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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology Programming Automotive Technology
(Continuing Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์)
ชื่อย่อ (ไทย) :
ทล.บ. (เทคโนโลยียานยนต์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Automotive Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Automotive Technology)
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิต ที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี)
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้จากทฤษฎีและปฏิบัติโดยการฝึกอาชีพในระบบ
ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ได้แก่
-บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จากัด
-ห้างหุ้นส่วนจากัดภาคอิสานอุบล(ตังปัก)
-บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จากัด
-บริษัท อุบลพันธ์ทอง จากัด
-บริษัท วีเอสเค ออโตโมบิล จากัด
-บริษัท มาสด้าอุบลราชธานี จากัด
-บริษัท นิปปอน ซุปเปอร์ พรีซิชั่น จากัด
-สมาคมอู่กลางการประกันภัย
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
- ระยะเวลาที่เปิดดาเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปี ปีการศึกษา 2556
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
- ได้รับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการอาชีวศึกษาให้ใช้หลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 5/2556เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
-

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักปฏิบัติการเทคโนโลยีด้านยานยนต์
(2) นักปฏิบัติทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยียานยนต์
(3) นักเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(4) บริหารจัดการธุรกิจยานยนต์
(5) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยียานยนต์ เป็นต้น
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9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
ตาแหน่ง
สถาบัน
ทางวิชาการ
1 นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค.อ.บ.(เทคนิคยานยนต์)
สถาบันเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเทเวศร์
2 นายสุรวัฒนศักดิ์ สุราไพ ค.อ.ม. เครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.บ. เครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเทเวศร์

ปีที่จบ
2534
2524
2538
2529

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รั ฐ บาลได้ ก าหนดให้ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ เ ป็ น อุ ต สาหกรรมหลั ก หนึ่ ง ที่ ไ ด้ บ รรจุ อ ยู่ ใ นแผน
ยุทธศาสตร์ของชาติปัจจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรม
การผลิตยานยนต์อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าประยุกต์ใช้ในพัฒนากระบวนการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่ หลาย จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันประเทศมีการสื่อสารแบบไร้พรมแดนและการเดินทางภายในประเทศที่ สะดวกสบาย
สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทาให้เปิด กว้างทางสังคม เกิดการเคลื่อน
ย้ายถิ่นฐานและเกิดวัฒนธรรมที่ผสมผสาน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกาลังคนและความรู้และทักษะใน
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยียานยนต์ และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ด้าน
บริการยานยนต์ และด้านการผลิตยานยนต์สาเร็จรูปและชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมแผนพัฒนา
ประเทศ พร้อมทั้งเป็นมาตรฐานและที่ยอมรับในระดับสากล
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ให้ความสาคัญต่อการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อรองรับ
การพัฒนา ด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาหมวดพื้นฐานประยุกต์ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณิตศาสตร์ เปิดสอนโดย หมวดวิชาทักษะชีวิต
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ตรต้ องประสานงานกับ อาจารย์ผู้ แ ทนจากในหมวดวิช า ๆ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านยานยนต์ สามารถจัดการและควบคุมการทางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ
สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 ความสาคัญ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติในการเพิ่มความเข้มแข็งและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศ รัฐบาลได้กาหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักหนึ่ง ที่ได้บรรจุอยู่ในแผน
ยุทธศาสตร์ของชาติ โดยมีแนวทางที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
ทาให้ประเทศมีความนักเทคโนโลยียานยนต์ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยัง
ขาดทรัพยากรบุคคลทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้นเพื่อที่จะทาให้ยุทธศาสตร์นี้เกิดผลในทางปฏิบัติ
จึงจาเป็นต้องสร้างบุคลากรด้านนี้เพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยียานยนต์ สามารถนาความรู้ไปบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานยานยนต์
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนาวิชาการ มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้าน
เทคโนโลยียานยนต์ ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ทั้งด้าน
วิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
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1.3.3.เพื่ อ สร้ า งความพร้ อ มให้ กั บ บั ณ ฑิ ต ในการแสวงหาความรู้ ใ นระดั บ สู ง ขึ้ น การศึ ก ษา
ค้นคว้าวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพยานยนต์ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานใหม่
ตามที่ สกอ.กาหนด และตาม
แผนพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล ทีทันสมัย
- ติดตามประเมินหลักสูตร อย่าง
สม่าเสมอ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
อุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ความต้องการสถานประกอบกนและ ต้องการของผู้ประกอบการด้าน
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
เทคโนโลยียานยนต์

