนางาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบั นและอนาคตฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและซ่อมบารุงเครื่อง
อุปกรณ์และเครื่องใช้พื้นฐาน
Smart system definition, recent smart system application, basic structure and
device of smart system, design of easy smart system for daily life
0363003
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มคอ.2 มรรพ.
แนวทางพระราชดาริด้านพืชพรรณและการเกษตร
3(2-2-5)
Royal Initiation in Plant and Agriculture
พืชพรรณที่มีต่อชีวิตตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ความสาคัญ หลักการของโครงการตามแนวพระราชดาริ การ
จัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Plants for life according to the “Plant Genetic Conservation Project Under the
Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn”, importance and principle
of Royal initiation, sustainable resources management, New Theory of Agriculture, sufficiency
economy, agricultural business, agricultural tourism.
4. กลุ่มวิชาฉลาดและการจัดการ จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
0463001
ฉลาดคิด
3(3-0-6)
Smart Thinking
ลักษณะการทางานของสมองมนุษย์ การคิดเบื้องต้น การคิดขั้นสูง รูปแบบของการคิด การ
ผสมผสานการคิดเพื่อพัฒนานวัตกรรม
Characteristics of human brain, basic and advanced thinking skills, patterns of
thinking, integrated thinking for innovation development.
0463002
จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู้ รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น การปฏิสัมพันธ์ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ
อารมณ์ สุขภาพจิตและการปรับตัว การจัดการความเครียด เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความสุขกับ
ความรัก และการออกแบบชีวิต
Psychological theories, self and others understanding, interaction, motivation,
personality, emotion, mental health and adaptation, stress management, techniques for
relationships, happiness with love and life design.
0463003
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3(3-0-6)
Leadership and Teamwork
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา ความหมาย ความสาคัญ และคุณลักษณะของผู้นาที่ดี
คุณธรรมจริยธรรมของผู้นา การสร้างแรงจูงใจ การทางานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้งในทีมงาน และการ
แก้ปัญหา
Concepts and theories of leadership, definition, importance and characteristics of
good leader, morals and ethics of leaders, motivation, teamwork, conflict management and
problem solving.
0363007
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มคอ.2 มรรพ.
ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
3(3-0-6)
Digital Business and SMEs
แนวคิดการบริหารจัดการ หน้าที่ ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คุณลักษณะและ
ทักษะ สาหรับผู้ประกอบการ การพัฒนาและการประเมินโอกาสของการประกอบการ ปัจจัยความสาเร็จ และ
ความล้มเหลวของธุรกิจ ธุรกิจยุคดิจิทัล ระบบธุรกิจดิจิทัล การตลาดและการโฆษณาออนไลน์ ระบบความ
ปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมผู้ประกอบการ
Concept of management, function, types of Small and Medium Enterprises,
features and skills of entrepreneurs, development and assessment of entrepreneurship
opportunities, success and failure factors. Digital business system, online marketing and public
advertising, security system, law and ethics of entrepreneurs.
0463005
การเงินและความมั่นคง
3(3-0-6)
Finance and Wealth
การปรัชญาทางการเงิน ความเข้าใจการเงิน การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล การจั ดทา
บัญชีครัวเรือน การวางแผนการเงิน การออม รายรับและรายจ่ายส่วนบุคคล ดอกเบี้ยและผลตอบแทนทาง
การเงิน การลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน และ ภาษีอากรเบื้องต้น
Financial philosophy, Understanding in finance, personal financial management,
household accounting, financial planning, saving, personal debit and credit, interest and income
tax, financial investment and risk.
0463006
อัญมณีและเครื่องประดับ
3(3-0-6)
Gems and Jewelry
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทของอัญมณีและเครื่องประดับ โลหะมีค่า การเลือกซื้อ และ
การดูแลรักษา
Definition, important, types of famous gems and jewelry, precious metals,
concepts of buying and caring of gems and jewelry.
0463007
การจัดการชีวิตและสุขภาพ
3(2-2-5)
Life and health management
ความหมาย ความสาคัญของการจัดการชีวิตและสุขภาพ มิติของความสุข อาหารและการออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพทุกช่วงวัย การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ คุณภาพชีวิตองค์รวม การเลือกคู่ครอง การมี
เพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ความหลากหลายของวัยในสภาวะสังคมผู้สูงอายุของประเทศ
ไทย
Definition, important of life and health management, dimension of happiness,
food and exercise for all, health promotion and prevention, holistic quality of life, marriage,
sexual and prevention of sex for students, generation diversity in aging society of Thailand.
0463004
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มคอ.2 มรรพ.
ศิลปะเพื่อชีวิตประจาวันในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
Arts for Daily Life in the 21st Century
การประยุกต์ใช้ศิลปะ ดนตรี และการออกแบบการแต่งกาย ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ หรือ
เทศกาลต่างๆ เพื่อคุณค่าทางความงามที่เหมาะสมตามกาลเทศะ ทั้งส่วนบุคคล และในสังคมปัจจุบัน
Application of arts, music and costume design in daily life related to situations,
or festivals for appropriate aesthetic values for both personal and society.
0463009
สุนทรียะการเกษตร
3(2-2-5)
Aesthetic Agriculture
ความรู้พื้นฐานและความสาคัญของการเกษตร ด้านสัตว์บก สัตว์น้า พืชและอาหาร ภูมิปัญญา
และเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร การนาผลผลิตทางการเกษตรมาประยุกต์เพื่อให้
การดารงชีวิตอย่างมีความสุข
Basic knowledge and important of agriculture : animals, aquatic animals, plants
and food, wisdom and agricultural technology, processing of agricultural products, application
of agricultural products for living a happy life.
0463010
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
การคิดเชิงตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล อัตราส่วนและสั ดส่วน ร้อยละ ลาดับและอนุกรม
วิเคราะห์ ข้อมูล เบื้องต้น กระบวนการตัดสิ นใจ ความน่าจะเป็น และการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญ หา ใน
ชีวิตประจาวัน
Logical thinking and reasoning, rations and proportion, percent, sequence and
serial, fundamental data analysis, thinking process, probability and application to solve
problems in daily life
0463008
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มคอ.2 มรรพ.
2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

101

หน่วยกิต

2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
30
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
12
หน่วยกิต
4011107
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers 1
เวกเตอร์ กลศาสตร์ ก ารเคลื่ อ นที่ กฏการเคลื่ อ นที่ ข องนิ ว ตั น การเคลื่ อ นที่ แ บบเส้ น ตรง
การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก การออสซิเลตแบบแดมป์ การออสซิเลตด้วยแรง
การจาแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง คลื่นกระแทก บีตส์ ความเข้มและระดับความเข้ม เสียง ปรากฎการณ์ ดอปเปอร์
โมเมนต์ความเฉื่อย สมการแห่งการหมุน ทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบไจโรสโคป สมบัติของ
สสาร การถ่ายโอนความร้อน สมการก๊าซอุดมคติ กฏของอุณหภูมิพลศาสตร์ กลจักรความร้อน และกลจักรทวน
คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล หลักของอาร์คีมีดีส กฎของพาสคาล สมการความต่อเนื่อง สมการแบร์นูลี
การวัดความดัน การวัดอัตรา การไหล
Vector, mechanics of motion, newton’s laws, straight-line motion, circular
motion, simple harmonic motion, damped oscillation, type of wave, standing wave equation,
shock wave, sound wave, beat, dropper effect, moment of inertia, rotation equation, torque,
angular momentum, gyroscope motion, properties of matters, heat transfer, ideal gas equation,
law of thermodynamics, heat engine; fluid mechanics; pascal's law.
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
1(0-3-3)
Physics Laboratory for Engineers 1
วิชาบังคับก่อน : 4011107 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1 หรือเรียนร่วมกัน
ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1 ไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ
Prerequisite or Corequirite: 4011107 Physics for Engineers 1
The experiments that correspond to the subject in 4011107 physics for engineers.

