3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
150 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
12
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
114 หน่ วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
42
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชาชีพ
21
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
72
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
66
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรม
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
1) ความหมายของเลขประจําวิชา
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การดําเนิ นการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ข องคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาและระเบี ย บข้อ บัง คับ อื่ น ๆ ของมหาวิ ท ยาลัย ส่ ว น
หลักเกณฑ์ในการให้รหัสรายวิชาเดิมมหาวิทยาลัยกําหนดเป็ นตัวเลข 5 หลัก ในส่ วนของหลักสู ตรปรับปรุ ง
กําหนดเป็ นตัวอักษร 2 หลัก และตัวเลข 3 หลัก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน
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หลักเกณฑ์การให้รหัสวิชาในหลักสู ตร

หลักที่ 4,5 คือ ลําดับรายวิชา เริ่ มตั้งแต่ 01,02,03 ...99
หลักที่ 3 คือ ระดับชั้นปี ทีค่ วรศึกษา
1 หมายถึง
ชั้นปี ที่ 1
2 "
ชั้นปี ที่ 2
3 "
ชั้นปี ที่ 3
4 "
ชั้นปี ที่ 4
หลักที่ 1,2 คือ รหัสคณะวิชา/สาขาวิชา แทนด้วยอักษร 2 ตัว
- หมวดวิชาเฉพาะ
เลขประจําวิชาในหลักสู ตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน
ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 2 หลัก และตัวเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี้
ลําดับเลขตําแหน่งที่ 1-2 ของสาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยานคือ AM
ลําดับเลขตําแหน่งที่ 3 หมายถึง ชั้นปี ที่ควรศึกษา
เลข 1 หมายถึง ชั้นปี ที่ 1
เลข 2 หมายถึง ชั้นปี ที่ 2
เลข 3 หมายถึง ชั้นปี ที่ 3
เลข 4 หมายถึง ชั้นปี ที่ 4
ลําดับเลขตําแหน่งที่ 4-5 หมายถึง ลําดับของวิชา
2) รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยานมี
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนีจ้ ํานวน
12
หน่ วยกิต
GT 101 โครงสร้างภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Structure)
GT 102 พินิจภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Critique)
GT 103 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน
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GT 104

ภาษาไทยกับวัฒนธรรม
(Thai Language and Culture)
GT 105 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai Language for Career)
GE 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
(English in Daily Life)
GE 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
(English for Communication)
GE 201 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
(English Reading for Comprehension)
GE 202 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
(English for Career)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนีจ้ าํ นวน
GH 101 จริ ยธรรมและทักษะชีวิต
(Ethics and Life Skills)
GH 102 ปรัชญาเบื้องต้น
(Introduction to Philosophy)
GH 103 ตรรกศาสตร์
(Logic)
GH 104 สารสนเทศเพื่อการสื บค้น
(Information for Retrieval)
GH 105 อารยธรรมโลก
(World Civilization)
GH 106 เวชจริ ยศาสตร์
(Medical Ethics)
GH 107 ภาวะผูน้ าํ และการจัดการสมัยใหม่
(Leadership and Modern Management)
1.3 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนีจ้ าํ นวน
GS 101 จิตวิทยาทัว่ ไป
(General Psychology)
GS 102 จิตวิทยาเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
(Psychology for Quality Life and Social Development)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน

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
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GS 103

จิตวิทยาสัมพันธ์เพื่อการดําเนินชีวิต
(Psychology in Relation to Life)
GS 104 จิตวิทยาการพัฒนาภาวะผูน้ าํ
(Psychology of Leadership Development)
GS 105 สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและประชาคมโลก
(Society, Economics, Politics and Global Community)
GS 106 จิตวิทยาสังคม
(Social Psychology)
GS 107 เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
(General Economics)
GS 108 โลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจและการเมือง
(Political and Economic Globalization)
GS 109 ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
(Citizenship in Democratic Regime)
GS 110 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
(Law Related in Daily Life)
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนีจ้ าํ นวน
GC 101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
(Sciences in Daily life)
GC 102 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวิต
(Science Technology and Environmental for Life)
GC 103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
(Information Technology for Learning)
GC 104 กีฬาเพื่อสุ ขภาพ
(Sports for Health)
GC 105 มนุษย์และสภาพแวดล้อมในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
(Man and Environment in a Changing)
GC 106 ชีวิตกับวิทยาศาสตร์กายภาพ
(Life and Physical Science)
GC 107 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(Introduction to Computer)
GC 108 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(Program Computer for Data Analysis)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน

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(3-0-6)
3(3-0-6)
6
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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GA 101 คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
(Mathematics in Daily life)
GA 102 หลักสถิติ
(Principles of Statistics)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเฉพาะพืน้ ฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
EI 201 แคลคูลสั 1
(Calculus 1)
EI 202 แคลคูลสั 2
(Calculus 2)
EI 203 แคลคูลสั 3
(Calculus 3)
EI 204 ฟิ สิ กส์ 1
(Physics 1)
EI 205 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
(Physics Laboratory 1)
EI 206 ฟิ สิ กส์ 2
(Physics 2)
EI 207 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2
(Physics Laboratory 2)
EI 208 เคมี
(Chemistry)
EI 209 ปฏิบตั ิการเคมี
(Chemistry Laboratory)
2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมและวิชาชีพ
ME 101 เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
ME 102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engeneering Mechanics 1)
ME 103 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
114 หน่ วยกิต
42
หน่ วยกิต
21
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
21
หน่ วยกิต
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ME 105

เทอร์โมไดนามิกส์
(Thermodynamics)
ME 106 กลศาสตร์ของไหล
(Fluid Mechanics)
ME 107 กลศาสตร์ของวัสดุ
(Mechanics of Materials)
AM 101 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับอากาศยาน
(Aircraft Technical English)
2.2 วิชาเฉพาะด้ าน
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
AM 301 เครื่ องมือเฉพาะช่างทัว่ ไป

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

72
66
2(1-3-2)

(General Purpose Power Tools)
AM 302 ไฟฟ้ าพื้นฐาน

3(2-3-4)

(Basic Electricity)
AM 303 โครงสร้างอากาศยาน

3(3-0-6)

(Aircraft Structures)
AM 304 ชิ้นส่ วนโลหะอากาศยาน

3(2-3-4)

(Aircraft Material)
AM 305 ระบบนิวแมติกส์ไฮดรอลิค

3(3-0-6)

(Hydraulic and Pneumatic Systems)
AM 306 ระบบเครื่ องวัดประกอบการบิน

3(2-3-4)

(Aircraft Instrument Systems)
AM 307 ระบบฐานล้อและส่ วนที่เกี่ยวข้อง

3(2-3-4)

(Landing Gears and Associated Systems)
AM 308 ระบบบังคับการบินและอากาศพลศาสตร์สาํ หรับอากาศยานปี กตรึ ง 3(3-0-6)
(Fixed - wing Aerodynamics and Flight Control Systems)
AM 309 เครื่ องยนต์ลกู สู บอากาศยานขั้นมูลฐาน
(Fundamental of Aircraft Pistons Engines)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน

3(3-0-6)

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
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AM 310 การติดตั้งและระบบการทํางานเครื่ องยนต์ลูกสู บอากาศยาน

3(3-0-6)

(Aircraft Pistons Engine Installation and Operation)
AM 311 ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน

3(3-0-6)

(Aircraft Fuel Systems)
AM 401 อุปกรณ์ประกอบอากาศยาน

3(2-3-4)

(Aircraft Hardware)
AM 402 การรับอากาศยาน

2(2-0-4)

(Ground Handling)
AM 403 ระบบไฟฟ้ าอากาศยาน

3(2-3-4)

(Aircraft Electrical Systems)
AM 404 ระบบใบพัดอากาศยาน

2(2-0-4)

(Aircraft Propellers Systems)
AM 405 ระบบหล่อลื่นอากาศยาน

2(2-0-4)

(Aircraft Lubrication Systems)
AM 406 ระบบปรับความดันและอุณหภูมิอากาศยาน

2(2-0-4)

(Aircraft Pressurization and Temperature Systems)
AM 407 เครื่ องยนต์แก็สเทอร์ไบน์ข้ นั มูลฐานและระบบสตาร์ท

3(3-0-6)

(Fundamental of Gas Turbine Engine and Starting Systems)
AM 408 ระบบวิทยุเครื่ องช่วยเดินอากาศ

3(3-0-6)

(Aircraft Radio and Navigation Systems)
AM 409 ซ่อมใหญ่และการตรวจสอบแบบไม่ทาํ ลาย

2(2-0-4)

ของเครื่ องยนต์ลูกสู บอากาศยาน
(Non – Destructive Testing Overhaul for Pistons Engines)
AM 410 ระบบควบคุมเชื้อเพลิงระบบหล่อลื่นเครื่ องยนต์แก็สเทอร์ไบน์

2(2-0-4)

(Gas turbine Lubrication and Fuel Control Systems)
AM 411 อิเล็กทรอนิกส์การบินขั้นพื้นฐาน

3(2-3-4)

(Aviation Electronic Fundamentals)
AM 412 การเตรี ยมงานสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน

1(0-3-2)

8
AM 413 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน

6(0-35-18)

(Cooperative Education for Aircraft Maintenance Engineering)
2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือกบังคับทางวิศวกรรม ไม่ น้อยกว่ า
AM 414 การเชื่อมอากาศยาน

6

หน่ วยกิต

3(2-3-4)

(Aircraft Welding)
AM 415 ระบบอรรถประโยชน์ในอากาศยาน

3(3-0-6)

(Aircraft Utility Systems)
AM 416 นํ้าหนักและการถ่วงดุลอากาศยาน

3(3-0-6)

(Aircraft Weight and Balance)
AM 417 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ าอากาศยาน

3(3-0-6)

(Aircraft Electrical Cables and Connectors)
AM 418 ระบบการจุดระเบิดของอากาศยาน

3(3-0-6)

(Aircraft Ignition Systems)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรีโดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคยเรี ยน
มาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสู ตรของ
สาขาวิชานี้ โดยกําหนดให้เป็ นวิชาเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
GE 101
GT 103
GS 105
GA 102
EI 201
EI 204
EI 205
ME 101

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและประชาคมโลก
หลักสถิติ
แคลคูลสั 1
ฟิ สิ กส์ 1
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-3-4)
22(19-8-41)

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

GH 101
GE 102
GS 107
EI 202
EI 206
EI 207

จริ ยธรรมและทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
แคลคูลสั 2
ฟิ สิ กส์ 2
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2

EI 208

เคมี

EI 209

ปฏิบตั ิการเคมี

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)

รวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน

1(0-3-2)
20(17-8-39)
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

GE 202
GC 102
EI 203
ME 102
ME 103
ME 105
AM 101

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวิต
แคลคูลสั 3
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
วัสดุวิศวกรรม
เทอร์โมไดนามิกส์
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับอากาศยาน
รวม

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(19-2-41)

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
GH 107
ME 106
ME 107
AM 301
AM 302
AM 303
AM 304

ชื่อวิชา
ภาวะผูน้ าํ และการจัดการสมัยใหม่
กลศาสตร์ของไหล
กลศาสตร์ของวัสดุ
เครื่ องมือเฉพาะช่างทัว่ ไป
ไฟฟ้ าพื้นฐาน
โครงสร้างอากาศยาน
ชิ้นส่ วนโลหะอากาศยาน
รวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-2)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
20(17-9-34)
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

AM 305
AM 306
AM 307

ระบบนิวแมติกส์ไฮดรอลิค
ระบบเครื่ องวัดประกอบการบิน
ระบบฐานล้อและส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ระบบบังคับการบินและอากาศพลศาสตร์สาํ หรับ
อากาศยานปี กตรึ ง
เครื่ องยนต์ลกู สู บอากาศยานขั้นมูลฐาน
การรับอากาศยาน
วิชาเลือกบังคับ
รวม

AM 308
AM 309
AM 402
AM xxx

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
20x-x-x)

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
AM 310
AM 311
AM 401
AM 403
AM 404
AM 405
AM 406
AM xxx

ชื่อวิชา
การติดตั้งและระบบการทํางานเครื่ องยนต์ลูกสู บ
อากาศยาน
ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
อุปกรณ์ประกอบอากาศยาน
ระบบไฟฟ้ าอากาศยาน
ระบบใบพัดอากาศยาน
ระบบหล่อลื่นอากาศยาน
ระบบปรับความดันและอุณหภูมิอากาศยาน
เลือกเสรี
รวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
21(x-x-x)

12
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
AM 407
AM 408
AM 409
AM 410
AM 411
AM xxx
AM xxx
AM 412

ชื่อวิชา
เครื่ องยนต์แก็สเทอร์ไบน์ข้ นั มูลฐานและระบบจุด
ระเบิด
ระบบวิทยุเครื่ องช่วยเดินอากาศ
ซ่อมใหญ่และการตรวจสอบแบบไม่ทาํ ลายของ
เครื่ องยนต์ลกู สู บอากาศยาน
ระบบควบคุมเชื้อเพลิงระบบหล่อลื่นเครื่ องยนต์
แก็สเทอร์ไบน์
อิเล็กทรอนิกส์การบินขั้นพื้นฐาน
วิชาเลือกบังคับ
เลือกเสรี
การเตรี ยมงานสหกิจศึกษา
รวม

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-3-2)
20(x-x-x)

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
AM 413

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษา
อากาศยาน
รวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
6(0-35-18)
6 (x-x-x)