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์จากการนาความรู้ทาง
เทคโนโลยียานยนต์ไป ปฏิบัติงาน
จริง

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ทางานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก
- อาจารย์สายปฏิบัติการต้องมีการ
พัฒนาวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอนตาม
กรอบมาตรฐาน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร
- ใบรับรองการพัฒนาวิชาชีพ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาในระบบทวิภาคี โดยจัดภาคเรียนเป็นระบบทวิภาค โดยกาหนดให้
1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และ 1 ภาคเรียน ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า
18 สัปดาห์
1. รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
2. รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลอง หรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3. รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
4. การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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5. การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
6. การทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.2 การกาหนดจานวนหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์
1.2.1 การระบุจานวนหน่วยกิตให้ระบุตามความหมายของ น (ท-ป-ศ)
น
หมายถึง
จานวนหน่วยกิต
ท
หมายถึง
จานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
ป
หมายถึง
จานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
ศ
หมายถึง
จานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์
1.2.2 การจัดชั่วโมงเรียน
ในการจัดชั่วโมงเรียนนั้น ให้พิจารณาถึงลักษณะการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังนั้นจึงควรจัดชั่วโมงให้ได้ศึกษาค้นคว้า
ทั้งในและนอกเวลาเรียน โดยจาแนกการจัดเวลาเรียนรู้ประจารายวิชา รูปแบบและวิธีการคานวณชั่วโมง
ศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ ดังนี้
1) ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
2) ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
3) ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา
จำนวนหน่วยกิต
จำนวนชัว่ โมงเรี ยนทฤษฎีต่อสัปดำห์
จำนวนชัว่ โมงเรี ยนปฏิบตั ิต่อสัปดำห์
จำนวนชัว่ โมงศึกษำค้นคว้ำนอกเวลำต่อสัปดำห์

น (ท–ป–ศ)
วิธีคำนวณ
ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา = ชั่วโมงเรียนทฤษฎี × 2 + ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
2.5
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1.3 การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
สาหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้
กับ ภาคเรี ย นปกติ ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กับ การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลั กสู ตร โดยมีระยะเวลา 4
สัปดาห์
1.4 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี –
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 18.00-21.00 น.
วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เวลา 8.00-16.00 น.
ภาคเรียนที่ 1 เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤจิกายน – มีนาคม
ภาคฤดูร้อนเดือน มีนาคม – เมษายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชายานยนต์ หรือ
สาขาวิชาช่างยนต์ หรือ
2.สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาตรงตามข้อ 1 เข้า
ศึกษาต่อในกรณีเทียบโอนรายวิชา หรือ
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 กาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนอาจมีพื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
เปิดสอนปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มภาคการศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2556
2557
2558
2559
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
รวม
20
40
40
40
คาดว่าจะจบการศึกษา
20
20
20
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2.6 งบประมาณตามแผน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จะดาเนินการในเรื่องงบประมาณให้
เพียงพอต่อการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา เทคโนโลยียานยนต์ โดยใช้งบประมาณคนละ 11,500 บาท/ปี ดังนี้
ค่าวัสดุ
3,000 บาท
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
1,000 บาท
ค่าตอบแทน
1,500 บาท
ค่าบริการสถานศึกษา
1,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
3,000 บาท
รายจ่ายอื่นๆ
2,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
การจั ด การการศึ ก ษาเป็ น การศึ ก ษาในชั้ น เรี ย นและด าเนิ น การในระบบทวิ ภ าคี ตาม
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551(มาตรา 8)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
การขอโอนผลการศึกษาหรื อขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 ส่วนที่ 4
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
72 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
3 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
30 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
2.3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชาประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียนและหน่วยกิต ดังนี้
1หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4000 -1101 ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานอาชีพ
(Thai for Careers)
4000 -1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนาเสนอ
(Thai for Communication and Presentation)
4000 -1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ
(Report Writing)
4000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
(English for Communication and Study Skills)
4000-1202 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
(Reading and Writing English in Careers)
4000-1203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอในงานอาชีพ
(English for Presentation in Careers)
4000-1204 ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ
(English for Vocational Skills)
4000-1205 ภาษาอังกฤษโครงงานอาชีพ
(English Project Work for Careers)
4000-1206 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(English for Computer Technology)
4000-1206 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(English for Computer Technology)
4000-1207 ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
(English for Public Relations and Advertising)
4000-1208 ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานบัญชี
(English for Accountant)
4000-1209 ภาษาอังกฤษโลจิสติกส์
(English for Logistics)
4000-1210 ภาษาอังกฤษสาหรับงานเลขานุการและการจัดการสานักงาน
(English for Secretary and Office Management)
4000-1211 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(English for Telecoms and Information Technology)
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4000-1212
4000-1213
4000-1214
4000-1215
4000-1216
4000-1217
4000-1218
4000-1219
4000-1220
4000-1221
4000-1222
1.2)

ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
(English for Automotive Industry)
ภาษาอังกฤษสาหรับการเข้าสังคมและการดูแลลูกค้า
(English for Socializing and Customer Care)
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
(English for Agro Product Processing Technology)
ภาษาอังกฤษสาหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(English for Industrial Technologist)
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
(Khmer for Communication)
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
(Burmese for Communication)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
(Vietnamese for Communication)
ภาษอินโดนีเชียเพื่อการสื่อสาร
(Indonesian for Communication)
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
(Laos for Communication)
ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร
(Malay for Communication)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
(Russian for Communication)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4000-1301 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร
(Science for Agricultural Technology)
4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
(Science for Applied Technology)
4000-1303 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเครื่องกล
(Science for Mechanical Technology)
4000-1304 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการก่อสร้าง
(Science for Construction Technology)
4000-1305 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
(Science for Electrical and Electronical Technology)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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4000-1306
4000-1307
4000-1401
4000-1402

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพอลิเมอร์
(Science for Polymer Technology)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปกรรมและอัญมณี
(Science for Art and Jewellery Technology)
คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
(Mathematical for Decision Making)
สถิติเพื่องานอาชีพ
(Statistics for Careers)

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4000-1501 ประชาคมอาเซียนศึกษา
(Asian Community Study)
4000-1502 ชีวิตและสังคม
(Life and society )
4000-1503 การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ
(Vocational Moral Development)
4000-1504 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
(Environmental Development in Careers)
4000-1505 ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
(Thai Culture for Tourism)
4000-1506 การเมืองไทยยุคปัจจุบัน
(Thai Politics)
4000-1507 การรู้สารสนเทศ
(Information Literacy)
4000-1508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
(Modern Management and Leadership)
4000-1509 หลักจริยศาสตร์ในการประกอบอาชีพ
(Ethics in Work)
4000-1601 การจัดค่ายพักแรม
(Camping)
4000-1602 การยศาสตร์และจิตวิทยาความปลอดภัยในการทางาน
(Ergonomicsand Psychology for work safety)
4000-1603 ผู้นาเกมและนันทนาการสาหรับการท่องเที่ยว
(Game and Recreation Leader for Tourism)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

น(ท-ป-ศ)
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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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4000-1604
4000-1605
4000-1606
4000-1607
4000-1608
4000-1609
4000-1610
4000-1611
4000-1612
4000-1613