4011108

4021107

เคมีสาหรับวิศวกร
4(4-0-8)
Chemistry for Engineers
ปริมาณสารสัมพันธ์ และทฤษฏีโครงสร้างอะตอม สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และ
สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลอิออน จลนศาสตร์เคมี พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของตารางธาตุ ธาตุรีพรีเซน
เททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน เทอร์โมเคมี เคมีไฟฟ้า
Stoichiometry and basis of the atomic theory; properties of gas, liquid, solid
and solution; chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical kinetic; electronic structures of
atoms; chemical bonds; periodic properties; representative elements; nonmetal and
transition metals.
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มคอ.2 มรรพ.
4021108

ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-3-3)
Chemistry Laboratory for Engineers
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางเคมีเบื้องต้น ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การจัดสารเคมี
เกรดสาร การใช้สารเคมี ฝึกทักษะปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาเคมีสาหรับวิศวกร
The experiments that correspond to the subject in 4021107 chemistry for
engineers.
6211003 คณิตศาสตร์พื้นฐานสาหรับเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมอากาศยาน 3(3-0-6)
Basic Mathematics for Production Technology in Aircraft Industry
หน่ว ยวัด กราฟและไดอาแกรม ความยาว พื้นที่ ปริมาตรและมวลชิ้นงาน พิกัดความเผื่ อ
การคานวณในงานช่างโลหะ การแก้สมการ เรขาคณิตวิเคราะห์ การหาอนุพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์
Measurement units ; graph and diagrams ; length, area, volume and mass ;
tolerance ; calculation in metal work; equation solving ; analytic geometry; differentiation ;
integration technique.
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
18
หน่วยกิต
6211101
วัสดุอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Materials
ประเภทของวัสดุอุตสาหกรรม โครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตและการใช้งานของวัสดุโลหะ
เซรามิก พอลิเมอร์ และคอมโพสิท โครงสร้างผลึกของโลหะและการตรวจสอบโครงสร้าง สมบัติทางกลและวิธี
ทดสอบทางกล แผนภาพสมดุลเฟส การอบชุบโลหะ การกัดกร่อนในโลหะและการป้องกัน การเลือกใช้วัสดุ
สาหรับชิ้นส่วนอากาศยาน มาตรฐานความปลอดภัยสาหรับวัสดุอากาศยาน
Types of industrial materials; structures, properties, manufacturing and
applications of metals, ceramics, polymers and composite materials; crystal structures of metal
and structural characterization; mechanical properties and testing; phase diagrams; heat
treatment of metal; corrosion in metals and prevention; materials selection for aircraft parts;
safety standard for aircraft materials.
ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
3(0-6-3)
Basic Workshop in Technology
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐาน การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ช่ า งพื้ น ฐาน เครื่ อ งมื อ ร่ า งแบบ
เครื่องมือวัดเบื้องต้น งานวางแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด งานลับดอกสว่าน งานเจาะ งานทา
เกลียวด้วยมือ งานไฟฟ้าเบื้องต้น และงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
Basic industry workshop, basic instrument usage, drafting tools, measuring
instruments, work setting, filing work, sawing work, extracting work, drill bit sharpening,
drilling work , thread tapping, fundamental of electrical work, fundamental of metal welding.
6212101
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มคอ.2 มรรพ.
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3(0-6-3)
Information Technology and Computer
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สาร เช่ น การใช้ ง านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ซอฟแวร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูล การรายงานข้อมูล และการนาเสนอข้ อมูล
เป็นต้น การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตเชิง
อุ ต สาหกรรม เช่ น การเขี ย นชุ ด ค าสั่ ง โปรแกรมทางคอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐานเพื่ อ สั่ ง งานหุ่ น ยนต์ หรื อ แขนกล
อุตสาหกรรม เป็นต้น
Practice in application of Information technology in communication such as
e-mail, software for data collecting and analysis, information report and presentation, etc.; data
searching and collecting via internet system; application of information technology in industrial
production such as basic coding for robotics or industrial robot arms, etc.
6212102

การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management
พื้นฐานของการจัดการอุตสาหกรรม การจัดองค์การเพื่อการผลิตการวางแผนและควบคุมการ
ผลิต การเลือกทาเลที่ตั้ง ปัจจัยและหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกั บกระบวนการผลิต การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน จิตวิทยาอุตสาหกรรม และการจัดการความเสี่ยง
Basic of industrial management; organization management of manufacturing;
planning and production control; plant layout selection; factors and criteria of production
decision making; logistics and supply chain management; industrial psychology; and risk
management.
6213101

การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Human Resources Development and Technology Training
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการบริหาร การฝึกอบรม การพัฒนาตามสาย
อาชีพ (Career Planning) การสารวจความจาเป็นในการฝึกอบรม การกาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
การจัดทาแผนการฝึกอบรม เทคนิคการนาเสนอและการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัด
ประเมินผล การจัดทาเอกสารในการฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน
Human resource development, planning and management, training; career
planning; training demand survey; definition of objectives in training; training plan; presentation
and coaching techniques; training media; evaluation; documentation in training; practice as a
lecturer or coach.
6213102
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มคอ.2 มรรพ.
6213103

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6)
Safety and Health in the Workplace
การจั ด การความปลอดภั ย ในการท างาน ; กฎหมายความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน ; การวิเคราะห์ งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ; การฝึ กปฎิบัติการป้องกันและควบคุม
อันตราย
Workplace safety management ; occupational safety , health and environmental
laws ; identification hazards and risk assessment ; ractice of hazards prevention and hazards
control.
2.2 วิชาเฉพาะวิชาชีพ
61 หน่วยกิต
วิชาบังคับทางด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
57 หน่วยกิต
6211201
เทคโนโลยีอากาศยานเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Aviation Technology
บทบาท หน้ า ที่ และการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องอากาศยาน พื้ น ฐานทางด้ า นอากาศพลศาสตร์
การขับเคลื่อนและโครงสร้างของอากาศยาน เศรษฐศาสตร์การบิน เสถียรภาพและการควบคุม ระบบอากาศยาน
การซ่อมบารุงอย่างยั่งยืน และ ความสมบูรณ์พร้อมที่เครื่องบินจะลอยอยู่บนอากาศได้อย่างปลอดภัย
Role, function and operation of flight vehicles; aerodynamics; propulsion and
aircraft structures; aircraft economics; stability and control; aircraft systems, sustainability,
maintenance; airworthiness.
การเขียนแบบ
3(0-6-3)
Drawing
การแนะนาการเขียนแบบอุตสาหกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม การเขียน
แบบด้วยมือ การเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต์ ภาพร่าง หลักการของการประมาณการทางภาพเส้นและระนาบ
ร่างเปล่า; มุมมองส่วน คาอธิบายขนาด มิติและข้อกาหนด การแนะนาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
Introduction to industrial drawing; industrial instruments and equipment in
industry; freehand lettering; applied geometry; pictorial sketching; principles of orthographic
projections, lines and planes; freehand sketching; section views; size description; dimensions
and specifications; introduction to computer aided design.
6211202
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มคอ.2 มรรพ.
กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing Process
แนวคิ ด ทางกรรมวิ ธี ก ารผลิ ตขั้ น พื้ น ฐาน เช่ น การผลิ ต โลหะจ าพวกเหล็ ก งานหล่ อ โลหะ
การแปรรูปวัสดุ การต่อประกอบ การตกแต่งผิวสาเร็จ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ เครื่องมือวัด
ทดสอบและตรวจสอบวัสดุทางวิศวกรรม ความสัมพันธ์ของวัสดุและกรรมวิธีการผลิ ต การใช้เครื่องจักรในการ
ผลิตระบบอัตโนมัติ เช่น CNC EDM Wire cut เป็นต้น พื้นฐานต้นทุนการผลิต
Principles of basic manufacturing process such as steel production, metal casting,
material processing, assembly operation, surface finishing, changes in the physical properties;
measuring instruments; testing and inspection of engineering materials; relationship of materials
and production process; usage of machinery in automation such as cnc, edm, wire cut, etc.;
computation of production cost.
6212201

พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Basic of Electrical Engineering
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดัน กระแส และกาลังไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้งาน หลักการของระบบสาม
เฟส การส่งกาลังไฟฟ้า เครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์การบินเบื้องต้น
Basic dc and ac circuit analysis; voltage; current and power; transformers;
introduction to electrical machinery: generators, motors and their uses; concepts of three-phase
systems; method of power transmission; introduction to some basic electrical instruments; and
basic of avionic.
6212202

กลศาสตร์วิศวกรรมสาหรับอากาศยาน
3(3-0-6)
Engineering Mechanics for Aircraft
สถิตยศาสตร์เบื้องต้น ระบบแรง และสมดุล ความเสี ยดทาน หลั กพื้นฐานของพลศาสตร์
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สมบัติของของไหล การลอยตัวและความเสถียร สมการควบคุมการไหลแบบปริพันธ์
และอนุพันธ์ สมการเบอร์นูลลี การวัดความเร็วและอัตราการไหล พื้นฐานอากาศพลศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อแรงยกและแรงต้านอากาศของปีก ทฤษฎีการออกแบบปีกเบื้องต้น
Fundamental of statics; force system and equilibrium; friction; fundamental of
dynamics; newton’s law of motion; properties of fluid; buoyancy and stability; Integral and
differential governing equations; bernoulli’s equation; flow measurements; fundamentals of
aerodynamics; factors affecting lift and drag; basics of aircraft wing design theory.
6212203
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มคอ.2 มรรพ.
ระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ
3(0-6-3)
Automatic Control for Manufacturing
ปฏิบัติการควบคุมการทางานในระบบอัตโนมัติ เช่น การควบคุมด้วยกลไกทางกล การควบคุม
ด้วยไฟฟ้า การควบคุมด้วยระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ การควบคุมแบบป้อนกลับ การควบคุมด้วยโปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรล อุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบอนาลอคและดิจิตอล ระบบควบคุมเครื่องจักร CNC และหุ่นยนต์ใน
งานอุตสาหกรรม
Laboratory in automatic control system such as mechanical control, electrical
control, pneumatics controls, hydraulics control, feedback control; plc; sensor: analog, binary,
and digital; cnc machine tools and industrial robots.
6212204

ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการบิน 1
3(3-0-6)
English for Aviation Industrial 1
ศัพท์เทคนิคในอุตสาหกรรมการบิน การอ่านคู่มือปฏิบัติงานและมาตรฐานต่าง ๆ การสืบค้น
ข้อมูลภาษาอังกฤษในด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอากาศยาน การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ
Technical vocabulary in aviation industry; technical manuals and standards
reading; english information searching in aircraft technology; english reports writing.
6212205

การวิเคราะห์โครงสร้างอากาศยาน
3(3-0-6)
Aircraft Structural Analysis
ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียดของวัสดุอากาศยาน ทฤษฎีความเสียหาย การโก่ง
การเฉือน การบิด การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลอย่างง่าย หลักการวิเคราะห์พื้นผิวที่รับความเค้น วิเคราะห์
ความเค้นในชิ้นส่วนอากาศยาน
Stress and strain relations of aircraft materials; theories of failure; bending; shear;
torsion; design of simple machine elements; stress analysis of aircraft components.
6212206

กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
3(0-6-3)
Manufacturing Process for Aircraft
ปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะก้อน โลหะแผ่น กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานสมบูรณ์ หรือ ใกล้สมบูรณ์
กระบวนการปาดกลึ ง กระบวนการขึ้ น รู ป เฉพาะส าหรั บ วั ส ดุ อั ล ลอย และซุ ป เปอร์ อั ล ลอยในอากาศยาน
การปรับปรุงโลหะด้วยความร้อน กระบวนการขึ้นรูปวัสดุสาหรับโครงสร้างคอมโพสิต การเชื่อมต่อ การติดยึด
และมาตรฐาน กระบวนการผลิตเฉพาะสาหรับชิ้นส่วนอากาศยาน
Practice in bulk deformation processes, sheet metal, net and near net forming
processes, machining processes; special manufacturing processes for aircraft alloys and
superalloys; heat treatment; fabrication of composite structures; Joining, mechanical fastening
and standards; special manufacturing processes for aircraft components.
6213201
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มคอ.2 มรรพ.
การทดสอบวัสดุ
3(0-6-3)
Material Testing
ปฏิบัติการศึกษาพฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ การเตรียมชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐาน การทดสอบ
สมบัติเชิงกลของวัสดุตามมาตรฐานการทดสอบสากล การหาค่าความเค้น ความเครียด และมอดูลัสของวัสดุ
Practice of mechanical behaviors of materials; preparation of standard specimens;
international standard testing in mechanical properties of materials; determine of stress, strain
and modulus in materials.
6213202

ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการบิน 2
3(3-0-6)
English for Aviation Industrial 2
การฟังและปฏิบัติตามคาสั่งภาษาอังกฤษ การฟังสัมมนาหรือการนาเสนอด้านเทคโนโลยีการ
ผลิ ต หรื อ เทคโนโลยี ก ารบิ น การสนทนาในอุ ต สาหกรรมการบิ น การน าเสนองานภาษาอั ง กฤษ ทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับการประชุม
Listening and follow an order; listening in seminar or presentation in production
technology or aviation technology; conversation in aviation industry; english presentation;
english skills for meeting.
6213203

เครื่องมือวัดและมาตรวิทยา
3(0-6-3)
Measurement and Metrology
เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ
ความดัน ปริมาณการไหล ความเป็นกรด เป็นด่าง ความชื้น ความหนาแน่น สภาพการนาทางไฟฟ้า การวัดและ
การส่งสัญญาณเพื่อควบคุมกระบวนการผลิต การทางานของตัวควบคุมโดยระบบไฟฟ้า นิวแมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์
Industrial measuring instruments used in production control including
measurement of temperature, pressure, volumetric flow rate, acidity, alkalinity, humidity,
density, electrical conductivity; measurement and signaling to control production process;
operation of the controller by the electrical, pneumatic and hydraulic systems.
6213204

สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statisics
บทบาทของสถิติกับงานด้านวิศวกรรม การรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลตัวแปรสุ่ม
และการแจกแจงความน่าจะเป็นต่าง ๆ การตัดสินใจทางสถิติต่าง ๆ ได้แก่ การแปรความหมายทางสถิติการ
ประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบการแจกแจงข้อมูล การหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสมการเส้นถดถอย
Roles of statistics on engineering ; data collection , analysis , and conclusion ;
random variable and probability distribution ; statistical decision making such as statistical
interpretation point estimation confidence interral estimation ; hypothesis test ; test of
distribution ; regression analysis.
6213205
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มคอ.2 มรรพ.
การทดสอบวัสดุแบบไม่ทาลาย
3(0-6-3)
Non Destructive Testing (NDT)
ปฏิบัติการตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึมหรือผงแม่เหล็ก การตรวจสอบโดยคลื่นอั ลตราโซนิคส์
การตรวจสอบโดยการถ่ ายภาพด้ว ยรังสี การสร้างภาพตัด ขวางวัต ถุด้ว ยการประมวลผลทางคอมพิว เตอร์
การตรวจสอบโดยกระแสไหลวน การตรวจสอบด้วยการตรวจหาสัญญาณเสียง การตรวจสอบโดยวัดความร้อน
Testing of liquid penetrants or magnetic particle; ultrasonic testing; radiographic
testing; industrial computed tomography; eddy current detection; acoustic emissions monitoring;
thermal inspection.
6213206

เทคโนโลยีพื้นผิว
3(0-6-3)
Surface Technology
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นผิวเบื้องต้น ; กระบวนการผลิตชั้นผิว ; การชุบเคลือบผิว ;
การทา Heat treatment.
The experiments that correspond to the introduction to surface technology ;
manufacturing processes of surface layers ; surface coating ; heat treatment.
6213207

การผลิตและควบคุมคุณภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 3(3-0-6)
Production and Quality Control for Aircraft Manufacturing
การพยากรณ์ การกาหนดตารางการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการ
วัสดุ แนวคิดคุณภาพ เครื่องมือคุณภาพ การจัดการคุณภาพ การประยุกต์ใช้ในงาน
Forecasting ; operation scheduling ; inventory controls ; materials requirement
planning ; quality concepts ; quality tools ; quality management; process control ; and
application in aircraft industry.
6213208

ระบบการผลิตแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Production Systems
ความหมายและความส าคั ญ ของระบบการผลิ ต แบบยั่ ง ยื น ผลกระทบจากการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน ระบบการผลิตแบบลีน การจัดการของเสีย
อุตสาหกรรม การรีไซเคิล กรณีศึกษาเทคโนโลยีและระบบการผลิตแบบยั่งยืน
Definition and significance of sustainable production systems ; effects of
industrial production on environments and safety ; energy conservation ; lean production
systems ; industrial waste management ; recycling ; case study in sustainable technology and
production systems.
6214201
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มคอ.2 มรรพ.
การบริหารโครงการสาหรับเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 3(3-0-6)
Project Management for Aircraft part Manufacturing Technology
วิธีการและหลักการที่จาเป็นต่อการบริหารโครงการ การคัดเลือกโครงการ วางแผนโครงการ
การดาเนิน โครงการ การควบคุมโครงการ การประเมินผลโครงการและการส่งมอบงาน การวิเคราะห์ต้นทุน
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดการโครงการในสายงานการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
Concepts and methodology of project management ; project selection ; project
planning ; project implementation and operation; project control ; project evaluation and
handover ; cost analysis; project feasibility ; and project management in aircraft part
manufacturing technology.
6214202

หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 3(3-0-6)
Special Topics in Aircraft part Manufacturing Technology
เงื่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
พัฒนาการใหม่ ๆ หรือการประยุกต์ใช้ศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
โดยจะทาการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจในแต่ละภาคการศึกษา
New developments or applications in aircraft part manufacturing technology, by
selecting the interesting topic in each semester.
6214203

กลุ่มวิชาโครงงาน
6213301

4 หน่วยกิต
1(0-3-2)

การเตรียมโครงงาน
Project Preparation
ก าหนดให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาโครงงานทางเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมภายใต้ ก ารดู แ ลจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มโครงงานนั้นจะต้องศึกษาปัญหา และแก้ไขปัญหาโดยใช้ทฤษฏีและหลักการอ้างอิงที่ผู้เรียน
ได้เรียนมาแล้ว ซึ่งจะสามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ ได้ และต้องจัดทาเป็นโครงงานเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา
Students will be assigned in industrial technology project under advisor(s)
supervision ; project groups are required to study and solve the problems by using theory and
principles of industrial technology ; and to present project solutions to the advisor(s).
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มคอ.2 มรรพ.
โครงงาน
3(0-6-3)
Project
วิชาบังคับก่อน : 6213301 การเตรียมโครงงาน
ผู้เรียนต้องปฏิบัติงานต่อจากโครงงานศึกษาที่ได้กาหนดไว้แล้ว โดยกาหนดให้มีความก้าวหน้า
ของโครงงานขึ้นเป็นลาดับ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เรียนต้องใช้ทฤษฎีและ
หลักการมาแก้ปัญหากับโครงงานนั้น ๆ และต้องสรุปผลจัดทารายงานของโครงงานนั้น ๆ เสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว
Prerequisites : 6213301 Project Preparation
Students have to continue the work from the project 1 and report project
progress periodically under advisor(s) supervision. the students are required to solve the project
problems by various theories and principles. at the end of the project, the students have to
submit the complete research report to the advisor(s).
6214301

2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน

10 หน่วยกิต

6004801

เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Pre-Cooperative Education
ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เทคนิคใน
การสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนาไปพัฒนาตนเอง ตามมาตรฐาน
วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เช่น การสมัครงาน การเขียนใบสมัครงาน การเลือกงานและสถานประกอบการ การ
เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) การเตรียมตัวสัมภาษณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การนาเสนอโครงงาน/ผลงาน
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ การเขียนรายงาน ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ และทักษะวิชาชีพเฉพาะ
เป็นต้น
Study the principles, concepts, processes and relevant rules and regulations
concerning the co-operative education, techniques of applying for jobs, basic knowledge of
working in workplace which is essential for self- development in accordance with professional
standards for each specialized discipline, for instance : applying for a job, filling in job application
forms, choosing the right career and company, writing the resume, job interview preparation,
personality development, project presentation, it and computer skills, communication skills,
public relation skills, teamwork, english and other foreign languages skills, report writing, quality
assurance management in specific career or profession, etc.
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6004802

สหกิจศึกษา
9(450)
Cooperative Education 1
เป็นการปฏิบั ติงานในสถานประกอบการอย่างมีร ะบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึ ก ษา
ร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในฐานะเป็นพนักงานชั่วคราว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ทั้งนี้นักศึกษาที่จะเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการได้ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมทั้งในเรื่องความรู้เกี่ยวกับวิชาการ และความรู้ ในการดารงชีวิตในสังคมการทางาน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการจะต้ อ งด าเนิ น การทุ ก ขั้ น ตอนเสมื อ นจริ ง ตั้ ง แต่ ก ารเขี ย นใบสมั ค รผ่ า นการคั ด เลื อ กจากสถาน
ประกอบการ การปฏิ บั ติ ง านในฐานะพนั ก งานชั่ว คราว และการท าโครงงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากสถาน
ประกอบการ ตลอดจนการจัดทารายงานนาเสนอผลงาน และการประเมินผล การทางาน เป็นต้น
Students are required and expected to systemically perform actual duties
required by a workplace in which there are coursework in classrooms in conjunction with actual
professional work practices at the collaborated workplaces and students will be regarded or
one of their temporary staff for a period of 1 6 weeks. also students, prior the professional
practice at the collaborated workplaces, are required to gain knowledge in terms of academic
as well as necessary skills in order to stay in actual working environment. students are expected
to actually perform every step of the process ranging from filling an application form; passing
the selection process; working as a temporary staff; and carrying out a project specifically given
by the workplace including project presentation and evaluation, etc.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีโดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรนี้
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มคอ.2 มรรพ.

