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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Industrial Technology Program in Jewelry Mold Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ)
ชื่อยอ (ไทย)
อส.บ. (เทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Industrial Technology (Jewelry Mold Technology)
ชื่อยอ (อังกฤษ)
B.Ind.Tech. (Jewelry Mold Technology)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
140 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปน ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ (หลักสูตร พ.ศ. 2551)
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2555
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11/2555
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ ปริ ญ ญาอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ม พิ ม พ เ ครื่ อ งประดั บ ในป
การศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. พนักงานในหนวยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
2. พนักงานประจําโรงงาน ในหนวยงานเอกชน
3. พนักงานฝายขายในหนวยงานเอกชน
4. ประกอบอาชีพอิสระ
5. นักออกแบบเครื่องประดับ
6. ผูดูแลระบบการผลิตเครื่องประดับ
7. ผูจัดการโรงงานอัญมณีและเครื่องประดับ
8. ผูประสานงานเกี่ยวกับการผลิตเครื่องประดับ
9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. นางสาวปริศนา บุญศักดิ์ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย คุณวุฒิ ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ),
2554
2. นายจักรกฤษณ ยิ้มแฉง ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิวศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม),2550
3. นายวิเชียร มหาวัน ตําแหนงอาจารย คุณวุฒิวศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม),2548
4. นายเจริญ สมชื่อ ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ คอ.ม. (บริหารอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา),2539
5. นายอาวุธ ฉายศิริ ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม),2551
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันการคาในประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระหวางประเทศมี
แนวทางที่จะเปดการคาเสรีซึ่งเปนการคาที่ไรขอบเขต ดังจะเห็นไดจากการเกิดเขตการคาเสรี หรือเขต
เศรษฐกิจเสรีเกิดขึ้นอยางมากมายหลายแหงในโลก เปนแนวโนมที่จะตองเกิดและขยายตัวขึ้นในทุก
เขตเศรษฐกิจซึ่งการดําเนินการคาในยุคการคาเสรีเชนนี้ องคกรธุรกิจไมวาธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ เปนการคาระดับทองถิ่นถึงระดับสากล ตางตองการองคความรู เทคนิค เทคโนโลยี
ตลอดจนแนวทางที่สรางความสามารถในการแขงขัน
ซึ่งบัณฑิตจะเปนผูนําองคกรในการนํา
ความรูความสามารถมาพัฒนาประสิทธิภาพขององคกรใหสูงขึ้น เปนการสรางความสามารถการ
แขงขันใหแกองคกรธุรกิจในระดับตางๆ ตอไป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปจจุบันการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ไดมีการเปลี่ยนแปลงหลายมิติ มีการตอบรับ
สังคมและวัฒนธรรมดานตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งในอนาคตจะมีการเปดการคาเสรีการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาองคกรทางดานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตร ในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี และรองรับการแขงขันในระบบการคา
เสรีที่จะเขามามีบทบาทมีผลตอธุรกิจภายในประเทศทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางอุตสาหกรรม
เครื่องประดับ ที่มีความพรอมที่จะปฏิบัตงิ านในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มีความเขาใจใน
สถานการณทางธุรกิจ สามารถพัฒนาและนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมเขามาใชใหเปนขอไดเปรียบหรือ
เปนเครื่องมือที่สรางความสามารถในการดําเนินธุรกิจรวมถึงการกํากับใหองคกรสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อประยุกตใชกับองคกร และ
มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
12.2 การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ
12.2.2 สร า งงานวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ นวั ต กรรม เพื่ อ ถ า ยทอดและสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให แ ก ภ าค
การผลิต ภาคบริการ และชุมชน
12.2.3 ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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12.2.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนใชเรียนรวมกัน
ทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิ ดชอบหลัก สูตรตองประสานกับอาจารยผูแ ทนจากคณะอื่น ที่ เกี่ยวของด าน
เนื้ อ หาสาระ การจั ด ตารางเรี ย นและสอบ รวมทั้ ง ความสอดคล อ งกั บ มาตรฐานผลการเรี ย นรู ต าม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานการผลิตเครื่องประดับ มีทักษะและประสบการณ
การเรียนรูและการฝกปฏิบัติ พรอมสําหรับการทํางาน การแกปญหาและการพัฒนา องคความรูในสาขา
วิชาเทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ ใหมคี ุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เขาใจ
ในสถานการณของโลกและสังคม เปนบัณฑิตที่พึงประสงคของอุสาหกรรม
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความซื่อสัตยตอ ตนเอง และหนวยงานที่
สังกัด มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่ทํางานอยางมีระบบแบบแผน สามารถรวบรวม ขอมูล ตลอดจนหาแนว
ทางแกไขปญหาในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับได
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธที่ดตี อเพื่อนรวมงาน ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอการ
กระทําและการนําเสนอ
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู สามารถพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ ดานอุตสาหกรรม
เครื่องประดับได
1.2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหมชวยในการแกปญหา
และวางแผนการทํางานในอุตสาหกรรมเครื่องประดับได

5
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ
ใหมีมาตรฐานตามที่ สกอ.
กําหนด
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของ
อุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของผูประกอบการ
ดานอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องประดับ

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ
ใหมีประสบการณจากการนํา
ความรูทางดานอุตสาหกรรม
เครื่องประดับมาใชปฏิบัติงานจริง