กีฬาเพื่อสุขภาพ
(Sports for Health)
กายใจที่เป็นสุขในการทางาน
(Health and Happiness for Work)
ผู้นาเกมและการจัดการนันทนาการในงานอุตสาหกรรม
(Games and Recreation Leader for Industrial Trades)
นันทนาการเพื่องานอาชีพ
(Recreation for Careers)
108 กีฬาพัฒนาคุณภาพในการประกอบอาชีพ
(Sport Varieties for Careers)
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
(Martial Arts)
การเป็นผู้นาในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
(Leader of Marketing Events)
การส่งเสริมสุขภาพในการทางาน
(Health Promotion for Work)
การจัดการความรู้
(Knowledge Management)
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
(Human Relations in Organization)

2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพชีพ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
30 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4101-2001 การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์
(AutomotiveIndustrialManagement)
4101-2002 เทคนิคการสอนงาน
(Trainning in the job Industruction Techniques)
4101-2003 กลศาสตร์ของแข็ง
(Mechanics of Solid)
4101-2004 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
(Fuels and Combustion)
4101-2005 เทคโนโลยีปรับอากาศยานยนต์
(Automotive Air Condition Technology)
4101-2006 การออกแบบพัฒนาระบบยานยนต์
(Automotive System Design)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

น(ท-ป-ศ)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
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4101-2007
4101-2008
4101-2009
4101-2010
4101-2011

การทดสอบทางเทคโนโลยียานยนต์
(Automotive Technology Testing)
เทคโนโลยียานยนต์พลังงานผสมผสาน
(Automotive Hybrid Technology)
เทคโนโลยีไฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
(Automotive Electrical and Electronic Technology)
เทคโนโลยีเครื่องล่างและส่งกาลังยานยนต์
(Transmission and Suspension Technology)
การวินิจฉัยและการบารุงรักษายานยนต์
(Automotive Diagnostics and Maintenance)

2.2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก15 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4101-2101 เทคโนโลยีการทาความเย็นและปรับอากาศ
(Refrigeration and Air Conditioning Technology)
4101-2102 เทคโนโลยีเครื่องยนต์
(Engine Technology)
4101-2103 เทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัด
(Measurement and Instrumentation Technology)
4101-2104 เทคโนโลยีการวัดและทดสอบยานยนต์
(Vehicle Instrument and Testing Technology)
4101-2105 การควบคุมมลภาวะยานยนต์
(Automotive Pollution Control)
4101-2106 เทคโนโลยีบารุงรักษา
(Maintenance Technology)
4101-2107 เขียนแบบเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(AutomotiveParts Drawing)
4101-2108 กรรมวิธีการผลิตยานยนต์
(Automotive Manufacturing Process)
4101-2109 ระบบควบคุมอัตโนมัติของยานยนต์
(AutomotiveAutomatic Control System)
4101-2110 บริหารจัดการประดับยนต์
(Management To Decorate Motor)
4101-2111 เทคโนโลยีไอน้า
(Steam Technology)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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4101-2112
4101-2113
4101-2114
4101-2115
4101-2116
4101-2117
4101-2118
4101-2119
4101-2120
4101-2121
4101-2122
4101-2123

เทคโนโลยีโรงจักรต้นกาลัง
(Power Plant Technology)
เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความร้อน
(Heat Exchanger Technology)
การวางแผนแผนและจัดลาดับการผลิต
(Production Planning and Production Scheduling)
การถ่ายเทความร้อน
(Heat Transfer)
เทคโนโลยีการเผาไหม้
(Combustion Technology)
เทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง
(Power Technology)
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลของไหล
(Fluid Machinery Technology)
เทคโนโลยีการส่งถ่ายกาลัง
(Power Transmission Technology)
การควบควบคุมอัตโนมัติระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
(Hydraulics and Pneumatic Automatic Control system)
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
( Energy Conservation in Industrial)
การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(Energy Conservation in Building)
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
(Energy Conservation and Environment)

2.3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4101-8501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1
(Special Project 1)
4101-8502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2
(Special Project 2)
3 ) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4101-9001 วิศวกรรมยานยนต์ประยุกต์
(Automotive Engineering)
4101-9002 ระบบเอกลักษณ์ทางเทคโนโลยียานยนต์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