ภาคผนวก ข
ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยของผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
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มคอ.2 มรรพ.
ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. นายพอพันธ์ สุทธิวัฒนะ
Mr. Porphan Suttiwattana
1.1 ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ (วิศวกรรมเครื่องกล)
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)
ปริญญาโท
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล)
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ปี พ.ศ.
2537
2530

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 ตารา หนังสือ
1.3.2 บทความทางวิชาการ
- สมพล ผลมูล,พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ และ สินาด โกศลานันท์ . (2558).การพัฒนาเครื่องสีข้าวและการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารของสมาชิกกลุ่มชาวนาตาบลตะปอน อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี .วารสารวิจัยราไพ
พรรณี, 9(1) เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557- มกราคม พ.ศ. 2558, หน้า 16-24.
(บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2)
- สันติพงษ์ เจริญสิริภัทร และ พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ.(2560). การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาข้าว
หลามแบบใช้เชื้อเพลิงแก๊ส กรณีศึกษา ข้าวหลามแม่สุภา ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี .การ
ประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1“การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”.วันที่10 พฤศจิกายน 2560.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา.ประเทศไทย. 556-564.
(บทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ)
1.4 ประสบการณ์การสอน 21 ปี
2531 - 2541 (วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย)
2541 - ปัจจุบัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี)
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1.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
5513101
วัสดุศาสตร์
5593707
การถ่ายเทความร้อน
5593709
การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
5593712
นิวแมติกส์
5594703
การควบคุมอัตโนมัติ
5594705
ต้นกาลังโรงจักร
6092102
วัสดุวิศวกรรมอุตสาหกรรม
6103302
เทคโนโลยีแคด-แคม
6104505
การบารุงรักษาเครื่องจักรกล
6132601
วิศวกรรมความปลอดภัย
6152101
วัสดุวิศวกรรม
6162105
วัสดุวิศวกรรม
6204102
วิศวกรรมบารุงรักษาอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาโท
6187301
กลยุทธ์การผลิต
6187604
การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
6187606
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
6187702
การจัดการเทคโนโลยี
6187902
วิทยานิพนธ์ 1
6187903
วิทยานิพนธ์ 2
6187904
สัมมนา 1
6187905
สัมมนา 2
6187906
สารนิพนธ์ 1
6187971
เทคนิคการสอนงานและสัมมนา 1
6187972
เทคนิคการสอนงานและสัมมนา 2
6187991
วิทยานิพนธ์

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3
3
3
6
6
1
1
3
1
1
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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มคอ.2 มรรพ.
2. นายวิทวัส สิงห์สังข์
Mr. Witawat Singsang
2.1 ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)
Doctor of Philosophy
(Polymer Science and Engineering)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี พ.ศ.
2556

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2551

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2549

a. ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 ตารา หนังสือ
2.3.2 บทความทางวิชาการ
- W. Singsang, K. Headkhuntod, S. Sukmark, P. Jaruchalermrat. (2017). Possibility of
using waste tire rubber powders as flame retardant in high-density polyethylene
composites. Proceeding of International meeting on Pure and Applied Chemistry International
Conference 2017. 2-3 February 2017. Bangkok, Thailand. 815-818.
(บทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)
- กิ ต ติ ธั ช มานะสั น ติ เ ลิ ศ และ วิ ท วั ส สิ ง ห์ สั ง ข์ .(2560).การเตรี ย มเส้ น ใยไหมเคลื อ บผิ ว ด้ ว ย
สารประกอบซิงก์ออกไซด์ โดยวิธีไฟฟ้าเคมี.การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น.
609-614.
(บทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ)
- พิชชาพร จารุเฉลิมรัตน์, ศิริพร ฉันทะ และ วิทวัส สิงห์สังข์. (2561).การศึกษาประสิทธิภาพของ
ตัวกรองจากเส้นใยธรรมชาติสาหรับการแยกน้ามัน.การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่
10. วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561. มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย, ตรัง. 1232-1237.
(บทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ)
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- วิทวัส สิงห์สังข์, จิรัชยา กาหัวเรือ และ ศิริพร โพธิ์แก้ ว. (2561).สมบัติทางกลของพอลิเอทิลีน
ชนิดความหนาแน่นต่ารีไซเคิลด้วยผงยางที่ผ่านการใช้งานแล้วและสารเชื่อมประสานพอลิเอทิลีนกราฟต์
มาเลอิคแอนไฮไดร์.การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 9. วันที่ 7 กันยายน 2561.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น , ขอนแก่น. 723728.
(บทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ)
2.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 5 ปี
- อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจาปีการศึกษา 2557-2561
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจาปีการศึกษา 2558-2561
- อาจารย์ประจาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน
2.5 ภาระงานสอน
6187401
6092105

ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วัสดุวิศวกรรม

3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หน้า 79

มคอ.2 มรรพ.
3 นางสาว เบญจมาศ เนติวรรักษา
Miss. Benjamas Netiworaruksa
3.1 ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(วิศวกรรมเคมี)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเคมี)

ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2558

มหาวิทยาลัยบูรพา

2551

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 ตารา หนังสือ
3.3.2 บทความทางวิชาการ
- Benjamas Netiworaruksa, Watcharapong Khaodee, Monthalee Chatchavarn, Rajittra
Tantarew, Saroot Khambanlue and Pamornrat Chantam. (2018). Adsorption of Methylene Blue
Dye via Adsorbents Derived from Banana Peel in Batch Experiments.The 8thInternational
Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (ITIChE2018)
the 28thNational Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference
(TIChE2018). November 8-9, 2018. A-One the Royal Cruise Hotel, Pattaya, Thailand. 141-147.
(บทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)
- Chanon Changchao, Anurak Kansan,Kitiya Sarunachod, Satakorn Oupasan, Benjamas
Netiworaruksa and Soipatta Soisuwan. (2017). Study of Energy Storage of Vanadium Redox
Flow Battery.The 7thInternational Thai Institute of Chemical Engineering and Applied
Chemistry Conference (ITIChE2017) The 27th National Thai Institute of Chemical
Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE2017). October 18-20, 2017. ShangriLa Hotel, Bangkok, Thailand. 760-764.
(บทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)
3.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 2 ปี
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เป็นระยะเวลา 2 ปี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หน้า 80
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3.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
0002401
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
6093707
สถิติสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
6132601
วิศวกรรมความปลอดภัย
6132501
สถิติวิศวกรรม

3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ระดับปริญญาโท
6187101
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
6187103
การบริหารโครงการทางเทคโนโลยี
6187241
วัสดุอุตสาหกรรมขั้นสูง
6187242
วัสดุแปรใช้ใหม่
6187402
คอมพิวเตอร์สาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6187911
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6187991
วิทยานิพนธ์

3
3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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มคอ.2 มรรพ.
4. นายอนุรักษ์ รอดบารุง
Mr. Anurak Rodbumrung
4.1 ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร)

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปี พ.ศ.
2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2555