13
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา(Course Description)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
GT 101 โครงสร้ างภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Structure)
ลักษณะสําคัญของภาษาไทย โดยเน้นการใช้คาํ และประโยคอย่างถูกต้อง เรี ยบ
เรี ยงคําและประโยคได้อย่างถูกต้อง
GT 102 พินิจภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Critique)
วิเคราะห์ พินิจพิจารณาความ เมื่ออ่านจับใจความจากสื่ อต่างๆ เช่น ข่าวสาร สาร
คดีเชิงประวัติ ตํานาน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ อ่านแล้ววิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ และประเมินเรื่ องที่อ่านโดย
ใช้กลวิธีเปรี ยบเทียบ ประเมินความถูกต้องของข้อมูล แนวคิดที่ได้จากงานเขียนและมีมารยาทในการอ่าน
ฝึ กการฟังและการพูด เช่น พูดโต้วาที พูดอภิปราย พูดโน้มน้าวใจ โดยนําเสนอหลักฐานตามลําดับ
GT 103 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่ อสารได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถฟังจับใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความ และอ่านขยายความ ฝึ กพูดใน
สถานการณ์ต่างๆ และนําเสนอผลการสื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
GT 104 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Thai Language and Culture)
ลักษณะทางภาษาแต่ละท้องถิ่นซึ่ งสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมไทย และสะท้อนความ
เชื่อ ค่านิยมวิถีชีวิต และโลกทัศน์ของคนไทย
GT 105 ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ
3(3-0-6)
(Thai Language for Career)
ฝึ กทัก ษะในรู ป แบบต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ งานอาชี พ การเขี ย นเรี ย งความ ย่อ ความ
อธิบายความ ชี้แจงรายงานการปฏิบตั ิงาน จดหมายที่จาํ เป็ นต่องานอาชีพฝึ กทักษะ การใช้ประโยคตามเจตนา
ของการสื่ อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ การเขียนบันทึกที่จาํ เป็ นในงานอาชีพ การเขียนโน้มน้าวใจ
การเขียนบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ การพูดในที่ประชุมชน และในงานของสังคม
GE 101 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
ปรั บ พื้ น ฐานทัก ษะทางภาษาอัง กฤษทั้ง 4 ทัก ษะ(ฟั ง พูด อ่ า น เขี ย น) ให้มี
ความสัมพันธ์กนั แบบบู รณาการ มุ่ ง เน้นให้มีทกั ษะในการสื่ อสารทางภาษาในชี วิต ประจํา วัน โดยอาศัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน

14
โครงสร้ างไวยากรณ์ในระดับเบื้ องต้น ตลอดจนเน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารได้อย่าง
ถูกต้อง
GE 102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Englishfor Communication)
ฝึ กทักษะทางภาษาอังกฤษโดยเน้นศึกษาและพัฒนาความรู ้เรื่ องรู ปภาษา ระดับคํา
และไวยากรณ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่ อสาร ฝึ กจับประเด็นสําคัญและความคิดจากการอ่าน การฟัง ฝึ ก
ความคล่องในการสื่ อสารด้วยการพูดและการเขียน
GE 201 การอ่ านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้ าใจ
3(2-2-5)
(English Reading for Comprehension)
เน้นการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนโดยเฉพาะเพื่อนําไปประยุกต์ใช้
ตามสาขาวิชาชีพ ตลอดจนฝึ กทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญและแสดงความคิดเห็น
GE 202 ภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ
3(2-2-5)
(English for Career)
ฝึ กทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (ฟังพูด อ่านเขียน) ด้านที่มีความจําเป็ นต่อ
การทํางาน ตลอดจนการเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว การสัมภาษณ์งาน การเขียนรายงานการ
เขียนสรุ ปใจความสําคัญ รวมถึงการสนทนาเพื่อสื่ อสารในการทํางาน
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GH 101 จริยธรรมและทักษะชีวติ
3(3-0-6)
(Ethics and Life Skills)
ความหมาย ประเภท คุณค่าและเกณฑ์ตดั สิ น ตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม โดยนํา
หลักปรัชญาและศาสนา มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะชีวิตในการอยูร่ ่ วมกันในสังคมโดยเน้นการสร้าง
วินัย และมี ค วามตระหนัก ในคุ ณ ค่า ของตนเอง รวมถึ ง การดํา เนิ น ชี วิ ตเพื่อ การสร้ า งภู มิ คุ ้มกันที่ ดีแ ละมี
ความสุ ข
GH 102 ปรัชญาเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Philosophy)
แนวคิดพื้นฐานของนักปรั ชญาเอกของโลกในแต่ละยุคทั้งตะวันตก (กรี ก) และ
ตะวันออก (จีน อินเดีย)โดยพิจารณาลักษณะต่างๆในการอธิ บายความคิด เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพของมนุ ษย์
ตลอดจนปั ญหาต่างๆ ที่มนุษย์ตอ้ งเผชิญในการแสวงหาความจริ งและดําเนินชีวิตด้วยเหตุผล
GH 103 ตรรกศาสตร์
3(3-0-6)
(Logic)
ขอบเขตวิชาตรรกวิทยา คํานิ ยาม ประพจน์ และการอ้างเหตุผลแบบ นิ รนัยและ
แบบอุปนัย ความสมเหตุสมผลในการอ้างเหตุผล ข้อผิดพลาดในการอ้างเหตุผล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน
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GH 104 สารสนเทศเพือ่ การสื บค้น
1(1-0-2)
(Information for Retrieval)
ความหมาย ความสําคัญของการรู ้ สารสนเทศ ความสามารถและทักษะในการ
แสวงหาและเข้าถึงสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทนั สมัย สามารถวิเคราะห์และเชื่ อมโยงสิ่ ง
ต่างๆได้อย่างมีเหตุผล สามารถเลือกและประเมินสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ รวมทั้งมีความสามารถ
ในการสังเคราะห์ วางแผน การศึกษาค้นคว้าและอธิ บายหรื อนําเสนอสารสนเทศที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าได้
อย่างเหมาะสม
GH 105 อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
(World Civilization)
วิวฒั นาการอารยธรรมของโลกในแต่ละยุคสมัย ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรม เพื่อเป็ นพื้นฐานทางความคิด ภูมิปัญญาและการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมที่มีอิทธิ พลต่อ
บริ บทโลก
GH 106 เวชจริยศาสตร์
3(3-0-6)
(Medical Ethics)
ทฤษฎี ท างจริ ยศาสตร์ ที่ สํ า คัญ และเกี่ ย วเนื่ อ งกับ การแพทย์ พยาบาล การ
สาธารณสุ ขโดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหาทางจริ ยศาสตร์ที่เกิดขึ้นในวงการแพทย์ในสังคมปั จจุบนั
GH 107 ภาวะผู้นําและการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Leadership and Modern Management)
ทฤษฎี ภาวะผูน้ าํ คุณสมบัติของผูน้ าํ ประเภทของผูน้ าํ ผูน้ าํ ในองค์การสมัยใหม่
บทบาทของผูน้ าํ ในการบริ หารองค์การและการบริ หารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาเพื่อการเป็ นผูน้ าํ ที่ดี การ
เปรี ยบเทียบผูน้ าํ ในองค์การต่างๆ และผูน้ าํ ที่พึงประสงค์สําหรับสถาบันการศึกษา หลักการจัดการองค์การ
การพัฒ นาแนวคิ ด การจัด การ ประเด็น สํา คัญ ในการจัด การสมัย ใหม่ โครงสร้ า งการบริ ห าร บุ ค ลากร
เทคโนโลยี การสร้างเครื อข่าย การจัดการโซ่อุปทาน การใช้บริ การหน่วยงานภายนอก การประยุกต์หลักการ
จัดการสมัยใหม่กบั สถาบันการศึกษา
1.3 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
GS 101 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
ประวัติ แ ละทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข้อ ง พฤติ ก รรม พัฒ นาการของมนุ ษ ย์
แรงจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคม การปรับตัวเพื่อการ
อยูร่ ่ วมกันในสังคมมนุษย์
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GS 102

จิตวิทยาเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสั งคม
3(3-0-6)
(Psychology for Quality Life and Social Development)
การประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาในการรักษาสมดุลของวิถีชีวิต การเสริ มสร้าง
การเห็นคุณค่าในตนเอง การสร้างเจตคติต่อตนเองและผูอ้ ื่นบนพื้นฐานการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ื่น และสังคม
GS 103 จิตวิทยาสั มพันธ์ เพือ่ การดําเนินชีวติ
3(3-0-6)
(Psychology in Relation to Life)
การเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์พฤติกรรม อิทธิ พลของมนุษย์ที่มีต่อกัน
ด้วยการปฏิ สัมพันธ์ การสื่ อความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์การสื่ อสาร การเข้าใจ
ตนเอง การเข้าใจผูอ้ ื่น การสร้างสัมพันธภาพ การแสดงออกที่เหมาะสมในการดําเนินชีวิตในด้านต่างๆ และ
สภาพการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
GS 104 จิตวิทยาการพัฒนาภาวะผู้นํา
3 (3-0-6)
(Psychology ofLeadership Development)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ เทคนิคทางจิตวิทยาสําหรับการพัฒนาภาวะ
ผูน้ าํ การพัฒนาคุณลักษณะ สมรรถนะความสามารถและทักษะของผูน้ าํ
GS 105 สั งคม เศรษฐกิจ การเมืองและประชาคมโลก
3(3-0-6)
(Society,Economics, Politics and Global Community)
พัฒนาการของสังคม เศรษฐกิจ การเมื องไทย โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์กบั
โครงสร้ า งทางสั ง คม วัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง รวมทั้ง สถาบัน ที่ เ กี่ ย วข้อ งผ่ า นบทบาทและ
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ า งกับ สถาบัน ต่ า งๆเหล่ า นั้น บทบาทของประเทศไทยในอาเซี ย น รวมถึ ง
ประชาคมโลก และผลกระทบของเหตุ ก ารณ์ ใ นสั ง คมโลกที่ มี ต่ อ สั ง คมไทยท่ า มกลางพลวัต รของการ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกตลอดจนการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
GS 106 จิตวิทยาสั งคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
แนวความคิดและระเบียบวิธีทางจิตวิทยาสังคม กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม
ของมนุ ษย์ที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิ พลของสถาบัน โครงสร้างทางสังคม กระบวนการต่างๆทางสังคม เจตคติ
การรับรู ้ทางสังคม พฤติกรรมกลุ่ม และพฤติกรรมช่วยเหลือผูอ้ ื่นในสังคม
GS 107 เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
(General Economics)
หลักทัว่ ไปของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคเบื้องต้น ในเรื่ องปั ญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิ จ ระบบเศรษฐกิ จ อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ลักษณะและโครงสร้ างตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ หลักการคํานวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายทาง
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การเงินและนโยบายทางการคลังโดยสังเขป การค้าระหว่างประเทศ การรักษาเสถียรภาพความเจริ ญเติบโต
และการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
GS 108 โลกาภิวตั น์ ทางเศรษฐกิจและการเมือง
3(3-0-6)
(Political and Economic Globalization)
ความหมายและลักษณะของโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจและทางการเมือง ผลกระทบ
ของโลกาภิวตั น์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย รวมทั้งการพัฒนา และการปรับตัวของสังคมไทยใน
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์
GS 109 ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3(3-0-6)
(Citizenship in Democratic Regime)
ความหมาย ลักษณะสําคัญและองค์ประกอบของความเป็ นพลเมื องในระบอบ
ประชาธิ ปไตย การสร้างพลังขับเคลื่อนในชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพื่อขยายพื้นที่ทางสังคม การสร้าง
กระบวนการวิถีประชาธิปไตยของพลเมืองเพื่อเป็ นฐานเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบอบประชาธิปไตย
GS 110 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Laws in Daily Life)
กฎหมายที่มีความจําเป็ นสําหรับการดําเนิ นชี วิตประจําวัน กฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอื่นๆ ที่ประชาชนควรทราบ
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
GC 101 วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Sciences in Daily Life)
ั นาการทางความคิ ดของมนุ ษย์จากสมัยดึ กดํา
พัฒนาการของวิทยาศาสตร์ วิวฒ
บรรพ์มาสู่ ยคุ วิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั วิธีการทางวิทยาศาสตร์ บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
สารเคมีในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของโลกและผลกระทบที่มนุษย์ได้รับจากวิวฒั นาการของเทคโนโลยี
จริ ยธรรมกับเทคโนโลยี
GC 102 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้ อมเพือ่ ชีวติ
3(3-0-6)
(Science, Technology and Environmental for Life)
ประเภททรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อมระบบนิ เทศ ความก้า วหน้า ของ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีที่ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม
ผลกระทบของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อคุณภาพชีวิต
การใช้ วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใ นการป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การมีส่วนร่ วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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GC 103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้
3(3-0-6)
(Information Technology for Learning)
ความสําคัญระบบสารสนเทศและระบบสารนิ เทศ เพื่อการสื บค้นและแสวงหา
ความรู ้ ในสังคมยุคตัวเลข และยุคแห่ งปั ญญาที่ มีผลต่อชี วิตและความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์ การศึกษารวบรวม
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและใช้งานข้อมูลสนเทศ การสื่ อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบนข่ายอินเทอร์
เตอร์ การสร้าง จัดการ และควบคุมสารสนเทศเพือ่ การสื บค้นข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับการพัฒนาวิชาชีพ
และการเรี ยนรู ้ในสังคมยุคข่าวสารข้อมูล
GC 104 กีฬาเพือ่ สุ ขภาพ
3(2-2-5)
(Sports for Health)
นิ ยาม ปรั ชญา และหลักการของกี ฬาเพื่ อสุ ขภาพวิธีการสังเกตสุ ขภาพตนเอง
เบื้องต้น การออกกําลังกายที่มีจุดประสงค์ในการพัฒนาสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หลักการและวิธีการในการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ผลของการออกกําลังกายที่มีต่อร่ างกาย การออกกําลังกาย ที่ไม่ตอ้ งพึ่งอุปกรณ์ที่ยงุ่ ยาก การ
คํานวณความหนักของการออกกําลังกายที่สามารถส่ งผลต่อการพัฒนาระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต
GC 105 มนุษย์ และสภาพแวดล้ อมในโลกแห่ งการเปลีย่ นแปลง
3(3-0-6)
(Man and Environment in a Changing)
วิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยต่างๆในสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อสิ่ งมีชีวิตในระบบนิ เวศ การ
หมุนเวียนสารในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดุลยภาพของ
ระบบนิเวศ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม วิเคราะห์สภาพปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมในชุมชน
GC 106 ชีวติ กับวิทยาศาสตร์ กายภาพ
3(3-0-6)
(Life and Physical Science)
หลักเกณฑ์มูลฐานของเรื่ องหน่วยการวัด ความรู ้เกี่ยวกับโลกความร้อน แสง รังสี
เสี ย ง แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า และสารเคมี เ บื้ อ งต้น ในส่ ว นที่ สั ม พัน ธ์ กับ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ อัน ได้แ ก่ ความเข้า ใจใน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ พลังงาน และเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ คุณสมบัติ ประโยชน์และโทษของสารเคมีที่พบใน
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งมลพิษแบบต่าง ๆ การทํางานการใช้และการระวังรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับความร้อน แสง
เสี ยง และเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ตลอดจนความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
GC 107 คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
3(2-2-5)
(Introduction to Computer)
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง ระบบหน่วยความจํา
การเชื่อมโยงอุปกรณ์พ่วงต่อต่าง ๆ กับคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่าย การใช้โปรแกรม
ประยุกต์เพื่องานใช้ในสํานักงานและในชีวิตประจําวัน จริ ยธรรมและความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
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GC 108 การใช้ คอมพิวเตอร์ เพือ่ การวิเคราะห์ ข้อมูล
3(3-0-6)
(Program Computer for Data Analysis)
การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ สําหรับสนับสนุนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางสถิติ เพือ่ นําไปใช้ประโยชน์ทางสังคมศาสตร์
GA 101 คณิตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Mathematicsin Daily Life)
ความหมายและพัฒนาการทางคณิ ตศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ กบั ตัวเลขและสัญลักษณ์
คณิ ตศาสตร์ กบั เทคโนโลยี คณิ ตศาสตร์ กบั การแก้ปัญหาและตัดสิ นใจในชี วิตประจํา วัน การประยุกต์ใช้
คณิ ตศาสตร์ในวิชาชีพต่างๆ
GA 102 หลักสถิติ
3(3-0-6)
(Principles of Statistics)
ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล
การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมุติฐาน
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเฉพาะพืน้ ฐาน
2.1.1กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
EI 201 แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
(Calculus 1)
การอุ ป มัย ทางคณิ ต ศาสตร์ พีช คณิ ต ของเวกเตอร์ ในสามมิ ติฟังก์ชันลิ มิต ความ
ต่อเนื่ องอนุ พนั ธ์ความชันค่าสู งสุ ด-ค่าตํ่าสุ ดการประยุกต์อนุ พนั ธ์รูปแบบไม่กาํ หนดการอินทิเกรตและการ
ประยุกต์เทคนิคการอินทิเกรต
EI 202 แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
(Calculus 2)
วิชาบังคับก่ อน : EI 201 แคลคูลสั 1
ฟั งก์ชันค่ าจริ งของหลายตัวแปรอนุ พนั ธ์ย่อยกฎลูกโซ่ และการประยุกต์การหา
อนุพนั ธ์และการอินทิเกรตของฟังก์ชนั ค่าเวกเตอร์ เรขาคณิ ตวิเคราะห์สามมิติ (เส้นระนาบและพื้นผิว) ระบบ
พิกดั เชิงขั้วการอินทิเกรตสองชั้นและสามชั้นแนะนําเกี่ยวกับอินทิกรัลเชิงเส้นลําดับและอนุกรม
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EI 203