น(ท-ป-ศ)
2(0-6-2)
4(0-12-5)
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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(System Identification in Mechanical Technology)
4101-9003 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
(Mechanics of Machinery)
4101-9004 เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
(Automatic Machine)
4101-9005 เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์
(Apply Thermodynamics)
4101-9006 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
(Internal Combustion Engines)
4101-9007 พลังงานทดแทน
(Renewable Energy)
4101-9008 พลังงานแสงอาทิตย์
(SolarEnergy)
4101-9009 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาหรับงานการออกแบบ
(Technology for Computer Design)
4101-9010 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม
(Special Problem Technology in Industrial)
4101-9011 พลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Dynamics)
ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขประจารายวิชาประกอบด้วยเลข 8 ตัวหน้าชื่อรายวิชามีความหมายดังนี้
ลาดับที่ 1 หมายถึงหลักสูตรปริญญาตรี
ลาดับที่ 2 หมายถึงประเภทวิชา
ลาดับที่ 3 และ 4 หมายถึงสาขาวิชา
ลาดับที่ 5 หมายถึงหลักสูตรพัฒนาโดยสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา
ลาดับที่ 6 และ 7 หมายถึงหมวดวิชา
ลาดับที่ 8 หมายถึงลาดับรายวิชา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

หน้า 17

3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

1

นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์*

วศ.ม.
ค.อ.บ.

2

นายสุรวัฒนศักดิ์ สุราไพ*

นายอาคม ปาสีโล

-

ค.อ.ม.
ค.อ.บ.

3

ตาแหน่ง
วิชาการ

วศ.ม.
ปทส.

สาขาวิชาเอก
วิศวกรรมเครื่องกล
เทคนิคยานยนต์
เครื่องกล

-

-

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล

สถาบันที่จบการศึกษา

จบปี พ.ศ.

ผลงานวิชาการ

-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-สถาบันเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา เทเวศร์

2534

-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เทเวศร์

2538

-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

2549
2540

ชุดสาธิตการหมุนเวียนอากาศในห้องโดยสาร
รถยนต์, 2555
เครื่องเปลีย่ นยางรถยนต์พลังงานคน, 2555
ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์, 2554
ระบบบาบัดน้าเสียด้วยเครื่องจักรชีวภาพในบึง
ประดิษฐ์, 2555
ระบบจัดการน้าในธุรกิจล้างอัดฉีดรถยนต์, 2554
เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้าและอากาศ,
2553
ตารารายวิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้น, 2556
รายงานการสร้างและทดสอบหาประสิทธิภาพ
เอกสารประกอบการสอนสาหรับครูผสู้ อนใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิขาโครงการ รหัส
3101-6001, 2554
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีในภาคเรียนที่
2/2553, 2554
การพัฒนาเครื่องมือถอดประกอบแผ่นคลัตช์รถไถ
นาหางสยาม, 2553

2524

2529
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* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

4

นายชุมสันติ แสนทวีสุข

วศ.ม.
ปทส.

5 นายมานะ สุยะรา

ตาแหน่ง
วิชาการ
-

วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชาเอก
เครื่องกล
เครื่องกล

-เทคโนโลยีพลังงาน

-

อส.บ.

-วิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันที่จบการศึกษา

จบปี พ.ศ.

ผลงานวิชาการ

-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2548
2540

-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี
-สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

2550

การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้
น้ามันจากพลาสติก, 2555
เครื่องรีไซเคิลขยะพลาสติกเป็นน้ามัน, 2553
เครื่องผลิตน้ามันไบโอดีเซลขนาดครัวเรือน,
2550
ไบโอดีเซลจากน้ามันสบู่ดา, 2549
การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ามันสบู่
ดาเป็นเชื้อเพลิง, 2548.
การพัฒนาเอกสารการสอนวิชากลศาสตร์ของไหล,
2553

2528

-เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ -สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2526

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 19

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
1

2

ชื่อ-สกุล
นายพูนพงศ์
สวาสดิพันธ์

นายสุรวัฒนศักดิ์
สุราไพ

คุณวุฒิ
วศ.ม.
ค.อ.บ.