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

2553

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 ตารา หนังสือ
4.3.2 บทความทางวิชาการ
- สถิตพงศ์ เสี่ยยมศักดิ์, สุพัตรา บุไธสง, วิริยะ แดงทน และอนุรักษ์ รอดบารุง.(2560) .เครื่องทา
น้ าอุ่ น พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ จ ากท่ อ ความร้ อ นที่ ติ ด ตั้ ง วั ส ดุ พ รุ น ภายใน . การประชุ ม วิ ช าการเครื อ ข่ า ย
วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31. วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560. ณ ภูเขางามรีสอร์ต นครนายก. 168.
(บทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ)
- สุรเชรษฐ์ สีชานาญ, ธีรพัฒน์ ชมพูคา, สัมพันธ์ ฤทธิเดช,อนุรักษ์ รอดบารุง และธัญญา ปรเมษฐา
นุวัฒน์.(2561). ผลของอัตราความร้อนในส่วนทาระเหยที่มีผลต่อรูปแบบการไหลภายในของเทอร์โมไซฟอน.
การประชุมวิชาการ เรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้ง
ที่ 17). วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561. ณ ลาปางรีสอร์ท ลาปาง. 36-41.
(บทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ)
- วงเดือน สุมารทอง,อนุรักษ์ รอดบารุง,และไพลิน ทองสนิทกาญจน์. (2561).การศึกษาแนวทาง
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมโรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลัง เพื่อเข้าสู่ ISO14001.
การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ (ครั้งที่ 46). วันที่ 17-18
พฤษภาคม 2561.ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. 668-679.
(บทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ)
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มคอ.2 มรรพ.

4.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 2 ปี
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เป็นระยะเวลา 2 ปี 2 เดือน
4.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
0002401
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
6142501
วัสดุวิศวกรรม
6142101
กลศาสตร์วิศวกรรม
6142406
การทาความเย็น

3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ระดับปริญญาโท
6187104
การจัดการงานอุตสาหกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6187911
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6187103
การบริหารโครงการทางเทคโนโลยี
6187215
การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม
6187101
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
6187991
วิทยานิพนธ์

3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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มคอ.2 มรรพ.
5. นายกานต์ นัครวรายุทธ
Mr. Karn Nakaravarayut
5.1 ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(วิศวกรรมเครื่องกล)

ปี พ.ศ.
2547
2543

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 ตารา หนังสือ
5.3.2 บทความทางวิชาการ
- K. Nakaravarayut. (2015). Solar Irradiance Patterns and its Correlation to
PowerOutput of Photovoltaic System. 11th Conference on Energy Network of Thailand. June
17-19 2015. Bang Saen Thailand. 410-416.
(บทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ)
5.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 10 ปี
ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 10 ปี
5.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
6204211
เครื่องจักรกลของไหล
6104505
การบารุงรักษาเครื่องจักรกล
6134607
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
6133111
การควบคุมคุณภาพ
6203004
คอมพิวเตอร์ในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6204111
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
6201102
เครื่องมือวัดและมาตรวิทยา

3
3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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มคอ.2 มรรพ.
ระดับปริญญาโท
6187215
การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม
6187104
การจัดการงานอุตสาหกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6187402
คอมพิวเตอร์สาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6187102
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม

3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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มคอ.2 มรรพ.

ภาคผนวก ค
- คาสั่ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เพื่อการขับเคลื่อนด้านอุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์”
- คาสั่ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
การสัมมนา เรื่อง การวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต
สาขาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
- คาสั่ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
การสัมมนา เรื่อง การวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีการบิน
- คาสั่ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบิน (ต่อเนือ่ ง)
- แบบสารวจผู้ใช้บัณฑิต
- รายงานสรุปวิพากษ์หลักสูตร
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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มคอ.2 มรรพ.
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แบบสารวจผู้ใช้บัณฑิต
ตารางแสดงความต้องการกาลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรม : ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
วิชาชีพที่สาคัญ
ช่างซ่อมบารุง
ฝ่ายผลิตระดับปฏิบัติงาน
ฝ่ายผลิตระดับหัวหน้างาน

จานวนคนต่อ
Normalizing
Factor
533
834
119

ความต้องการ (คน/ปี)
62

63

64

65

66

104 105 107 108 109
146 156 166 177 189
21 22 24 25 27

* ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor Human Development Center)
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สรุปรายงานการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร การจัดทาร่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
ที่สอดรับกันโดยมีภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ครั้งที่ ๑
(เน้นโครงสร้างหลักสูตร/รูปแบบการเรียนการสอน) ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ อาคารบริการวิทยาการ (อาคาร ๑) ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร
๑. รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
ผู้อานวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
ที่ปรึกษา สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
๒. ดร.อภิชาติ ทองอยู่
ประธาน EEC Human Resource Development Center
๓. อาจารย์ ดร.รัฐพล สาครสินธุ์
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. อาจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ กล่าพล
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕. อาจารย์สุรพงษ์ รามัญจิตต์
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
๖. อาจารย์พิจิตต์ รอยศิริกุล
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๗. อาจารย์ประยุทธ อินแบน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และ ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
๘. นายอนุสรณ์ ห้วยหงษ์ทอง
Supervisor Aircraftstorekeeper
ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา บมจ.การบินไทย
๙. นายเจษฎา กิ่งแก้ว
Technical Services Director
บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จากัด
๑๐. นายนิทัศน์ ป้องภัย
ผู้จัดการ บจก.ฟรีแลนซ์คอมโพสิต
๑๑. นายมงคล ยุพัฒน์
ประธานบริษัท ยัวร์ ชอยช์ อินเตอร์ เทรด จากัด
๑๒. นายทศพร สุทธิมาลา
Commercial manager บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จากัด
๑๓. ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๔. ผศ.ดร.กฤษดา ประสพชัยชนะ
อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๕. ดร.สุนสิ า คาสุข
อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖. รศ.ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๗. ดร.ปราโมทย์ ลายประดิษฐ์
อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๘. ผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์
คณบดีคณะเทคโนโยลีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๑๙. อาจารย์กฤติยา เกิดผล
รองคณบดีคณะเทคโนโยลีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๒๐. อาจารย์ศศินภา บุญพิทักษ์
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโยลีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หน้า 104

รายงานสรุปการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร

มคอ.2 มรรพ.