แคลคูลสั 3
3(3-0-6)
(Calculus 3)
วิชาบังคับก่ อน : EI 201 แคลคูลสั 2
อนุ ก รมเทเลอร์ แ ละแมคคลอริ น อนุ ก รมฟู เ รี ยร์ ก ารแก้ร ะบบสมการเชิ ง เส้ น
อินทิ กรั ลไม่ตรงแบบการแปลงลาปลาซสมการเชิ งอนุ พนั ธ์และการประยุกต์เบื้ องต้นการหาอนุ พนั ธ์และ
อินทิเกรตโดยวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขการประมาณค่าโดยอาศัยเส้นตรงสมการถดถอยและสหสัมพันธ์
EI 204 ฟิ สิ กส์ 1
3(3-0-6)
(Physics 1)
ปริ มาณหลักมูลระบบหน่วยในระบบ SI มิติและการวิเคราะห์มิติการวัดและความ
คลาดเคลื่ อ นพี ช คณิ ต เวกเตอร์ จ ลนศาสตร์ ข องอนุ ภ าคจลนพลศาสตร์ ข องอนุ ภ าคงานและพลัง งานกล
โมเมนตัมระบบอนุภาควัตถุเกร็ งสถิตศาสตร์เบื้องต้นความยืดหยุน่ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกกลศาสตร์ของ
ของไหลความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์
EI 205 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิ กส์ 1
1(0-3-2)
(Physics Laboratory 1)
วิชาบังคับก่ อนหรือควบคู่ : EI 204 ฟิ สิ กส์ 1
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา EI 204 ฟิ สิ กส์
EI 206 ฟิ สิ กส์ 2
3(3-0-6)
(Physics 2)
วิชาบังคับก่ อน: EI 204 ฟิ สิ กส์ 1
ไฟฟ้ าสถิ ต ประจุ ไ ฟฟ้ ากฎของคู ล อมบ์ส นามไฟฟ้ าฟลัก ซ์ ไ ฟฟ้ ากฎของเกาส์
พลังงานศักย์ไฟฟ้ าศักย์ไฟฟ้ าความต่างศักย์ไฟฟ้ าตัวเก็บประจุความจุไฟฟ้ าไดอิเลคตริ กสนาม E และสนาม D
ไฟฟ้ ากระแสไฟฟ้ ากระแสตรงตัวนําไฟฟ้ าและฉนวนไฟฟ้ าวงจรไฟฟ้ ากระแสตรงวงจร RC กระแสตรง
สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ ากระแสตรงไหลผ่านเส้นลวดแรงแม่เหล็กการเหนี่ ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้ า
วัสดุแม่เหล็กสนาม B และ H ฮิสเทรี ซีสวงจร R-L, วงจร L-C และวงจร R-L-C กระแสตรงแหล่งกําเนิดไฟฟ้ า
กระแสสลับวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับที่ประกอบด้วย R L และ C หม้อแปลงไฟฟ้ าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าสารกึ่ง
ตัวนําไดโอดและทรานซิ สเตอร์ คลื่ นกลเสี ยงทัศนศาสตร์ เชิ งเรขาคณิ ตทัศนศาสตร์ เชิ งกายภาพและทัศน
อุปกรณ์
EI 207 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิ กส์ 2
1(0-3-2)
(Physics Laboratory 2)
วิชาบังคับก่ อนหรือควบคู่ : EI 206 ฟิ สิ กส์ 2
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาEI 206 ฟิ สิ กส์ 2
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EI 208

เคมี
3(3-0-6)
(Chemistry)
ปริ มาณมวลสารสัมพันธ์และหลักอ้างอิงเกี่ยวกับทฤษฎีของอะตอมและโครงสร้าง
สมบัติของก๊าซของเหลวของแข็งและสารละลายสมดุลเคมีสมดุลไอออนิ กและสมดุลกรด-เบสจลนศาสตร์
เคมีโครงสร้างทางไฟฟ้ าเคมีของอะตอมพันธะเคมีสมบัติของธาตุตามตารางธาตุรีพรี เซนเตทีฟอโลหะและ
โลหะทรานซิชนั และไฟฟ้ าเคมี
EI 209 ปฏิบัตกิ ารเคมี
1(0-3-2)
(Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่ อนหรือควบคู่ :EI 208 เคมี
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา EI 208 เคมี
2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
ME 101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
(Engineering Drawing)
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพแบบออโธกราฟฟิ ค การเขียนแบบออโธกราฟฟิ ค
และการเขียนภาพสามมิติ การให้ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ภาพตัด วิวช่วยและแผ่นคลี่ การเขียน
แบบร่ างด้วยมือ การเขียนแบบโดยละเอียดและการเขี ยนแบบการประกอบ พื้นฐานการเขียนแบบโดยใช้
คอมพิวเตอร์
ME 102 กลศาสตร์ วศิ วกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics 1)
พื้นฐานเกี่ยวกับกลศาสตร์ วิศวกรรมระบบของแรง ผลลัพธ์ การสมดุล ความฝื ด
หลักของงานเสมือน เสถียรภาพ ของไหลสถิต จลนศาสตร์ และจลนพลศาสตร์ ของวัตถุแบบแข็งเกร็ งและ
แบบอนุภาค กฎการเคลื่อนที่ขอ้ ที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน แรงดล และการประยุกต์แรงเสี ยดทาน ใน
เครื่ องจักรกล โมเมนต์ความเฉื่ อยของพื้นที่ และโมเมนต์ความเฉื่ อยของมวล หลักการของงานเสมือนและ
พลังงานศักย์
ME 103 วัสดุวศิ วกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ และกระบวนการผลิต สมบัติเชิงกลและ
การประยุกต์ใช้ของวัสดุประเภทโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิค และวัสดุประกอบ แผนภูมิสมดุลย์ กรรมวิธีทาง
ความร้อน การแตกหัก การกัดกร่ อน และการเสื่ อมสภาพของวัสดุ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน

22
ME 105 เทอร์ โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
(Thermodynamics)
วิชาบังคับก่ อน : EI 204 ฟิ สิ กส์ 1
คํานิยาม แนวคิดหลักและข้อกําหนดทัว่ ไปของเทอร์ โมไดนามิกส์คุณสมบัติของ
สารบริ สุทธิ์ และก๊าซอุดมคติ งานและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์ โมไดนามิกส์ การวิเคราะห์พลังงาน
ของระบบปิ ดและระบบปริ มาตรควบคุม กฎข้อที่สองของเทอร์ โมไดนามิกส์ เอนโทรปี เอ็กเซอร์ จียว์ ฎั จักร
กําลังก๊าซวัฎจักรกําลังไอและการผลิตร่ วม วัฎจักรการทําความเย็น และปั๊ มความร้อนสมบัติของก๊าซผสม
และแผนภูมิไซโครเมตริ ก
ME 106 กลศาสตร์ ของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
วิชาบังคับก่ อน : EI 204 ฟิ สิ กส์ 1
แนวคิ ดพื้นฐานของของไหล ของไหลสถิต คิ เนเมติ กส์ ของการไหล สมการ
อนุรักษ์มวล สมการโมเมนตัมทั้งในรู ปแบบอินทิกลั และดิฟเฟอเรนเชียล และสมการพลังงานของการไหล
คงตัว การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงกัน การไหลของไหลแบบอัดตัวไม่ได้ภายในท่อ แรงยกและแรง
ต้านของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่ในของไหล การวัดเกี่ยวกับของไหล บทนําเกี่ยวกับเครื่ องจักรกลของไหล ปั๊ มและ
กังหันแบบอิมพลัซ และกังหันแบบรี แอคชัน่
ME 107 กลศาสตร์ ของวัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials)
วิชาบังคับก่ อน : ME 102 กลศาสตร์ วศิ วกรรม 1
แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครี ยด คุณสมบัติทางกล
ของวัสดุ ความเค้นในคาน ผังแรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั การโก่งของคาน การบิด การโก่งของเสา การแปลง
ความเค้นและความเครี ยด วงกลมของโมห์และความเค้นผสม เกณฑ์ความเสี ยหาย
AM 101 ภาษาอังกฤษเทคนิคสํ าหรับอากาศยาน
3(3-0-6)
(Aircraft Technical English)
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิ คอากาศยาน โดยใช้เนื้ อหาเกี่ ยวกับกิ จการด้านการซ่ อม
บํารุ งรักษาอากาศยาน และเนื้อหาด้านกิจการการบินขั้นสู ง โดยเน้นการฝึ กพูด ฟัง อ่าน และเขียน
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2.2 วิชาเฉพาะด้ าน
2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม
AM 301 เครื่องมือเฉพาะช่ างทัว่ ไป

3(1-3-2)