ค.อ.ม.
ค.อ.บ.

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
-

-

สาขาวิชาเอก
-วิศวกรรม
เครื่องกล
-เทคนิคยานยนต์
-เครื่องกล
-เครื่องกล

สถาบันที่จบการศึกษา
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-สถาบันเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา เทเวศร์
-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-สถาบันเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา เทเวศร์

3

นายอาคม
ปาสีโล

วศ.ม.
ปทส.

-

-เครื่องกล
-เครื่องกล

-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

4

นายชุมสันติ
แสนทวีสุข

วศ.ม.
ปทส.

-

-เครื่องกล
-เครื่องกล

-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

5

นายมานะ
สุยะรา

วศ.ม.

-เทคโนโลยี
พลังงาน
-วิศวกรรม
เครื่องกล
-เทคโนโลยี
ขนถ่ายวัสดุ

-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี
-สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

วศ.บ.

-

อส.บ.

-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จบ ปี
พ.ศ.
253
4
252
4
253
8
252
9
254
925
40
254
825
40
255
0
252
8
252
6

6

นางทิพวรรณ
สายพิณ

ปร.ด.
ค.ม.

-

วท.บ.

7

นายวินัย
จันทรเกษม

ศศ.ม.

-
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- ฟิสิกส์
-การพัฒนา
หลักสูตรฯ
- ฟิสิกส์

-ภาษาศาสตร์
ประยุกต์

-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

255
2
254
-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

254
6
253
8

กศ.บ.

8

นายปราโมทย์
สายภา

กศ.ม.

- ภาษาอังกฤษ

-

กศ.บ.
9

นางจินตนา
สุราไพ

อ.ม.
ศ.บ.

-

-การสอน
คณิตศาสตร์
-คณิตศาสตร์
-ภูมิศาสตร์
-ภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจ
(ประสานมิตร)

252
1

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจ
(มหาสารคาม)