๑. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบิน โดยคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรู้
มีความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดทักษะและเจตคติที่ถูกต้อง
เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนในตลาดอุตสาหกรรม
ความสาคัญ
สถานการณ์ด้านอุตสาหกรรมใหม่ในปัจจุบันนั้นก้าวหน้า และเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนจึงต้องพัฒนาตาม เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยคานึงถึง
ความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม และความต้องการของผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ เ รี ย นในยุ ค นี้ คื อ เรี ย บจบแล้ ว สามารถท างานได้ ทั น ที (Quick win) และมี ร ายได้ สู ง จึ ง จ าเป็ น ต้ อ ง
พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินให้มีความทันสมัยและก้าวทันโลกด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
เหตุผลของการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย โดยมาจากความต้องการเร่งพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมใหม่
(S – Curve) ของประเทศไทย โดยบูรณาการสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ถูกแยกส่วน แล้วจัดให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดอุตสาหกรรม (Just in time) จึงต้องการหลักสูตรรูปแบบใหม่ของอุดมศึกษา จาเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้าง
หลั ก สู ต รของการศึ ก ษา โดยเป็ น การเปลี่ ย นการศึ ก ษาให้ ต รงตามข้ อ มู ล ความต้ อ งการของตลาด
(Demand Driven) โดยหลักสูตรรูปแบบใหม่นั้นจะต้องมีผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมมาเป็นผู้ร่วมมือ
และมีการร่วมมือการจัดการหลักสูตรร่วมกั น ซึ่งจะต้องมีตัวชี้วัดใหม่ และเป้าหมายเปลี่ยนไปจากหลักสูตรเดิม
คือ นาความรู้มาพัฒนา เป็นการนาทักษะไปใช้ได้ และตรงความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เสนอวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้
๑. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานได้
๒. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่พบกับอากาศยาน
๓. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติ ความศรัทธา และมีคุณธรรมในงานด้านผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
ที่ประชุมได้มีข้อวิพากษ์ในเรื่องของวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร โดยให้ความเห็นและเสนอเพิ่ มเติ ม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยต้องการผู้สาเร็จการศึกษาที่มีความสามารถด้านพื้นฐานของวิศวกร โดยการ
ขยายองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในด้านปฏิบัติ (Practice) แล้วเรียนรู้เพิ่มเติมทฤษฎีในด้านวิศวกรรมเข้าไป เพื่อให้มี
ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยตนเองได้ โดยเป็นการพัฒนาไปสู่เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career path) และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีประสบการณ์ทางานหรือไม่มีก็ได้ โดยมีการเพิ่ม ทักษะ
ด้านการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีที่ไม่ทาลายหรือสร้างความเสียหายต่อชิ้นส่วนหรือโครงสร้างอากาศยาน
(Non-Destructive Testing) ด้วย
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๒. ชื่อหลักสูตร
ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นาเสนอหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในที่ประชุมนั้น
ที่ประชุมได้มีข้อวิพากษ์ในเรื่องของชื่อของหลักสูตร โดยให้ความเห็นและเสนอชื่อหลักสูตร ๒ ชื่อ ได้แก่
๑. หลักสูตรเทคโนโลยีการบิน ๒. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบิน เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Modular
เนื่องจากคาว่า ชิ้นส่วนอากาศยาน มีความหมายแคบและมีข้อจากัดเฉพาะด้าน และเพื่อให้ความหมายของชื่อ
หลักสูตรเปิดกว้างสาหรับการทางานของผู้สาเร็จการศึกษาในอนาคต จึงควรปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ตามในเรื่องชื่อ
ของหลักสูตร ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาเพื่อการพัฒนาต่อไป
๓. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กาหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
ได้แก่หลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี และหลักสูตร ๔ ปี โดยคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี จะต้องมี
วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ปวส. จึ ง จะเข้ า ศึ ก ษาได้ และในส่ ว นของหลั ก สู ต ร ๔ ปี จะต้ อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาขั้ น ต่ า
คือมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จึงจะสามารถเข้าศึกษาได้
ที่ ป ระชุ ม นั้ น ได้ มี ข้ อ วิ พ ากษ์ ใ ห้ ป รั บ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น ไปตามข้ อ คิ ด เห็ น ของทาง
อุตสาหกรรม ดังนี้
๑. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ที่ต้องการพัฒนาทักษะและเจตคติเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน
๒. พนักงานในส่วนของอุตสาหกรรมอื่น ๆ หรืออุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีอยู่เดิม ต้องการพัฒนาทักษะ
และเจตคติเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน
๓. พนักงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน ที่ต้องการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน
และสามารถต่อยอดจนสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
๔. โครงสร้างหลักสูตร
ตามที่ ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม เสนอโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร เทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานนั้น เป็นหลักสูตรทั่วไป ซึ่งทางที่ประชุมมีข้อวิพากษ์เพิ่มเติ มให้ปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตรให้ทันสมัย โดยการพัฒนาความรู้และเพิ่มความสามารถของผู้เข้าศึกษาก่อน
ที่ประชุมนั้นได้มีข้อวิพากษ์ว่า การพัฒนาผู้เข้าศึกษาให้ตรงกับทักษะที่ทางอุตสาหกรรมต้องการดัง
แสดงในตาราง
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มคอ.2 มรรพ.
ตารางแสดงทักษะที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการบินต้องการ
ทักษะทางเทคนิค (Technical Skill)
- อ่านแบบได้ (Drawing)
- การออกแบบกระบวนการผลิต (Process design)
- อ่านรายการชิ้นส่วนได้ (Part catalog)
- การใช้เครื่องมือเป็น (Tool)
- มีความรู้ในด้านปฏิกิริยาเคมี (Surface
treatment)

ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill)
- สามารถแก้ไขปัญหาได้ (Problem solving)
- มีความเป็นผู้นา (Leadership)
- ควบคุมคณภาพการผลิตได้ (Quality control)
- คิดต้นทุนทางด้านเศรษศาสตร์ได้
(Economy engineering)
- บริหารจัดการภายในหน้าที่ (Management skill)
- ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (English skill)

๕. รูปแบบการเรียนการสอน
ตามที่ ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม เสนอรู ป แบบการเรี ย นการสอน แบ่ ง ออกเป็ น ๒ ประเภท
คือ หลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี และหลักสูตร ๔ ปี
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี มี ข้ อ วิ พ ากษ์ ว่ า ควรปรั บ รู ป แบบการเรี ย นการสอนเป็ น หลั ก สู ต รแบบแยกส่ ว น
(Modular courses) โดยแนะนาให้ทาความร่วมมือระหว่างสถาบัน ที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และสถาบันที่ให้
ความร่วมมือนั้น ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี และสถานประกอบ
การด้านอุตสาหกรรม เพื่อเป็นหลักสูตรที่ใช้พัฒ นาร่วมกัน โดยแบ่งหลักสูตรเป็น ๔๕/๖๐/๑๒๐ ชม. เทียบเป็น
หน่วยกิต โดยการนาทักษะทางเทคนิค (Technical Skill) และ ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill) มาจัดหารายวิชา
และคาอธิบายรายวิชา เมื่อเรียนครบสาเร็จการศึกษา สามารถรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราไพพรรณี
๖ .การดาเนินการขั้นต่อไป
๑. ประสานงานเพื่อให้กลุ่มบริษัทและอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน มาประชุมเพื่อหาความต้องการ
ของสถานประกอบการที่ชัดเจนร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๒. จัดทาร่างหลักสูตรในรูปแบบแยกส่วน (Modular courses) โดยทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จะนาความเห็นในที่ประชุม ซึ่งได้จากการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ นาไปพัฒนาหลั กสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งต่อไป

สรุปรายงานการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร การจัดทาร่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หน้า 107