(General Purpose Power Tools)
แนวคิดหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่ องมือช่าง ในแต่ละประเภท อย่างถูกวิธี ซึ่ ง
เป็ นส่ วนสําคัญที่จะทําให้มีการใช้เครื่ องที่ผิดประเภท ที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่องาน และต่อบุคคล ฝึ ก
ถอดประกอบชิ้นสวน ของอากาศยาน โดยการใช้เครื่ องมือช่ างอย่างถูกต้อง เน้นการฝึ กปฏิบตั ิการเกี่ยวกับ
เครื่ องมือช่างทัว่ ไป เครื่ องมือวัด การร่ างแบบ งานแปรรู ปโลหะ งานโลหะแผ่นและงานเชื่อม
AM 302 ไฟฟ้ าพืน้ ฐาน

3(2-3-4)

(Basic Electricity)
แนวคิดหลักการและทฤษฎี เกี่ ยวกับระบบงานไฟฟ้ า แหล่งกําเนิ ดไฟฟ้ า กฎของ
โอห์ม พลังงานไฟฟ้ าวงจรไฟฟ้ าเบื้ องต้น วงจรไฟฟ้ าแสงสว่าง อุปกรณ์ปองกันไฟฟ้ า และการต่อสายดิน
เบื้ อ งต้น เน้น การฝึ กปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ระบบงานไฟฟ้ า แหล่ ง กํา เนิ ด ไฟฟ้ า กฎของโอห์ ม พลัง งานไฟฟ้ า
วงจรไฟฟ้ าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้ า แสงสว่าง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ า เน้นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการซ่อมบํารุ ง
อากาศยาน
AM 303 โครงสร้ างอากาศยาน

3(3-0-4)

(Aircraft Structures)
แนวคิดเชิงวิศวกรรมของโครงสร้างอากาศยานในด้านความเค้นและ ความเครี ยด
ภาระตามแกน มอดูลสั ความยืดหยุ่น กฎทัว่ ไปของฮุ ค ความแข็งเกร็ งและความอ่อนตัว อัตราส่ วนปั วซอง
พฤติกรรมของความเค้นและความเครี ยดของวัสดุเหนี ยวและเปราะ คานอินดี เทอร์ มิเนต ชนิ ดสถิต ความ
เข้มข้นของความเค้น การบิด วิธีพ้ืนที่ของโมเมนต์ ภาระตามขวาง การแปลงความเค้นและ ความเครี ยด การ
ออกแบบคาน การโก่งของคาน เสา ฝึ กและปฏิบตั ิการซ่ อม ตลอดจนการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสม
และจําเป็ น ในงานโครงสร้างอากาศยาน ที่มีผลต่อตัวอากาศยานในด้านความเค้นและ ความเครี ยด ภาระตาม
แกน มอดูลสั ความยืดหยุ่น กฎทัว่ ไปของฮุค ความแข็งเกร็ งและความอ่อนตัว อัตราส่ วนปั วซอง พฤติกรรม
ของความเค้นและความเครี ยดของวัสดุเหนี ยวและเปราะ คานอินดีเทอร์ มิเนต ชนิ ดสถิต ความเข้มข้นของ
ความเค้น การบิ ด วิธีพ้ืนที่ ของโมเมนต์ ภาระตามขวาง การเปลี่ ยนแปลงความ เค้นและความเครี ยด การ
ออกแบบคาน การโก่งของเสา การแอนตัวของคาน
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AM 304 ชิ้นส่ วนโลหะอากาศยาน

3(2-3-4)

(Aircraft Material)
หลักมูลของกระบวนการได้มาซึ่ งโลหะ อโลหะ อิทธิ พลของธาตุเจือปน และโลหะ
ผสม แผนภาพของการเปลี่ยนเฟสในโลหะ จําแนกอิทธิ พลทางความร้อนของโลหะอะลูมิเนี ยม ผสม และ
วัสดุประสม คุณสมบัติของสารประกอบเรซิ น สารประกอบเส้นใยไฟเบอร์ สารประกอบทางเคมี ของยาง
ธรรมชาติและยางสังเคราะห์ กระบวนการทดสอบแบบท าลายและไม่ทาํ ลาย ฝึ กและปฏิบตั ิงานท่อ การขึ้น
รู ป การตัด การเจาะ การเชื่ อม โดยปฏิบตั ิตามแบบโครงร่ าง การตรวจและทดสอบ ตามคู่มือการซ่ อมบํารุ ง
ของผลผลิต
AM 305 ระบบนิวแมติกส์ ไฮดรอลิคส์

3(3-0-6)

(Hydraulic and Pneumatic Systems)
แนวคิ ด หลัก การและทฤษฎี ร ะบบนิ ว แมติ กส์ ระบบความดันสู ง และอุ ป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้อง ระบบระบายอากาศ การป้ องกันและความปลอดภัยของระบบแก๊สที่มีความดันสู ง อุปกรณ์ร่วมและ
หน้าที่รวมถึงการ ควบคุมในระบบนิ วแมติกส์ การตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้อง ชนิ ดของระบบนิวแมติกส์ใน
อากาศยาน ศึกษาเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิคส์: ความสัมพันธ์ของกฎพาสคาล ความเข้าใจระหว่าง ความดัน แรง
กระทํา ต่อพื้นที่ที่ถูกกระทํา ลักษณะของของไหลในระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง การต่อร่ วมของ
ระบบควบคุมไฟฟ้ าและไฮดรอลิคส์ ระบบป้ องกันฉุ กเฉิ น ชนิดของระบบไฮดรอลิคส์ใน อากาศยาน
AM 306 ระบบเครื่องวัดประกอบการบิน

3(2-3-4)

(Aircraft Instrument Systems)
หลักการ ความต้องการ การจัดการ และหลักการการดําเนินงาน การควบคุมนํ้ามัน
เชื้ อเพลิงในเครื่ องยนต์อากาศยาน และรวมถึงระบบการวัดแสง: ระบบสตาร์ ท ตารางการเร่ งความเร็ ว การ
รักษาความเร็ วเมื่อมีความเร็ วเกินพิกดั การจํากัดพลังงาน การจํากัดอุณหภูมิ ความหนาแน่น ของอากาศ ระดับ
ความสู ง อุณหภูมิอากาศภายนอกของอากาศยาน เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
AM 307 ระบบฐานล้ อและส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ อง

3(2-3-4)

(Landing Gear and Associated Systems)
ระบบฐานล้อแบบคงที่ แบบพับเก็บ ระบบฐานล้อแบบล้อหัว ล้อหาง การบังคับ
เลี้ยวล้อหน้า ยางและระบบห้ามล้อ เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
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AM 308 ระบบบังคับการบินและอากาศพลศาสตร์ สําหรับอากาศยานปี กตรึง 3(3-0-6)
(Fixed - wing Aerodynamics and Flight Control Systems)
กระบวนการและวิธีการประยุกต์ใช้ตามมาตรฐานสากลของอากาศพลศาสตร์ การ
เคลื่อนที่ ตามกฎนิ วตัน ตามกฎของบอยล์ ตามกฎของชาร์ ล ตามกฎของทฤษฎีว่าด้วยก๊าซ หลักเบื้องต้นขอ
งอคิเมดิสก์ หลักทฤษฏีเบอร์นูลี่ ตามกฎของดาลตัน หลักทางทฤษฎีขอบเขตที่เกี่ยวกับการไหลแบบต่างๆ ส่ ง
ผลกระทบตามภาวะนํ้าแข็งต่ออากาศยาน ศึกษาระบบบังคับการบินของอากาศยาน ซึ่ งได้รบแรงที่มากระทํา
ต่ออากาศยานเช่ น แรงยกตัว แรงหนี ศูนย์ แรงเข้าในศูนย์กลางการหมุน แรงโน้มถ่วง แรงต้าน ผลกระทบ
ภาวะแรงกระทํา ที่ ปี กและลํา ตัว ความสั ม พัน ธ์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เสถี ย รภาพการบิ น การทํา ความเข้า ใจค่ า
องค์ประกอบที่มีผลต่ออากาศพลศาสตร์
AM 309 เครื่องยนต์ ลูกสู บอากาศยานขั้นมูลฐาน

3(3-0-6)

(Fundamental of Aircraft Piston Engines)
หลักการทํางานระบบนํ้ามันเชื้อเพลง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบาย
ความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสี ย การติดเครื่ องยนต์ การบํารุ งรักษาเครื่ องยนต์ลูกสู บ ทั้งแบบเครื่ องยนต์ ๒
จังหวะและแบบ ๔ จังหวะ
AM 310 การติดตั้งและระบบการทํางานเครื่องยนต์ ลูกสู บอากาศยาน

3(3-0-6)

(Aircraft Piston Engine Installation and Operation)
หลักการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการติดตั้งและถอด ประกอบ
ของเครื่ องยนต์ การเตรี ยมการสํารอง ระบบเก็บและบรรจุภาชนะถังเชื้อเพลิง การติดตั้งฐาน เครื่ องยนต์ การ
ป้ องกันการสั่นสะเทือน ระบบการใช้ท่อและการเชื่ อมโยงระบบของเครื่ องยนต์ ระบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ า
การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ในเครื่ องยนต์ลกู สู บของอากาศยาน
AM 311 ระบบนํา้ มันเชื้อเพลิงอากาศยาน

3(3-0-6)

(Aircraft Fuel Systems)
ระบบการทํางาน การควบคุ มการปรั บค่าหลักการทํางานและโครงสร้างที่ สําคัญ
ของระบบปั้ มนํ้ามัน เชื้อเพลิงบูสต์ป้ ั ม ระบบปั้ มนํ้ามันความดันสู ง และการอุ่นนํ้ามันเชื้อเพลิง การเติมและ
การถ่ายนํ้ามันเชื้ อเพลิง การป้ อน และระบบเจตติ สัน เชื้ อเพลิง ระบบครอสฟี ด หลักการทํางานและการ
ควบคุมลิ้นระบบ
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AM 401 อุปกรณ์ ประกอบอากาศยาน

3(2-3-4)

(Aircraft Hardware)
กระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า คุณสมบัติของโลหะเหล็กประเภทคาร์ บอนตํ่า
ปานกลาง และสู ง การจําแนกการใช้เหล็กทัว่ ไปที่ใช้ในอากาศยานตาม SAE Number คุณสมบัติของเหล็กเจือ
ต่างๆ การเลือกใช้โลหะเหล็กสําหรับอากาศยาน เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
AM 402 การรับอากาศยาน

3(3-0-6)

(Ground Handling)
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานด้านนิรภัยและความปลอดภัยของในโรงเก็บอากาศยาน และ
สิ่ งอํานวยความสะดวกด้านงานบริ การภาคพื้น การฝึ กอบรมด้านนิรภัยและความปลอดภัย และการป้ องกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดในโรงเก็บอากาศยานและการบริ การภาคพื้น
AM 403 ระบบไฟฟ้ าอากาศยาน

3(2-3-4)

(Aircraft Electrical Systems)
หลักการของระบบไฟฟ้ าทัว่ ไปอากาศยาน และการควบคุ มอุปกรณ์ ต่าง ๆระบบ
แหล่งจ่ายไฟฟ้ าแบบต่างๆ ระบบเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ าเพื่อการเดินอากาศ การบํารุ งรักษาความ
ปลอดภัยของระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้ าในอากาศยานโดยรวม เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
AM 404 ระบบใบพัดอากาศยาน

2(2-0-4)

(Aircraft Propellers)
หลักการและทฤษฎีว่าด้วยใบพัดอากาศยาน: ความสําคัญของวัสดุใบพัด ผลกระทบ
ของมุมสู ง-มุมตํ่า ของใบพัด ระยะพิตช์ และความเร็ วรอบการหมุน ความเข้าใจเกี่ยวกับการ เคลื่อนตัวของ
ใบพัด ผลข้างเคียงของแรงที่กระทําต่อตัวใบพัด : แรงทางด้านอากาศพลศาสตร์ แรงหนีศูนย์ แรงบิดและแรง
ต้าน ผลกระทบในทิศทางของการไหลอากาศสัมพัทธ์ และมุมกระทบของใบพัด รู ปลักษณ์ องค์ประกอบและ
ชนิดของใบพัดอากาศยาน: ชนิ ดของใบพัด ระยะพิตช์แบบคงที่ และการปรับค่า ภาคพื้นดิน ระยะพิตช์แบบ
ควบคุมได้ และค่าความเร็ วคงที่
AM 405 ระบบหล่ อลืน่ อากาศยาน

2(2-0-4)

(Aircraft Lubrication)
หลักการพื้นฐานแนวทางปฏิบตั ิ หลักการทํางานและโครงสร้างที่สาํ คัญของระบบ
กรองเปี ยกและแห้งพื้นฐาน แนวทางปฏิบตั ิสาํ คัญของระบบปั้ มความดันสเคเวนจ์ป้ ั ม หล่อเย็นนํ้ามันเครื่ อง
ตัวปรั บการหล่ อเย็นนํ้า มันเครื่ อง ถังบรรจุ น้ าํ มันเครื่ อง วาล์ว ระบายความดัน วาล์ว กันกลับ ตัวไส้กรอง
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นํ้ามันเครื่ อง และระบบถ่ายเท หลักการพื้นฐานแนวทางปฏิบตั ิ หลักการทํางานและโครงสร้างที่สาํ คัญของ
ระบบการปรับค่าความดันและอุปกรณ์การอ่านค่าปริ มาณและความดัน
AM 406 ระบบปรับความดันและอุณหภูมิอากาศยาน

