บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ศูนย์นนทบุรี VOIP: ๒๗๐๐๖

ที

ศธ. ๐๕๘๕.๐๙(๓)/

วันที ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรือง ขอส่งเอกสาร มคอ.๕, ๖ ภาคการศึกษาที /๒๕๖ และ มคอ.๓, ๔ ภาคการศึกษาที /๒๕๖๑
เรียน รองคณบดีประจําศูนย์นนทบุรี
ตามที สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ได้จดั ให้มกี ารเรียนการสอนในหลักสูตร ค.อ.บ. (๕ ปี )
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ในภาคการศึกษาที ๑/๒๕๖๑ และดําเนินการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที
๓/๒๕๖๐ เสร็จสินแล้ว นัน
ในการนี เพือการจัดการเรียนการสอนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกียวกับ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าจึงได้ดําเนินการ กํากับ ติดตาม ประเมิน
การจัดการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.๓, ๔, ๕ และ ๖ ในปี การศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖+
ซึงมีผลการดําเนินงานดังเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

....................................
(ดร.พีรพล จันทร์หอม)
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ประจําศูนย์
นนทบุรี

การจัดทํารายละเอียดของรายวิ ชา (มคอ. ) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. )
จํานวนและชือวิ ชาทีเปิ ดสอนภาคการศึกษาที /
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักสูตร ครุศาสตร์อตุ สาหกรราบัณฑิ ต สาขาวิ ชา วิ ศวกรรมไฟฟ้ า ศูนย์ นนทบุรี
ที

รหัสวิชา

1

100-39-02[54]
100-39-02[54]
103-22-08[54]
113-42-13[51]
113-42-13[51]
115-32-11[51]
115-32-12[51]

2
3
4
5

ชือวิชา
Industrial Professional Experience (TEE15751N)
Industrial Professional Experience (TEE15851N)
Electrical Maintenance 1 (TEE15951N)
Project (TEE15451N)
Project (TEE15551N)
Microprocessor (TEE15551N)
Microprocessor Laboratory (TEE15551N)

ห้องเรียน
9404
9404
9404
9207
9207

อาจารย์ผสู้ อน
อ.ดร.พีรพล จันทร์หอม
อ.ดร.พีรพล จันทร์หอม
ผศ.พัฒนพงษ์ สินธุไ์ พฑูรย์
ผศ.พัฒนพงษ์ สินธุไ์ พฑูรย์
ผศ.พัฒนพงษ์ สินธุไ์ พฑูรย์
อ.ดร.พีรพล จันทร์หอม
อ.ดร.พีรพล จันทร์หอม

มคอ.
ดําเนินการ อยู่ระหว่าง
เสร็จสิน
ดําเนินการ







ลงชือผูก้ รอกข้อมูล........................................
( ดร.พีรพล จันทร์หอม )
ตําแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ประจําศูนย์นนทบุรี

มคอ.
ดําเนินการ อยู่ระหว่าง
เสร็จสิน
ดําเนินการ



หมายเหตุ

การจัดทํารายละเอียดของรายวิ ชา (มคอ. ) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. )
จํานวนและชือวิ ชาทีเปิ ดสอนภาคการศึกษาที /
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักสูตร ครุศาสตร์อตุ สาหกรราบัณฑิ ต สาขาวิ ชา วิ ศวกรรมไฟฟ้ า ศูนย์ นนทบุรี
ที

รหัสวิชา

1
2
33
4
5
6
7

103-12-01[60]
103-22-05[60]
103-22-06[60]
103-31-01[54]
103-32-08[60]
103-32-09[54]
103-32-09[60]

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

103-32-10[54]
103-32-11[54]
103-32-12[54]
103-32-14[54]
103-33-02[54]
103-33-05[54]
103-42-15[54]
103-42-16[54]
107-59-01[54]
110-53-01[51]

ชือวิชา
Electrical Skills (TEE16151N)
Electrical Instruments and Measurements (TEE16051N)
Engineering Electromagnetic (TEE16051N)
Electrical Engineering Drawing (TEE15951N)
DC Electric Machines and Transformers (TEE16051N)
Electrical Machines 2 (TEE15951N)
DC Electric Machines and Transformers Laboratory
(TEE16051N)
Electrical Machines Laboratory 2 (TEE15951N)
Digital Technique (TEE15951N)
Digital Technique Laboratory (TEE15951N)
Electrical Maintenance 2 (TEE15951N)
Industrial Instrumentations (TEE15951N)
Control Devices and Systems (TEE15851N)
Basics of Electromagnetic Engineering (TEE15851N)
Power Electronics Technology (TEE15851N)
Teaching Practice 1 (TEE15651N)
Professional Experience 1 (TEE15551N)

มคอ.
ดําเนินการ อยู่ระหว่าง
เสร็จสิน
ดําเนินการ







ห้องเรียน

อาจารย์ผสู้ อน

9209
9207
9207
9208
9402
9402
9402

ผศ.พัฒนพงษ์ สินธุไ์ พฑูรย์
อ.นัฐวุฒิ เห่งหอม
อ.นัฐวุฒิ เห่งหอม
อ.ภีรศักดิ เผ่าผาง
ผศ.พัฒนพงษ์ สินธุไ์ พฑูรย์
ผศ.พัฒนพงษ์ สินธุไ์ พฑูรย์
ผศ.พัฒนพงษ์ สินธุไ์ พฑูรย์



9402
9208
9208
8201
9208
9208
9401
9208
-

ผศ.พัฒนพงษ์ สินธุไ์ พฑูรย์
อ.ดร.พีรพล จันทร์หอม
อ.ดร.พีรพล จันทร์หอม
อ.จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม
อ.ดร.พีรพล จันทร์หอม
อ.ภีรศักดิ เผ่าผาง
อ.ดร.พีรพล จันทร์หอม
อ.ภีรศักดิ เผ่าผาง
อ.ชูศกั ดิ ขําพิมพ์
อ.ชูศกั ดิ ขําพิมพ์










ลงชือผูก้ รอกข้อมูล........................................

มคอ.
ดําเนินการ อยู่ระหว่าง
เสร็จสิน
ดําเนินการ




หมายเหตุ

( ดร.พีรพล จันทร์หอม )
ตําแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ประจําศูนย์นนทบุรี