มคอ.2 มรรพ.
ที่สอดรับกันโดยมีภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ครั้งที่ ๒
(เน้นกลยุทธ์การสอน/วิธีประเมินผล/ผลลัพธ์การเรียนรู้ Learning outcome)
ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร
๑. นายอธิพงศ์ ครูสอนดี
วิทยากร
๒. ผศ.สิริชัย ประธีปฉาย
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๓. ผศ. ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๔. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ วงษ์พา
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๕. อาจารย์ ดร.สุพัตรา รักษาพรต
หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๖. ผศ. ดร.สินาด โกศลานันท์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๗. ผศ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๘. ผศ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศีกษาและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๙. อาจารย์กฤติยา เกิดผล
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๑๐. ผศ.ปัญญา วงศ์ต่าย
หัวหน้าสาชาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๑๑. อาจารย์ศศินภา บุญพิทักษ์
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๑๒. นางสิริลักษณ์ เจริญสุข
รักษาการหัวหน้ากองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๑๓. นางวนิดา จงดี
หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๑๔. อาจารย์ดวงมณี ทองคา
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๑๕. ผศ. ดร.ประพัน ลี้กุล
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๑๖. อาจารย์ ดร.วิทวัส สิงห์สงั ข์
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๑๗. นางสาวจิตพิสุทธิ์ อิ่มในบุญ
หัวหน้าสานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
๑๘. นางสาวกรกช ชมดวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
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มคอ.2 มรรพ.
รายงานสรุปการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร
เนื่องจากหลักสูตร WIL หรือ "การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated
Learning : WIL)" เป็นกรณีห นึ่งของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ช่ว ยให้ นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์
ความรู้ทักษะการทางาน และทักษะเฉพาะที่สั มพันธ์กับวิช าชีพ ได้รู้จักชีวิตการทางานที่แท้จ ริงก่อนส าเร็จ
การศึกษา จึงไม่ได้มีการเจาะจงที่แน่ชัดว่า การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (WIL) จะต้องออกมาใน
รูปแบบใด เพราะการจัด การศึ ก ษาเชิ งบู ร ณาการกั บ การท างาน (WIL) คือการจัด การเรีย น การสอนแบบ
บูรณาการการเรียนกับการทางาน (Work- integrated Learning) โดยการจัดการศึกษาแบบผสมแบบต่าง ๆ ได้
เป็นระหว่างประสบการณ์ทางานทางวิชาชีพนอกห้ องเรียน กับการเรียนในห้องเรียนรูปแบบการศึกษาวิจัยการ
ฝึกงาน การทางานเพื่อสังคม การทางานในสถานประกอบการ หรือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดยจุดประสงค์ของหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (WIL) นั้นต้องการที่จะ
ให้นักศึกษารู้จักชีวิตการทางานที่แท้จริงก่อนสาเร็จการศึกษา หลักสูตรจึงควรจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับสมรรถนะที่ต้องการ และสถานประกอบการแต่ละแห่งที่นักศึกษาจะเข้าไปเรียนรู้ทักษะการทางาน และทักษะ
เฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ทั้งในส่วนของจานวนหน่วยกิต หรือจานวนชั่วโมงการเรียนรู้จากสถานประกอบการณ์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อแนะนาให้ทางหลักสูตร โดยมีความเห็ นว่าส่วนที่สาคัญที่สุดของ
หลักสูตร คืออาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนนั้นจะต้องมีคุณวุฒิ มีงานวิจัย และมีความสามารถตรงกับความ
ต้องการของหลักสูตร เพื่อที่อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนนั้น จะสามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และ
ตอบปัญหาข้อสงสัยให้กับนักศึกษาได้อย่างดีที่สุด
- ให้แจ้งคาอธิบายรายวิชา ในวิชานอกคณะ เช่น ฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ ให้กับคณะที่จัดการ
เรียนการสอนพิจารณาก่อน
- ให้แก้ไขปี พ.ศ. ของระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย
- จัดรูปแบบให้ถูกต้องตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย
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มคอ.2 มรรพ.
ที่สอดรับกันโดยมีภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ครั้งที่ ๓
ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ หอสมุดอนุสรณ์ ๑๐ ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร
๑. รศ. ดร.ไชยวัฒน์ กล่าพล
๒. อาจารย์ประยุทธ อินแบน
๓. รศ. สารวจ อินแบน
๔. นายศิวะ หงษ์นภา
๕. อาจารย์ ดร.รัฐพล สาครสินธุ์
๖. อาจารย์สุรพงษ์ รามัญจิตต์
๗. ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล
๘. ผศ. ดร. ธวัชชัย วงศ์ช่าง
๙. นางสาวทัศนีย์วรรณ สุระประเสริฐ
๑๐. นางสาวคนึงนิตย์ เงินสัจจา
๑๑. นายวรรณกิจ ศรีสุวรรณ์
๑๒. ผศ. ดร.กฤษดา ประสพชัยชนะ
๑๓. ดร.สุนสิ า คาสุข
๑๔. รศ.ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
๑๕. ดร.ปราโมทย์ ลายประดิษฐ์
๑๖. ผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์
๑๗. อาจารย์กฤติยา เกิดผล
๑๘. อาจารย์ ดร.วิทวัส สิงห์สงั ข์

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และ ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้อานวยการสานักวิชาเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยบินนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนครพนม
กรรมการผู้จัดการ บ.เบส แอดไวเซอร์ จากัด
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมอวกาศ
บริษัท Geo-Informatics and Space Technology Development
Agency
รักษาการคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จากัด
ผู้จัดการบริษัท SSP TOOL AND PARTS CO.,LTD.
อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณบดีคณะเทคโนโยลีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
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๑. จากข้อสรุปเดิมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ๒ ปี มีปัญหาดังนี้
๑.๑ หลักสูตรที่เปิดมีปัญหาเรื่องจานวนนักศึกษาแรกเข้า
๑.๒ เนื้อหารายวิชาเฉพาะด้านน้อยเกินไป
๑.๓ ไม่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการนั้นแบ่งตาแหน่งงาน
ออกเป็น ๒ ระดับ โดยมีความต้องการระดับปวส. และระดับวิศวกรเท่านั้น
ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราไพพรรณี ทบทวนเรื่องคุณวุฒิของหลักสูตรให้
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
๒. จากนั้น ที่ประชุมได้ทาการวิเคราะห์สายงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน ดังนี้
๒.๑ ซ่อมบารุงอากาศยาน (Maintenance)
๒.๒ การผลิต (Manufacturing)
๒.๓ อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน (Avionics)
๒.๔ การบริการภาคพื้น (Ground service)
โดย ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ตามข้อเสนอที่ส่ง สกอ. และบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราไพ
พรรณี พบว่า มีความเหมาะสมกับสายงานด้านการผลิต (Manufacturing) โดยให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพ
พรรณี กลับมาทบทวนโครงสร้าง และจัดหารายวิชาให้เหมาะสมกับสายงานการผลิต (Manufacturing) อีกทั้งให้
เพิ่มทักษะพิเศษด้านการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการบิน โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับบริษัทเอกชนตาม
สายงาน เพื่อให้หลักสูตรมีความโดดเด่น และตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ
๓. ขั้นตอนการดาเนินงานต่อไป
๓.๑ ทีป่ ระชุมเสนอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ปรับปรุงหลักสูตรตามมติที่ประชุม และนาไปเสนอ
ต่อสถานประกอบการ เพื่อแก้ไขให้เหมาะสม
๓.๒ เมื่อปฎิบัติตามข้อ ๓.๑ แล้ว จึงนาหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงแล้วนั้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ
๓.๓ หลักจากนั้น นาหลักสูตรที่ได้ไปเสนอต่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรอีกครั้ง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
ต่อไป
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ภาคผนวก ง
ข้อบังคับ, ระเบียบ, ประกาศต่าง ๆ
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- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรี ยนจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
พ.ศ. 2560
- ประกาศมหาวิทยลัยราชภัฏราไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
- ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร าไพพรรณี ว่ า ด้ ว ย การประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2549
- ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร าไพพรรณี ว่ า ด้ ว ย การประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา
และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
- ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร าไพพรรณี ว่ า ด้ ว ย การประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา
และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ในกรณีการ
ไปศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศหรือสถานประกอบการต่างประเทศ พ.ศ. 2561
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เรื่อง การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
พ.ศ. 2560
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