2(2-0-4)

(Aircraft Pneumatic and Air Systems)
หลักการการทํางานของสภาวะแวดล้อมของแก๊สดี และแก๊สเสี ย การควบคุ มค่ า
ความชื้นสัมพัทธ์ การให้ความร้อนและการหล่อเย็นและการควบคมการหมุนเวียนของอากาศด้วยอุปกรณ์ที่
สําคัญและเกี่ยวข้อง
AM 407 เครื่องยนต์ แก็สเทอร์ ไบน์ ข้นั มูลฐานและระบบสตาร์ ท

3(3-0-6)

(Fundamental of Gas Turbine Engine and Starting Systems)
หลักการพื้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างแรง งาน กําลัง พลังงาน ความเร็ ว และ
อัตราเร่ ง ที่ มีผลต่อการท างานของแก๊สเทอร์ ไบน์ คําจํากัดความและการประยุกต์ใช้ต่อการ ท างานของ
เครื่ องยนต์ แก๊สเทอร์ ไบน์ โครงสร้างเบื้องต้นที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันของ เครื่ องยนต์แก๊ส
เทอร์ไบน์แบบต่าง ๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและสภาพเงื่อนไขในการประยุกต์ของการทํางานของ เครื่ องยนต์ดา้ น
ผลของแรงขับต่าง ๆ
AM 408 ระบบวิทยุเครื่องช่ วยเดินอากาศ

3(3-0-6)

(Aircraft Radio and Navigation Systems)
หลักการทํางานด้านการติดต่อสื่ อสารของอากาศยานและระบบช่วยนําร่ อง ระบบ
เสาอากาศ ระบบรับ-ส่ ง สัญญาณ ระบบความถี่สูง แบบต่างๆ อุปกรณ์นาํ ร่ องของอากาศยาน ฝึ กและปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับหลักการทํางานด้านการติดต่อสอสารของอากาศยานและระบบช่วยนําร่ อง ระบบเสา อากาศ ระบบ
รับ-ส่ งสัญญาณ ระบบความถี่สูงแบบต่างๆ อุปกรณ์นาํ ร่ องของอากาศยาน
AM 409 ซ่ อมใหญ่ และการตรวจสอบแบบไม่ ทาํ ลายของเครื่องยนต์ ลูกสู บอากาศยาน 2(2-0-4)
(Non – Destructive Testing Overhaul for Pistons Engines)
ระบบการทํางาน การควบคุมการปรับค่า หลักการทํางาน การสตาร์ ท เครื่ องยนต์
ศึกษาสมรรถนะ และข้อบกพร่ องของเครื่ องยนต์ ขั้นตอนและวิธีการการถอดประกอบชิ้ นส่ วน ภายในตัว
เครื่ องยนต์ ทดสอบการทํางานหลังจากการซ่ อมใหญ่เครื่ องยนต์ หลักการตรวจสอบแบบไม่ ทําลายของ
ชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์ลูกสู บอากาศยาน
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AM 410 ระบบควบคุมเชื้อเพลิงระบบหล่อลืน่ เครื่องยนต์ แก็สเทอร์ ไบน์

2(2-0-4)

(Gas turbine Lubrication and Fuel Control Systems)
การจําแนกและคุณลักษณะของสารหล่อลื่นและระบบที่เกี่ยวข้อง ศึกษา การทํางาน
และการติดตั้งระบบควบคุมเชื้อเพลิง ในระบบเครื่ องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ หน้าที่และความสําคัญ ของอุปกรณ์
ประกอบการทํางานและการติดตั้งระบบควบคุมเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่นเครื่ องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์
AM 411 อิเล็กทรอนิกส์ การบินขั้นมูลฐาน

3(2-3-4)

(Aviation Electronics Fundamentals)
วัสดุที่ใช้ในการทําสารกึ่งตัวนํา PN Junction คุณลักษณะทางไฟฟ้ าของไดโอดและ
การประยุกต์ใช้งาน ทรานซิ สเตอร์ และการทํางาน ประเภทของการจ่ายไฟ (Bias Types) ชนิดและประเภท
ของทรานซิ สเตอร์ คุณสมบัติประจําตัวของรู ปแบบการต่อทรานซิ สเตอร์ ประเภทต่างๆ การวิเคราะห์การ
ทํางานวงจร การคํานวณหาค่าการขยายสัญญาณ การคํานวณหาค่าเกราะป้ องกันสัณญาณเข้ากระทบ (Input
Impedances computation) การต่อวงจรทรานซิ สเตอร์แบบพหุภาค การคํานวณหาค่าวงจรทรานซิ สเตอร์ภาค
กําลัง สารกึ่งตัวนําเฟต (FET) ชนิดและประเภทของเฟต (FET Field effect Transistor) การคําณวนแรงดัน
ตามจุดกําหนดตามแต่ละประเภทของจ่ายไฟ การสร้างกราฟ Transfer Curve การคํานวณหาค่าอัตราการ
ขยายสัณญานของเฟต (FET)ในประเภทต่างๆ.การ วิเคราะห์วงจรทรานซิสเตอร์ ที่ใช้ในเครื่ องช่วยเดินอากาศ
และระบบสื่ อสารการบิน
AM 412 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
(Preparation Co-operative Education)
หลักการและแนวคิดเกี่ ยวกับสหกิ จศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิ จ
ศึกษาระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู ้พ้ืนฐานและเทคนิ คในการสมัครงานอาชีพเช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพความรู ้พ้ืนฐานที่จาํ เป็ น
สําหรับการไปปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
สังคมการทํางาน การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษาในด้านวิศวกรรมซ่อมบํารุ งอากาศยานสู่ ความสําเร็ จ
AM 413 สหกิจศึกษาสํ าหรับวิศวกรรมซ่ อมบํารุ งรักษาอากาศยาน
6(0-35-18)
(Co-operative Education for Aircraft Maintenance Engineering)
วิชาบังคับก่ อน : ME 201 การเตรียมสหกิจทางวิศวกรรมเครื่องกล
การปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน หรื อสถานประกอบด้านวิศวกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรี ยนในสถานศึกษาร่ วมกับการจัดให้นกั ศึกษาไปปฏิบตั ิงาน
จริ ง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่ วมมือในฐานะเป็ นพนักงานชัว่ คราว ภายใต้การกํากับดูแลของวิศวกร
หรื อที่ปรึ กษาในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์
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2.2.2กลุ่มวิชาชีพเลือกบังคับทางวิศวกรรม
AM 414 การเชื่อมของอากาศยาน

3(2-3-4)

(Aircraft Welding)
หลักการแนวคิดและทฤษฎีการเชื่ อมประสานโลหะ ด้วยหลักการเชื่ อมแบบแก๊ส
และงานบัดกรี หลักการ เชื่ อมแบบไฟฟ้ าประเภทต่าง ๆ การเชื่ อมแบบอาร์ ค แบบTIG แบบMIG แบบ
คาร์บอนอาร์ค แบบอะตอม ไฮโดรเจนอาร์ค หลักการเชื่อมที่อาศัยความต้านทานไฟฟ้ า และเชื่อมแบบจุด การ
วิเคราะห์ผลกระทบจากงาน เชื่อมแบบต่าง ๆ ศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมประสานวัสดุสงั เคราะห์ประเภทต่างๆ
AM 415 ระบบอรรถประโยชน์ ในอากาศยาน

3(3-0-6)

(Aircraft Utility Systems)
หลักการทํางานของระบบปองกันและกําจัดนํ้าแข็ง ระบบภายในห้อง ลูกเรื อและ
ผูโ้ ดยสาร ระบบเตือนและป้ องกันการเกิดไฟไหม้ในอากาศ ยานและเครื่ องยนต์
AM 416 นํา้ หนักและการถ่ วงดุลอากาศยาน

3(3-0-6)

(Aircraft Weight and Balance)
ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นฐานนํ้าหนักและการถ่วงดุลของอากาศยาน กฎเกณฑ์การถ่วงดุล
และการปรับแก้ ขั้นตอนกระบวนการถ่วงดุลของอากาศยานแบบปกติดลําตัวภายในโรงเก็บ
AM 417 การเชื่อมต่ อระบบไฟฟ้ าอากาศยาน
3(3-0-6)
(Aircraft Electrical Cables and Connectors)
แนวคิดหลักการและทฤษฎีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ าอากาศยาน รหัสสี รหัสตัวเลข
ที่บ่งบอกคุณสมบัติและหน้าที่ของสายไฟและ อุปกรณ์ส่วนควบในอากาศยาน รวมถึงการตัด การต่อ และการ
ซ่อมแซม ระบบการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้ า อากาศยาน
AM 418 ระบบการจุดระเบิดของอากาศยาน
3(3-0-6)
(Aircraft Ignition Systems)
แนวคิดหลักการและทฤษฎีว่าด้วยการจุดระเบิดด้วยระบบแม็กนี โต การจุดระเบิด
ด้วยแบตเตอรี่ ระบบการหล่อลื่น ระบบจุดระเบิดแบบใช้ตวั ช่วย ระบบใช้แรงดันตํ่า และแรงดันสง ระบบการ
ป้ องกันและการเตรี ยมความพร้ อมของการจุดระเบิด สมรรถนะของระบบหัวเทียน การตรวจสอบปรับแก้
ระบบจุดระเบิด
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรีโดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคยเรี ยน
มาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาของ
หลักสู ตรนี้โดยกําหนดให้เป็ นวิชาเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน
3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร (ภาคผนวก ค)
ตําแหน่ ง
ลําดับ
ทางวิชาการ
1
อาจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน
2
อาจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน
3
อาจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน
4
อาจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน
5
อาจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

จํานวน
ปี ที่
ผลงานทาง
สําเร็จ
วิชาการ

ดร.ประจวบ
เอี่ยมสําอาง
3-7703-00261-28-2

D.Eng วิศวกรรมไฟฟ้ า
M.Eng. วิศวกรรมไฟฟ้ า
B.Eng วิศวกรรมไฟฟ้ า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2560
2546
2540

2 เรื่ อง

นายวสันต์
สุ วรรณหงส์
1-9299-00316-42-8
นายสฑีรุจ
ศรี สันติสุข
3-1016-00804-34-2
นายสุ ภภณ กมล
1-7499-00176-50-4

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่ องกล
วิศวกรรมเครื่ องกล

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

2560
2557

1 เรื่ อง

ค.อ.ม.

เครื่ องกล

2554

1 เรื่ อง

2550
2558

1 เรื่ อง

2554
2553

2 เรื่ อง

นายประจวบ
พีระพงค์
3-8016-00483-46-9

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่ องกล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
M.Eng. Information Science Ritsumeikan University
and Engineering
วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
วศ.ม. พลังงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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3.2.2 อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร (ภาคผนวก ค)
ตําแหน่ ง
ลําดับ
ทางวิชาการ
1
อาจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน
2
อาจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน
3
อาจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน
4
อาจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน
5
อาจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

จํานวน
ปี ที่
ผลงานทาง
สํ าเร็จ
วิชาการ

ดร.ประจวบ
D.Eng วิศวกรรมไฟฟ้ า
เอี่ยมสําอาง
M.Eng. วิศวกรรมไฟฟ้ า
3-7703-00261-28-2 B.Eng วิศวกรรมไฟฟ้ า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2560
2546
2540

2 เรื่ อง

นายวสันต์
สุวรรณหงส์
1-9299-00316-42-8
นายสฑีรุจ
ศรี สันติสุข
3-1016-00804-34-2
นายสุ ภภณ กมล
1-7499-00176-50-4

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

2560
2557

1 เรื่ อง

2554

1 เรื่ อง

2550
2558

1 เรื่ อง

2554
2553

2 เรื่ อง

นายประจวบ
พีระพงค์
3-8016-00483-46-9

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่ องกล
วิศวกรรมเครื่ องกล

ค.อ.ม.