254
7
252
9
253
725
21

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ(ทวิภาคี)
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ใช้กระบวนการ
สร้ า งประสบการณ์ ใ นสถานประกอบการโดยให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ทั ก ษะประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการเป็นเวลา 1 โดยในการปฏิบัติงานนักศึกษาจะมีครูฝึกในสถานประกอบการ และอาจารย์นิเทศ
ในสาขาวิชาเป็นผู้ดูแลให้นักศึกษาได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในการฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาในการทางานด้านเทคโนโลยียานยนต์
ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานประกอบการได้
(5) กล้าแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 3 และ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ข้อกาหนดในการทาโครงงานหรือโครงการทักษะวิชาชีพ ควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์
เทคโนโลยีเพื่อการใช้งานจริง หรือเพื่อการศึกษา หรือเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองค์กรที่
อ้างอิงและคาดว่าจะนาไปใช้งานหากโครงการสาเร็จ โดยมีจานวนผู้ร่วมโครงงาน 1 คน และมีรายงานที่
ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้าง
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยียานยนต์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานหรือโครงการทักษะวิชาชีพที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ในการ
ท าโครงการ ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ จากการท าโครงการ มี ข อบเขตโครงการที่ ส ามารถท าเสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ประยุกต์ใช้
ความรู้ และทักษะ ในการทาโครงงานหรือโครงการทักษะวิชาชีพ โดยโครงการสามารถเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาต่อไปได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 3 และ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
สาขาวิชาจัดทาปฏิทินการดาเนินงานในการจัดทาโครงงานหรือโครงการทักษะวิชาชีพ จัดให้มี
การสัมมนาในรายวิช าโครงการพัฒนาทักษะวิช าชีพเพื่อให้ นักศึกษาสามารถหาหั วข้อโครงงานที่ส นใจ
นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมทั้งแนะแนวทางการเขียนรายงานการนาเสนอโครงการและการสอบ
หัวข้อโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
การวัดผลและประเมินผล กระทาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพและคณะกรรมการสอบโครงการโดยในระหว่างการทาโครงการ นักศึกษาจะต้องมีการรายงาน
ความก้าวหน้าตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และจะมีการสอบโครงการ โดยพิจารณาจากรายงานโครงการ และ
การนาเสนอโครงการ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักเรียน
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์
และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และ
กรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์
องค์ความรู้กับปัญหาจริง
(2) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐาน
พัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและ ในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์
พัฒนาสังคม
มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ในการพัฒนาศักยภาพ
คุณลักษณะพิเศษ
(3) คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ
โครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึก
แก้ปัญหา
(4) มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการ โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควร
บริหารจัดการและทางานเป็นหมู่คณะ
จัดแบบคณะทางาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่
คณะ
(5) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถ
ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นาเสนอในชั้น
เรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก
(6) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี ในหมู่นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสริม
ได้ดี
ให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่
การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้
(7) มีความสามารถ การวางแผน จัดการ ปรับปรุง ต้องมีวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา
ดัดแปลง อนุรักษ์พลังงาน และออกแบบพัฒนา ในการการวางแผน จัดการ ปรับปรุง ดัดแปลง
ระบบทางด้านเทคโนโลยียานยนต์
อนุรักษ์พลังงาน และออกแบบพัฒนาระบบ
ทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ ตามข้อกาหนด
ของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
(2) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ
การเป็นผู้นากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตสานึก ความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการ
สอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
(4) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษา
ที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
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2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยียานยนต์ให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการเทคโนโลยียานยนต์ รวมทั้งการนาไป
ประยุกต์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางเทคโนโลยียานยนต์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยียานยนต์ที่ใช้งานได้จริง
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์กับความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ
(2) ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
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อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยียานยนต์
ได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยียานยนต์
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อนื่ ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
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ในชั้นเรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน
ชัดเจน ตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง
(2) นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ทักษะวิชาชีพในการใช้เทคโนโลยียานยนต์
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะเทคโนโลยียานยนต์
(1) บริหาร จัดการ ดาเนินการ ควบคุมดูแลงาน ให้คาแนะนา สอนงานในสถานประกอบการ
ให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) วางแผน จัดการตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(3) วิเคราะห์ แก้ไขข้อขัดข้อง และทดสอบทางเทคโนโลยียานยนต์
(4) ทดสอบสมรรถนะ ปรับปรุง ดัดแปลงและออกแบบพัฒนาระบบทางเทคโนโลยียานยนต์
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2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะเทคโนโลยียานยนต์
(1)จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง
(2) นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยียานยนต์ใน
หลากหลายสถานการณ์
2.6.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะเทคโนโลยียานยนต์
(1)ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยียาน
ยนต์ ที่เกี่ยวข้อง
(2)ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ
การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1)ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2)มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3)มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
(4)เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(5)เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
(7)มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์
(2)สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3)สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ
ของระบบเทคโนโลยียานยนต์ให้ตรงตามข้อกาหนด
(4)สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการเทคโนโลยียานยนต์ รวมทั้งการนาไป
ประยุกต์
(5)รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางเทคโนโลยียานยนต์อย่างต่อเนื่อง
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(6)มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7)มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยียานยนต์ที่ใช้งานได้จริง
(8)สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์กับความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1.3ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยียานยนต์ได้อย่าง
เหมาะสม
3.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1)สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2)สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3)สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4)มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5)สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6)มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
3.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2)สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3)สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
(4)สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3.1.6 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพในการใช้เทคโนโลยียานยนต์
(1) บริหาร จัดการ ดาเนินการ ควบคุมดูแลงาน ให้คาแนะนา สอนงานในสถานประกอบการ
ให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) วางแผน จัดการตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(3) วิเคราะห์ แก้ไขข้อขัดข้อง และทดสอบทางเทคโนโลยียานยนต์
(4) ทดสอบสมรรถนะ ปรับปรุง ดัดแปลงและออกแบบพัฒนาระบบทางเทคโนโลยียานยนต์
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