เครื่ องกล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่ องกล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
M.Eng. Information Science Ritsumeikan University
and Engineering
วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
วศ.ม. พลังงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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3.2.3 อาจารย์ ผ้ สู อน
3.2.3.1 อาจารย์ ประจํา (ภาคผนวก ค)
ตําแหน่ ง
ลําดับ
ทางวิชาการ
1
อาจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน
2
อาจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน
3
ศาตราจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน
4
อาจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน
5
อาจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน
6
อาจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน

7
อาจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ดร.ประจวบ
D.Eng วิศวกรรมไฟฟ้ า
เอี่ยมสําอางค์
M.Eng. วิศวกรรมไฟฟ้ า
3-7703-00261-28-2 B.Eng วิศวกรรมไฟฟ้ า
นายวสันต์
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่ องกล
สุ วรรณหงส์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่ องกล
1-9299-00316-42-8
นายสฑีรุจ
ค.อ.ม. เครื่ องกล
ศรี สันติสุข
3-1016-00804-34-2 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่ องกล
นายสุภภณ กมล
M.Eng. Information Science
1-7499-00176-50-4
and Engineering
วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์
นายประจวบ
วศ.ม. พลังงาน
พีระพงค์
3-8016-00483-46-9 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ า
ดร.กนก
ปร.ด. ครุ ศาสตร์
สารสิ ทธิ ธรรม
อุตสาหกรรมดุษฎี
บัณฑิต
คอ.ม. ครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม
คอ.บ. ครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม
(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
ดร.ฐิติพล
D.Eng Studies in Air and
มาเห็ม
Space Law
M.Eng Tax Law
B.Eng

Bachelor of Law
(LL.B)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

จํานวน
ปี ที่
ผลงานทาง
สํ าเร็จ
วิชาการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

2560
2546
2540
2560
2557

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
Ritsumeikan University

2554

1 เรื่ อง

2550
2558

1 เรื่ อง

2554
2553

2 เรื่ อง

2545
2552

-

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

2535

Leiden University, the
Netherlands LL.M Adv
Queen Mary University
of London
Thammasat University

2558

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน

2 เรื่ อง

1 เรื่ อง

2524

2557
2553

-
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ตําแหน่ ง
ลําดับ
ทางวิชาการ

ชื่อ - สกุล

8
อาจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน

ดร.ณพลเดช
มณี ลงั กา

9
อาจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน
10
อาจารย์
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน

นาย สมพงศ์
ธนพัฒน์นุกลุ

11

นาวาอากาศเอก
ณรงค์ศกั ดิ์
พิชิตชโลธร

อาจารย์
พิเศษ

เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน
12
อาจารย์
พิเศษ
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน

นาย วัฒนา จตุวงค์

นายฐิติวฒั น์
บุญญฤทธิ์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

D.Eng Management
M.Eng Philosophy
B.Eng วิศวกรรมเครื่ องกล
M.Eng วิศวกรรมอุตสา
B.Eng หการ
วิศวกรรมอาหาร
M.Eng MBA การจัดการ
อุตสาหกรรม
B.Eng วิศวกรรมศาสตร์
สาขาอุตสาหกรรม
Ph.D. จริ ยธรรมศึกษาและ
การเปลี่ยนสังคม

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
California university
Mongolia university
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Universal Ministris of the
King’s College, Florida,
U.S.A.
ศศ.ม. ประชากรศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วท.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ า
โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ
ค.อ.ม. ครุ ศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เทคโนโลยี
เกล้าพระนครเหนือ
ศศ.บ. เศรษฐศาสตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
ศูนย์ฝึกการบินพลเรื อน
ประกาศ Aircraft
นียบัตร Maintenance/Inst

rument
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จํานวน
ปี ที่
ผลงานทาง
สํ าเร็จ
วิชาการ
2559

-

2557
2551
2548

-

-

2558

-

2546
2531
2548

-

2530
2522
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงานหรือสหกิจศึกษา)
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการให้บณ
ั ฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่ การทํางาน
จริ งดังนั้นในหลักสู ตรจึ งมี รายวิชาการฝึ กงานและบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบี ยนรายวิชานี้ โดยเป็ น
รายวิชาที่ตอ้ งลงเรี ยนโดยมีจาํ นวน 6 หน่วยกิต
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี้
1. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิดา้ นวิศวกรรมวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน
2. บูรณาการความรู ้เพื่อนําไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมวิศวกรรมซ่ อมบํารุ งรักษาอากาศยานได้
อย่างเหมาะสม
3. มีมนุ ษยสัมพันธ์และทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับผูร้ ่ วมงาน/สถาน
ประกอบการได้
4. มีความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงานอย่าง
สร้างสรรค์
5. มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบตั ิงาน
6. เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
7. มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
8. สามารถนําผลวิจยั มาประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรมวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน
4.2 ช่ วงเวลาที่จดั การฝึ กประสบการณ์
รายวิชา AM 413 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน กําหนดให้นกั ศึกษา
ไปทํางานในสถานประกอบการในชั้นปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรือวิจยั
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
ไม่มี
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ไม่มี
5.3 ช่ วงเวลา
ไม่มี
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
ไม่มี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน
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5.5 การเตรียมการ
ไม่มี
5.6 กระบวนการประเมินผล
ไม่มี
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัตทิ พี่ งึ ประสงค์
1.ด้านจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. ด้านบุคลิกภาพ

3. ด้านภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบตลอดจน
มีวินยั ในตนเอง

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการให้ความรู ้ถึงผลกระทบต่อสังคม สอดแทรกคุณธรรม
จริ ยธรรมในการเรี ยนการสอน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
- มีการสอดแทรกเรื่ องการแต่งกาย เทคนิคการเจรจาสื่ อสาร
การมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี และการวางตัวในการทํางานในบาง
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
- กําหนดให้ในรายวิชามีการทํางานเป็ นกลุ่ม และทุกคนมี
ส่ วนร่ วมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเป็ นการฝึ กให้นกั ศึกษา
ได้สร้างภาวะผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- กําหนดกติกาในการสร้างวินยั ของนักศึกษาด้วยการเข้าเรี ยน
ตรงเวลา และสมํ่าเสมอ การมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น
และอภิปรายในชั้นเรี ยน

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
ผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ านของหมวดศึกษาทัว่ ไป
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา
1.ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
(2) มีระเบียบวินยั อดทน ขยัน
ซื่อสัตย์
(3) มีความเสี ยสละ มีจิตสาธารณะ
เป็ นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ

(1) ให้ความสําคัญในวินยั การตรงต่อ
เวลา การส่ งงานภายในเวลาที่กาํ หนด
(2) เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาจัดกิจกรรม
ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และแสดง
ถึง การมีเมตตา กรุ ณาและความ
เสี ยสละ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนใน
แต่ ละด้ าน
(1) ประเมินจากพฤติกรรมของ
ผูเ้ รี ยน เช่น การเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา
ส่ งงานตรงเวลาและครบถ้วน การ
ร่ วมกิจกรรมในชั้นเรี ยนอย่างผูม้ ี
ความรับผิดชอบ เป็ นต้น
(2) ประเมินจากการสอบย่อย การ
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ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
ตนเอง เข้าใจผูอ้ ื่น และเข้าใจโลก
(4) รู ้จกั ความจริ งของชีวิต คุณค่า
ของความเป็ นมนุษย์ ดําเนินชีวิต
โดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2. ด้ านความรู้
(1) มีความรู ้ ความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญทาง
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อนําไปสู่ ความเข้าใจ
ตนเอง สังคม และธรรมชาติ
(2) มีความรู ้ ความเข้าใจใน
ความสําคัญและบทบาททาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่ อสาร รวมทั้งประยุกต์ความรู ้
ทักษะการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปั ญหา
(3) มีความรู ้ ความเข้าใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการนําไปประยุกต์
เพื่อการดํารงชีพและการประกอบ
อาชีพได้
(4) มีความรู ้ ความเข้าใจใน
หลักการทางภาษาเพื่อสื่ อสารและ

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนใน
แต่ ละด้ าน
(3) สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง สอบกลางภาคการศึกษาและการ
สอบปลายภาคการศึกษาที่เป็ นไป
สังคม
อย่างสุ จริ ต
(4) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/
(3) ประเมินจากการเข้าร่ วม
มหาวิทยาลัย / ชุมชน
(5) เน้นเรื่ องการแต่งกายและปฏิบตั ิ กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่แสดงถึง
ความมีวินยั ความพร้อมเพรี ยง
ตนที่เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ
ความเป็ นนําและผูต้ ามที่ดี ความเอื้อ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
อาทร ความรักสามัคคีและความ
เป็ นผูม้ ีความกตัญญู สุ ภาพอ่อน
น้อม
(1) อภิปรายเป็ นกลุ่มโดยให้ผสู ้ อนตั้ง
คําถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
(2) บรรยายในชั้นเรี ยนและถามตอบ
(3) ให้คน้ คว้าทํารายงาน
(4) จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์
จริ ง เช่น การศึกษาดูงานนอกสถานที่
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(1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบ
กลางภาคการศึกษา และสอบปลาย
ภาคการศึกษา
(2) ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมายและที่ให้ไปค้นคว้า
(3) ประเมินความสนใจจาก
การศึกษานอกสถานที่
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กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนใน
แต่ ละด้ าน

สามารถบูรณาการความรู ้กบั
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
กว้างขวางและมีระบบ
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง ทํา
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
แหล่งสารสนเทศและนําสรุ ปมาใช้
ประโยชน์ได้
(2) สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
และเสนอแนวทางแก้ไขที่
สร้างสรรค์

(1) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้จากการ
แก้ปัญหา(Problem Based
Instruction)
(2) ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิการจาก
สถานการณ์จริ ง
(3) มอบหมายงานที่ส่งเสริ มการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์

(1) ประเมินด้วยการสังเกต
พฤติกรรมทางปั ญญาของผูเ้ รี ยน
ตั้งแต่ข้ นั สังเกตตั้งคําถาม สื บค้น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่า ตามลําดับ
(2) ประเมินด้วยการพูดรายงานผล
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่าในกรณี ตวั อย่าง
บทบาทสมมติ บทความ บทร้อย
กรอง หรื อบทกวีนิพนธ์ที่อ่านต่อ
หน้าชั้นเรี ยน
(3) ประเมินด้วยการสร้าง
สถานการณ์จาํ ลอง แล้วให้ผเู ้ รี ยน
ฝึ กตัดสิ นใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมี
ผล โดยผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกัน
ประเมินผลงานนั้น

4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) มีทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล กลุ่มบุคคล โดยสามารถ
สร้างความเข้าใจในสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง พร้อมทั้งมี
ภาวะผูน้ าํ การบริ หารจัดการ ใน
การทํางานและแก้ปัญหากลุ่มได้
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ได้แก่ ความรับผิดชอบการเรี ยนรู ้

(1) กําหนดการทํางานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็ นผูน้ าํ และผูร้ ายงาน
(2) ให้คาํ แนะนําในการเข้าร่ วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ
(3) ให้ความสําคัญในการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและการให้ความ
ร่ วมมือ

(1) สังเกตการร่ วมกิจกรรมกลุ่มของ
ผูเ้ รี ยน
(2) สร้างแบบประเมินทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ สําหรับให้ผเู ้ รี ยน
ประเมินผลตนเองและประเมิน
เพื่อน
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กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา

อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเอง
ด้านอารมณ์ สังคม
(3) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ได้แก่ การมีจิตอาสา
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ ใช้
เทคนิคทางสถิติหรื อคณิ ตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
ในการดํารงชีวิต
(2) มีทกั ษะในการติดต่อสื่ อสาร
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
เลือกใช้รูปแบบ การนําเสนอได้
อย่างเหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
(3) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ในการ
ค้นคว้าสารสนเทศความรู ้และการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต

(4) มอบหมายงานให้สมั ภาษณ์บุคคล
ต่าง ๆ

(1) ส่ งเสริ มให้เห็นความสําคัญ และ
ฝึ กให้มีการตัดสิ นใจบนฐานข้อมูล
และข้อมูลเชิงตัวเลข
(2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู ้
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้นกั ศึกษา
นําเสนอหน้าชั้นเรี ยน
(3) การใช้ศกั ยภาพทางคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นําเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
(4) ฝึ กการนําเสนองานโดยเน้น
ความสําคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ
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กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนใน
แต่ ละด้ าน

(1) จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้สะท้อน
ความรู ้ความคิด ความเข้าใจผ่านสื่ อ
เทคโนโลยีแบบต่าง ๆ
(2) สังเกตพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีในระหว่างร่ วมกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน หรื อขณะร่ วม
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
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1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งใน
วัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่า
ของระบบคุณธรรม จริ ยธรรม
เสี ยสละ และ ซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผู ้
ตาม สามารถทํางานเป็ นหมู่คณะ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิ ทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู ้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคมและสิ่ งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข้าใจถึงบริ บททางสังคมของ
วิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ ละด้ าน

(1) เน้นการเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลาและ
การแต่งกายให้เป็ นตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(2) มอบหมายให้นกั ศึกษาทํางาน
เป็ นกลุ่ม ฝึ กการเป็ นผูน้ าํ สมาชิก
กลุ่ม ฝึ กความรับผิดชอบ
(3) อาจารย์ผสู ้ อนสอดแทรก
คุณธรรม จริ ยธรรมในการสอน
(4) การเป็ นแบบอย่างที่ดีของ
อาจารย์

(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าเรี ยน การ
ส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้า
ร่ วมกิจกรรม
(2) ความมีวินยั และความพร้อม
เพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วม
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
(3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
(4) พฤติกรรมการเรี ยนและการ
สอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน

40
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐาน
2. ด้ านความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจทาง
คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อ
การประยุกต์ใช้กบั งานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
(2) มีความรู ้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการที่สาํ คัญ ทั้งใน
เชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทาง
วิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู ้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไข
ปั ญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่ องมือ
ที่เหมาะสม เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
(5) สามารถใช้ความรู ้และทักษะ
ในสาขาวิชาของตน ในการ
ประยุกต์แก้ไขปั ญหาในงานจริ ง

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ ละด้ าน

(1) เน้นการเรี ยนการสอนเรี ยนรู ้จาก
การปฎิบตั ิจริ ง
(2) มีรายวิชาโครงงานและการ
ฝึ กงาน/ในสถานประกอบการ

(1) การประเมินผลการเรี ยนรู ้จาก
การเรี ยนรายวิชา
(2) การประเมินผลการเรี ยนรู ้จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
(3) ประเมินจากผูใ้ ช้บณั ฑิต
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3. ด้ านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์ และ สรุ ปประเด็น
ปั ญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และ
แก้ไขปั ญหาด้านวิศวกรรมได้
อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจใน
การทํางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความ
ยืดหยุน่ ในการปรับใช้องค์
ความรู ้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรื อต่อ
ยอดองค์ความรู ้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์
(5) สามารถสื บค้นข้อมูลและ
แสวงหาความรู ้เพิ่มเติมได้ดว้ ย
ตนเอง เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ความรู ้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ ละด้ าน

(1) การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การสัมมนา การทําโครงงาน
(3) มอบหมายงานที่ส่งเสริ มการคิด
วเคราะห์และสังเคราะห์
(4) มอบหมายงานโครงงานโดยใช้
หลักการวิจยั

(1) การประเมินผลการเรี ยนรู ้จาก
การเรี ยนรายวิชา
(2) การประเมินผลการเรี ยนรู ้จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) ประเมินจากผูใ้ ช้บณั ฑิต
(4) ประเมินจากการรายงานผลการ
ดําเนินงานและการแก้ปัญหา
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ผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐาน
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนที่
หลากหลาย และสามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ สามารถใช้ความรู ้
ในสาขาวิชาชีพมาสื่ อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดง
ประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ท้ งั
ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแก้ไขปั ญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
(4) รู ้จกั บทบาท หน้าที่ และมี
ความรับผิดชอบในการทํางาน
ตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัว
และทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งใน
ฐานะผูน้ าํ และผูต้ ามได้อย่างมี

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา

(1) การจัดให้มีรายวิชาฝึ กงาน การทํา
โครงงาน การสัมมนา หรื อ สหกิจ
ศึกษา
(2) การสอนในรายวิชาต่างๆตาม
หลักสู ตรโดยเน้นการทํางานเป็ นกลุ่ม
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กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ ละด้ าน

(1) จากผลการเรี ยนรู ้ในรายวิชา
ฝึ กงาน โครงงาน หรื อ สหกิจ
ศึกษา
(2) ประเมินจากผูใ้ ช้บณั ฑิต
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ผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐาน
ประสิ ทธิภาพ สามารถวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยในการ
ทํางาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์
สื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี
(1) มีทกั ษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางาน
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็ น
อย่างดี
(2) มีทกั ษะในการวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศทาง
คณิ ตศาสตร์หรื อการแสดงสถิติ
ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร ที่ทนั สมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
(4) มีทกั ษะในการสื่ อสารข้อมูล
ทั้งทางการพูด การเขียน และ
การสื่ อความหมายโดยใช้
สัญญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่ องมือการ
คํานวณและเครื่ องมือทาง
วิศวกรรม เพือ่ ประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา

จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการฝึ ก
ทักษะการสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง
การเขียน ในระหว่างผูเ้ รี ยน ผูส้ อน
และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ
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กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ ละด้ าน

(1) ทักษะการพูดในการนําเสนอ
ผลงาน
(2) ทักษะการเขียนรายงาน
(3) ทักษะการนําเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) ความสามารถในการใช้ทกั ษะ
ทางคณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่อ
อธิบาย อภิปรายผลงานได้อย่าง
เหมาะสม
(5) เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาเชิงตัวเลข
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ผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐาน
6. ทักษะพิสัย
(1) มีความสามารถในการใช้
อุปกรณ์ เครื่ องมือพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้ ได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย
(2) มีทกั ษะในการพัฒนาและ
ดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ
สําหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่
ดําเนินการ
(3) มีทกั ษะในการร่ างแบบ
สําหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ
และสามารถนําไปสู่ ภาคปฏิบตั ิ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ ละด้ าน

(1) สาธิตการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์
รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบตั ิ
(2) มอบหมายงานตามใบฝึ กปฏิบตั ิ
(Lab Sheet)
(3) เตรี ยมใบฝึ กปฏิบตั ิที่ตอ้ งใช้ความรู ้
ความสามารถเชิงทักษะในการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรม
(4) ฝึ กทําการร่ างแบบสั่งงานจริ งใน
สาขาวิชาชีพเฉพาะ
(5) ฝึ กนักศึกษาให้มีกิจนิสยั ที่ดีในการ
ปฏิบตั ิงาน

(1) ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมระหว่างการใช้เครื่ องมือ
และอุปกรณ์โดยการบันทึกเป็ น
ระยะๆ
(2) ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
(3) ประเมินจากผลงานและการ
นําเสนอผลงาน
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3.แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาของหมวดศึกษาทัว่ ไป (Curriculum Mapping)
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
3. ทักษะ 4. ทักษะความ
1. คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการ
สั มพันธ์ ระหว่ าง
ทาง
วิเคราะห์ เชิง
ปัญญา บุคคลและความ ตัวเลข การสื่ อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้
รายวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3
1
2 3
1. กลุ่มวิชาภาษา
GT 101 โครงสร้างภาษาไทย
       
    
GT 102 พินิจภาษาไทย
       
    
GT 103 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
    
       
GT 104 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม
       
    
GT 105 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
       
    
GE 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
       
    
GE 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
       
    
GE 201การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
    
       
GE 202 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
    
       

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน

46
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
3. ทักษะ 4. ทักษะความ
1. คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการ
สั มพันธ์ ระหว่ าง
ทาง
วิเคราะห์ เชิง
ปัญญา บุคคลและความ ตัวเลข การสื่ อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้
รายวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3
1
2 3
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GH 101 จริ ยธรรมและทักษะชีวิต
    
       
GH 102 ปรัชญาเบื้องต้น
    
       
GH 103 ตรรกศาสตร์
    
       
GH 104 สารสนเทศเพื่อการสื บค้น
       
    
GH 105 อารยธรรมโลก
    
       
GH 106 เวชจริ ยศาสตร์
    
       
GH 107 ภาวะผูน้ าํ และการจัดการสมัยใหม่
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
3. ทักษะ 4. ทักษะความ
1. คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการ
สั มพันธ์ ระหว่ าง
ทาง
วิเคราะห์ เชิง
ปัญญา บุคคลและความ ตัวเลข การสื่ อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้
รายวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3
1
2 3
3. กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
GS 101 จิตวิทยาทัว่ ไป
GS 102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
GS 103 จิตวิทยาสัมพันธ์เพือ่ การดําเนินชีวิต
GS 104 จิตวิทยาการพัฒนาภาวะผูน้ าํ
GS 105 สังคม เศรษฐกิจการเมืองและประชาคมโลก
GS 106 จิตวิทยาสังคม
GS 107 เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
GS 108 โลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจและการเมือง
GS 109 ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
GS 110 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
3. ทักษะ 4. ทักษะความ
1. คุณธรรม จริยธรรม
5. ทักษะการ
สั มพันธ์ ระหว่ าง
ทาง
วิเคราะห์ เชิง
ปัญญา บุคคลและความ ตัวเลข การสื่ อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้
รายวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3
1
2 3
4.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
GC 101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
     
       
GC 102 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวิต      
       
GC 103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
     
        
GC 104 กีฬาเพื่อสุ ขภาพ
       
    
GC 105 มนุษย์และสภาพแวดล้อมในโลกแห่งการ

       
    
เปลี่ยนแปลง
GC 106 ชีวิตกับวิทยาศาสตร์กายภาพ
       
    
GC 107 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
     
       
GC 108 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
     
       
GA 101 คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
       
    
GA 102 หลักสถิติ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
1. คุณธรรม
5. ทักษะการ
6. ทักษะ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสั มพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
พิสัย
ระหว่ างบุคคลและ การสื่ อสารและการ
รายวิชา
ความรับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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
2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1วิชาเฉพาะพืน้ ฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
EI 201 แคลคูลสั 1
  
EI 202 แคลคูลสั 2
  
EI 203 แคลคูลสั 3
  
EI 204 ฟิ สิ กส์ 1
    
EI 205 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
 
EI 206 ฟิ สิ กส์ 2
    
EI 207 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2
 
EI 208 เคมี


EI 209 ปฏิบตั ิการเคมี
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
1. คุณธรรม
5. ทักษะการ
6. ทักษะ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสั มพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
พิสัย
ระหว่ างบุคคลและ การสื่ อสารและการ
รายวิชา
ความรับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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
2.1.2กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
ME 101 เขียนแบบวิศวกรรม

  

 


ME 102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1





ME 103 วัสดุวิศวกรรม
     




ME 105 เทอร์โมไดนามิกส์

     
  

ME 106 กลศาสตร์ของไหล
  
 



ME 107 กลศาสตร์ของวัสดุ
           
 
AM 101 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับอากาศยาน     
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
1. คุณธรรม
5. ทักษะการ
6. ทักษะ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสั มพันธ์
วิเคราะห์ เชิง
พิสัย
ระหว่ างบุคคลและ ตัวเลขการสื่ อสาร
ความรับผิดชอบ
และการใช้
รายวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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
2.2 วิชาเฉพาะด้ าน
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
AM 301 เครื่ องมือเฉพาะช่างทัว่ ไป
AM 302 ไฟฟ้ าพื้นฐาน
AM 303 โครงสร้างอากาศยาน
AM 304 ชิ้นส่ วนโลหะอากาศยาน
AM 305 ระบบนิวแมติกส์ไฮดรอลิค
AM 306 ระบบเครื่ องวัดประกอบการบิน
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ทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
1. คุณธรรม
5. ทักษะการ
6. ทักษะ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสั มพันธ์
วิเคราะห์ เชิง
พิสัย
ระหว่ างบุคคลและ ตัวเลขการสื่ อสาร
ความรับผิดชอบ
และการใช้
รายวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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
AM 307 ระบบฐานล้อและส่ วนที่เกี่ยวข้อง


 
 
AM 308 ระบบบังคับการบินและอากาศ






พลศาสตร์ สําหรับอากาศยานปี กตรึ ง
AM 309 เครื่ องยนต์ลูกสู บอากาศยานขั้นมูลฐาน






AM 310 การติดตั้งและระบบการทํางาน

    
เครื่ องยนต์ลกู สู บอากาศยาน
AM 311 ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน


 
 
AM 401 อุปกรณ์ประกอบอากาศยาน


 
 
AM 402 การรับอากาศยาน
 
 



AM 403 ระบบไฟฟ้ าอากาศยาน









แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
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ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

AM 404 ระบบใบพัดอากาศยาน
AM 405 ระบบหล่อลื่นอากาศยาน
AM 406 ระบบปรับความดันและอุณหภูมิ
อากาศยาน
AM 407 เครื่ องยนต์แก็สเทอร์ไบน์ข้ นั มูลฐาน
และระบบสตาร์ท
AM 408 ระบบนําร่ องอากาศยาน
AM 409 ซ่อมใหญ่และการตรวจสอบแบบไม่
ทําลายของเครื่ องยนต์ลูกสู บอากาศยาน
AM 410 ระบบควบคุมเชื้อเพลิงระบบหล่อลื่น
เครื่ องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์

ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
6. ทักษะ
วิเคราะห์
พิสัย
เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
จริยธรรม
ความสั มพันธ์
ปัญญา
ระหว่ างบุคคล
และความ
รายวิชา
รับผิดชอบ

AM 411 อิเล็กทรอนิกส์การบินขั้นพื้นฐาน
AM 412 การเตรี ยมงานสหกิจศึกษา
AM 413 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมซ่อม
บํารุ งรักษาอากาศยาน
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรม
AM 414 การเชื่อมอากาศยาน
AM 415 ระบบอรรถประโยชน์ในอากาศยาน
AM 416 นํ้าหนักและการถ่วงดุลอากาศยาน
AM 417 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ าอากาศยาน
AM 418 ระบบการจุดระเบิดของอากาศยาน

5. ทักษะการ
6. ทักษะ
วิเคราะห์
พิสัย
เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรีว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
1. การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฎิบตั ิ และมี
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรี ยนรู ้ตามที่กาํ หนดไว้ให้เป็ นไปตามแผนการ
สอน
2.การทวนสอบในระดับหลักสู ตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพือ่ ใช้ในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
3. มีการประเมินการสอนของผูส้ อนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาหลังสําเร็ จการศึกษา เพื่อ
นํามาใช้ปรับปรุ งกระบวนการการเรี ยนการสอนและหลักสู ตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตรใช้
การประเมินจาก
1. ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่สาํ เร็ จการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2. การทวนสอบจากผูป้ ระกอบการ เพือ่ ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
3. การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถีงระดับความพึงพอใจในด้านความรู ้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติดา้ นอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
4. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่ วนของความพร้อมและความรู ้จาก
สาขาวิชาที่เรี ยนตามหลักสู ตร เพื่อนํามาใช้ในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้น
5. มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก และผูป้ ระกอบการ มาประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์
พิเศษ เพือ่ เพิม่ ประสบการณ์ เรี ยนรู ้ และการพัฒนาองค์ความรู ้ของ นักศึกษา
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3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
1. เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรีวา่ ด้วยเรื่ อง
การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2561
2. นักศึกษาต้องยืน่ ผลการผ่านการสอบภาษาอังกฤษในระดับ TOEIC 550 คะแนน หรื อ
TOEFL IBT 50 คะแนน หรื อ IELTS 4.5 คะแนนขึ้นไป หรื อผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษภายใน
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรีในระดับ 6.5 ขึ้นไป
3. นักศึกษาต้องผ่านผลการสอบภาษาจีน HSK ในระดับ 3 หรื อผลคะแนนการสอบภาษาจีน
ภายในมหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรีในระดับ 6 ขึ้นไป
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
มีการปฐมนิ เทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ
และหลักสู ตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่ อการสอน เพื่อเป็ นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ อาจารย์
2.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
1.ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพือ่
ส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
3. การมี ส่วนร่ วมในกิ จ กรรมบริ การวิ ชาการแก่ชุมชนที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้ และ
คุณธรรม
2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
1. สนับสนุนให้อาจารย์จดั ทําผลงานทางวิชาการ เพื่อส่ งเสริ มการมีตาํ แหน่งทางวิชาการสู งขึ้น
2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
3. การสัมมนาดูงานในศูนย์ซ่อมทั้งในและต่างประเทศ
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การกํากับมาตรฐาน
1.1 จํานวนอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยเป็ นอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
เกิ นกว่า 1 หลักสู ตรไม่ ได้ และต้องประจําหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่ จดั การศึ กษายกเว้นพหุ วิทยาการ
หรื อสหวิทยาการ ให้เป็ นอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรได้อีก 1 หลักสู ตร และอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ซํ้าได้ไม่เกิน 2 คน
กรณี ที่หลักสู ตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรที่ มี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอนไม่นอ้ ยกว่าเอกละ 3 คน
กรณี ที่ มี ค วามจํา เป็ นอย่า งยิ่ ง สํา หรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบ
หลักสู ตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึ กษาต้องเสนอจํานวนและคุ ณวุฒิของอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบ
หลักสู ตรที่มีน้ นั ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็ นรายกรณี
จํานวนอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
อาจารย์ประจําหลักสู ตรมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ทั้งนี้ สามารถเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตร
หลายหลักสู ตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ตอ้ งเป็ นหลักสู ตรที่อาจารย์ผนู ้ ้ นั มีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชา
ของหลักสู ตร
1.2 คุณสมบัตอิ าจารย์ ประจําหลักสู ตร
อาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรมีคุณวุฒิข้ นั ตํ่าปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่า หรื อมีตาํ แหน่ งผูช้ ่ วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอน และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
1.3 การปรับปรุ งหลักสู ตรตามรอบระยะเวลาทีก่ าํ หนด
การปรับปรุ งหลักสู ตรต้องไม่เกิน 5 ปี ยกเว้น หลักสู ตรปริ ญญา 5 ปี (ทั้งปริ ญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา)
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
มี ก ารกํา หนดคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ต ามที่ ห ลัก สู ต รกํา หนดไว้ใ น มคอ.2 ซึ่ ง
ครอบคลุมผลการเรี ยนรู ้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) คุณธรรมจริ ยธรรม 2) ด้านความรู ้ 3) ด้านทักษะทางปั ญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ6) ด้านทักษะวิชาชีพ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
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2.2 บัณฑิตมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
บัณฑิ ตปริ ญญาตรี ที่สําเร็ จการศึ กษาในหลักสู ตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาใน
สาขาวิชานั้นๆ ที่ได้ทาํ งานหรื อมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาํ เร็ จ
การศึกษา
2.3 การติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตต่อการปฏิ บตั ิงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ สําเร็ จ
การศึกษาโดยเน้นคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตตาม อัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้ อมก่ อนเข้ าศึกษา
การรับนักศึกษา
1) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรื อเป็ นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2561
2) เป็ นผูส้ าํ เร็ จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการรับรอง
การเตรียมความพร้ อมก่ อนเข้ าศึกษา
เตรี ยมความพร้อมด้านพื้นฐานวิชาชีพ พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
3.2 มีการควบคุมการดูแลการให้ คาํ ปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่ นักศึกษา
1) มีระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึ กษา มีการควบคุม กํากับ ให้จาํ นวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
2) มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษา
3) อาจารย์ที่ปรึ กษามีเวลาให้การดูแลนักศึกษา
4) อาจารย์ที่ปรึ กษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาการเรี ยนการสอนหรื อต้องการความ
ช่วยเหลือด้านอื่นๆตามความเหมาะสม
5) ช่องทางการติดต่อสื่ อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.3 มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู่ การสําเร็ จการศึกษา ความพึงพอใจ และ
ผลการจัดการข้อร้องเรี ยนของนักศึกษา)
1) มีการบริ หารจัดการอัตราการคงอยูข่ องนักศึกษาในหลักสู ตร
2) มีการบริ หารจัดการอัตราการสําเร็ จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสู ตร
3) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสู ตร
4) มีกลไกการจัดการร้องเรี ยนของนักศึกษา
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4. อาจารย์
4.1 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ต้งั แต่ ระบบการรับอาจารย์ ใหม่
1) มีการวางแผนด้านอัตรากําลังอาจารย์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
2) มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู ้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนา
อาจารย์ที่มีอยูเ่ ดิมอย่างต่อเนื่อง
3) มีการกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างชัดเจน
4) มีระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
5) มีระบบการบริ หารอาจารย์ การเลิกจ้างและการเกษียณอายุอาจารย์ประจําหลักสู ตร
4.2 มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ ที่เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยว่ าด้ วยข้ อบังคับการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.2553
อาจารย์พิ เ ศษ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท หรื อ มี คุ ณ วุ ฒิ ข้ ัน ตํ่า ปริ ญ ญาตรี ห รื อเที ย บเท่ า และมี
ประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชวั่ โมงไม่
เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็ นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น
สําหรับหลักสู ตรปริ ญญาตรี ทางวิชาชีพหรื อปฏิบตั ิการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนด
ของมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ผสู ้ อนต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
4.3 อาจารย์ ในหลักสู ตรมีคุณสมบัติทเี่ ป็ นไปตามเกณฑ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และ
มีความก้ าวหน้ าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่ างต่ อเนื่อง
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยเป็ นอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
เกิ นกว่า 1 หลักสู ตรไม่ ได้ และต้องประจําหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่ จดั การศึกษายกเว้น พหุ วิทยาการ
หรื อสหวิทยาการ ให้เป็ นอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรได้อีก 1 หลักสู ตร และอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ซํ้าได้ไม่เกิน 2 คน
กรณี ที่หลักสู ตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรที่ มี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอนไม่นอ้ ยกว่าเอกละ 3 คน
กรณี ที่ มี ค วามจํา เป็ นอย่า งยิ่ ง สํา หรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบ
หลักสู ตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึ กษาต้องเสนอจํานวนและคุ ณวุฒิของอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบ
หลักสู ตรที่มีน้ นั ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็ นรายกรณี
4.4 การส่ งเสริมการพัฒนาอาจารย์
1) มีกลไกให้อาจารย์ได้พฒั นาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2) มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็ นไปตามาตรฐานและมี
ศักยภาพที่สูงขึ้น
3) มีการควบคุม กํากับ ส่ งเสริ มให้อาจารย์พฒั นาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง
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4) มีการส่ งเสริ มการทําวิจยั เพือ่ พัฒนาของอาจารย์ที่มีการทําวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
5) การประเมินการสอนของอาจารย์ และนําผลมาใช้ในการส่ งเสริ มพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์
5. หลักสู ตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 มีการออกแบบหลักสู ตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาต่ างๆ ให้ มีเนือ้ หาสาระเป็ นไปตามสาระ
ของแต่ ละหลักสู ตรทีท่ นั สมัย ก้ าวทันความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
1) หลักสู ตรมีการกําหนดสาระรายวิชาทางทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิที่ช่วยสร้างโอกาสในการ
พัฒนาความรู ้ ทักษะผ่านการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
2) เนื้อหาของหลักสู ตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุ งให้ทนั สมัยตลอดเวลา
3) หลักสู ตรแสดงผลการเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวนหน้าทางวิชาการ
และความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
4) คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบถ้วน
ในสิ่ งที่ควรศึกษา มีความลึกในวิชาเอกหรื อที่เป็ นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ระหว่างวิชา
5) เนื้อหาที่กาํ หนดในรายวิชาไม่มีความซํ้าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กนั
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสู ตร
5.2 มีการบริหารจัดการการเปิ ดรายวิชาต่ างๆ ทั้งวิชาบังคับ และวิชาเลือกทีเ่ น้ นนักศึกษาเป็ นสํ าคัญ
โดยสนองความต้ องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน
1) อาจารย์ผสู ้ อนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู ้ความชํานาญในเนื้อหาที่สอน
2) หลักสู ตรกําหนดผูส้ อนที่มีความชํานาญหลากหลาย มีความรู ้และประสบการณ์
3) มีการกํากับให้อาจารย์ผสุ ้ อนทุกคนต้องมีการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และมคอ.4) ของ
อาจารย์ให้ทนั สมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรี ยน การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
5.3 มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงและวิธีการทีห่ ลากหลาย
1) การกําหนดเกณฑ์การประเมินให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วม
2) มีการประเมินการเรี ยนการสอนของอาจารย์ และนําผลมาใช้ในการส่ งเสริ มพัฒนา
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์
3) มีการประเมินผลการเรี ยนรู ้โดยใช้การประเมินที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย
รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบตั ิ ฯลฯ
4) การควบคุมการประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาหลายกลุ่มให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
5.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
1) การจัดการเรี ยนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กาํ หนดในคําอธิ บายรายวิชาครบถ้วน
2) ส่ งเสริ มให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆที่พฒั นาทักษะการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
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3) การจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบตั ิ การเรี ยนรู ้จากผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผูป้ ระกกอบการศึกษาดูงาน
4) การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรี ยนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้/การทํางาน/การประกอบอาชีพ
5) การสอนแบบเน้นภาคปฏิบตั ิ การเรี ยนรู ้จากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก/ผูป้ ระกอบการ การศึกษา
ดูงาน
6) การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มความรู ้และทักษะการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพ
5.5 มีผลการดําเนินงานหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
การประเมินการจัดการเรี ยนการสอน การประเมินหลักสู ตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6
และ มคอ.7
6. สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 มี ร ะบบและกลไก การดํ า เนิ น งานของสาขาวิ ช า คณะ สถาบั น เพื่ อ ความพร้ อมของสิ่ ง
สนับสนุนการเรี ยนทั้งความพร้ อมทางกายภาพและความพร้ อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่ งอํานวยความ
สะดวก หรือทรัพยากรทีเ่ อือ้ ต่ อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาและอาจารย์
โดยคณะเสนอการจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ เช่น ตํารา สื่ อการเรี ยนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น เพื่อขออนุมตั ิงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
6.2 มีจาํ นวนสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ ทเี่ พียงพอและเหมาะสมต่ อการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักวิทย
บริ การที่มีหนังสื อด้านการบริ หารจัดการ และฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
6.3 มีการดําเนินการปรับปรุ งจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้
คณะมีการประเมินความพึงพอใจจากผูส้ อน ผูเ้ รี ยน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อสิ่ งสนับสุ นน
การเรี ยนรู ้ และมี การจัดระบบติ ดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจและการพัฒนาสิ่ ง
สนับสนุนการเรี ยนรู ้
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมซ่ อมบํารุ งรักษาอากาศยานได้มาตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้ บงั คับ (ตัวบ่งชี้ ที่ 1-5) มีผลการดําเนิ นการบรรลุ
เป้ าหมาย และมีจาํ นวนตัวบ่งชี้ ที่มีผลดําเนิ นการบรรลุเป้ าหมาย ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้ รวม โดย
พิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บงั คับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้
ตัวบ่ งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน หลักสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลการเรี ยนทุกรายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7.มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนกลยุทธ์การสอน หรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
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ปี การศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา x
x
x
x
x
วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
x
x
คุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ย
x
x
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่ งชี้บังคับทีต่ ้ องดําเนินการ(ข้ อ 1-5) ในแต่ ละปี
5
5
5
5
5
รวมตัวบ่ งชี้ในแต่ ละปี
9
10
10
12
12
ตัวบ่ งชี้และเป้าหมาย

หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1. ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
2. ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อนหรื อระดับภาควิชา
3. ประเมินจากผลการเรี ยนของนักศึกษา
4. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรี ยน
5.ดําเนินการวิจยั เพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1. การประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
2. สังเกตการณ์ โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร/ทีมผูส้ อน
3. รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผสู ้ อนและผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรเพื่อใช้
ในการปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
4. คณะรวบรวมผลการประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนา/ปรั บปรุ ง
ทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา
1. การประเมินหลักสู ตรที่ประกอบด้วยผูแ้ ทนทุกสาขา ผูแ้ ทนนักศึกษาปั จจุบนั และผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยทุกฝ่ าย
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2. ดําเนินการสํารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสู ตรจากนักศึกษาแต่ละชั้นปี และจาก
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ผา่ นการศึกษาในหลักสู ตรทุกรุ่ น
2.2 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินภายนอก
ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสํารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรื อผูบ้ งั คับบัญชาจาก แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์
2.3 ประเมินจากนายจ้ าง
คณะกรรมการประเมิ นหลักสู ตรทําการวิเคราะห์และประเมินหลักสู ตรในภาพรวม และใช้
ข้อมูลย้อนกลับของผูเ้ รี ยน ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประกอบการประเมิน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานในแต่ละปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
1. ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสู ตร
2. ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุ ง
หลักสู ตร และกลยุทธ์การสอน
3. เชิญผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งหลักสู ตรและกลยุทธ์การสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบํารุ งรักษาอากาศยาน