- สนับสนุนบุคลากรดาน
การเรียนการสอนใหทํางาน
บริการวิชาการแกองคกร
ภายนอก

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
ผูประกอบการ
- ผูใชบณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจ
ในดานทักษะความรู
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี
- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ตออาจารยในหลักสูตร
- การศึกษาตอ
- การฝกอบรม-ดูงาน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1.1 ระบบ
การจั ด การศึ ก ษาเป น แบบทวิ ภ าค ข อ กํ า หนดต า งๆ ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
(ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
รั บ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ช า งอุ ต สาหกรรม (ปวช.) ช า งอั ญ มณี
ชางเครื่องประดับและอัญมณี ชางออกแบบเครื่องประดับ ชางออกแบบผลิตภัณฑ ชางศิลปหัตถกรรม
ชางกลโรงงาน ชางกลโลหะ ชางเชื่อมและโลหะแผน ชางทอและประสาน ชางเขียนแบบเครื่องกล
หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นั ก ศึ ก ษาแรกเข า อาจพบป ญ หาการปรั บ ตั ว จากการที่ เ คยเรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาเปนการเรียนที่มีรูปแบบมหาวิทยาลัยอาจแตกตางจากเดิม เชน ดานสังคม
การอยูรวมกัน การมีสวนรวมในกิจกรรม ดังนั้นอาจตองมอบหมายอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาในการ
วางแผนการเรียน แนะนํานักศึกษาในการบริหารหรือจัดแบงเวลาใหเหมาะสม ตลอดหลักสูตร การเรียน
การสอน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียน และการแบงเวลา
2.4.2 มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาที่สอดสองดูแล ตักเตือน
2.4.3 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

35
35
-

35
35
70
-

35
35
35
105
-

35
35
35
35
140
35

35
35
35
35
175
35
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย/ บาท)
ปงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560
คาบํารุงการศึกษา
210,000
420,000
630,000
840,000
840,000
คาลงทะเบียน
234,500
456,750
686,000
875,000
875,000
เงินงบประมาณแผนดิน
1,763,320
1,980,320 2,197,320 2,414,320 2,456,320
รวมรายรับ
2,207,820
2,857,070 3,513,320 4,129,320 4,171,320
หมายเหตุ ทฤษฎี 150 บาท/หนวยกิต ปฏิบัติ 200 บาท/หนวยกิต คาบํารุงการศึกษา 6,000 บาท/คน
รายละเอียดรายรับ

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย/ บาท)
หมวดเงิน

2556

2557

ปงบประมาณ
2558

2559

2560

ก.งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
1,588,320 1,630,320 1,672,320 1,714,320 1,756,320
2. คาใชจายดําเนินงาน
200,000
300,000
400,000
500,000
500,000
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
177,800
350,700
526,400
686,000
686,000
รวม (ก)
1,966,120 2,281,020 2,598,720 2,900,320 2,942,320
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
รวม (ข)
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
รวม (ก)+(ข)
2,166,120 2,481,020 2,798,720 3,100,320 3,142,320
จํานวนนักศึกษา
35
70
105
140
140
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1. หลักสูตร
3.1.1. จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร

140 หนวยกิต

3.1.2. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรแบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
6 หนวยกิต
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
102 หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาแกน
29 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
58 หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
15 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ 2 เปนรหัสคณะ (04 = คณะวิศวกรรมศาสตร)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา 9 = สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุมวิชา
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาตางประเทศ
3 = สังคมศาสตร 4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3 – 9 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
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- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุมวิชาภาษาไทย

32 หนวยกิต ประกอบดวย
3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้

01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)

3(3-0-6)

01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)

3(3-0-6)

01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)

3(3-0-6)

01-001-109 วรรณคดีไทย (Thai Literature)

3(3-0-6)

01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

12 หนวยกิต ประกอบดวย

01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3(3-0-6)

01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3(3-0-6)

และใหเลือกศึกษาอีก6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)

3(3-0-6)

01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)

3(3-0-6)

01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1(English Reading 1)

3(3-0-6)

01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)

3(3-0-6)

01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)

3(3-0-6)

01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)

3(3-0-6)

01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)

3(3-0-6)

01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชา
ตอไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-003-101 มนุษยกับสังคม ( Man and Society)
3(3-0-6)


01-003-102 มนุษยสัมพันธ (Human Relations)

3(3-0-6)

01-003-103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

3(3-0-6)

01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Life and Social Skills)

3(3-0-6)

01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)

3(3-0-6)

01-003-106 สังคมกับการปกครอง (Society and Government)

3(3-0-6)

01-003-107 สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)

3(3-0-6)

01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

01-003-112 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)

01-003-113 สันติศึกษา (Peace Studies)

3(3-0-6)

01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)

3(3-0-6)

01-004-103 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3(3-0-6)

01-004-106 ไทยศึกษา (Thai Studies)

3(3-0-6)

01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )

3(3-0-6)

01-004-109 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development)

3(3-0-6)

กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6
ตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)


หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชา
3(3-0-6)

02-001-103 สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)

02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

3(3-0-6)
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01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

พลศึกษา (Physical Education)
ลีลาศ (Social Dance)
กีฬาประเภททีม (Team Sport)
กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
นันทนาการ (Recreation)
นันทนาการเพื่อการฝกอบรม (Recreation for Training Courses)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

 หมวดวิชาเฉพาะ 102 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน 29 หนวยกิต ประกอบดวย
02-311-106 แคลคูลัส 1 (Calculus 1)

3(3-0-6)

02-411-105 เคมีประยุกต (Applied Chemistry)

3(3-0-6)

02-511-103 ฟสิกสพื้นฐาน 1 (Fundamental Physics 1)

3(3-0-6)

02-511-104 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1 (Fundamental Physics 1 Laboratory )

1(0-2-1)

04-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Mechanics)

3(3-0-6)

04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

3(2-3-4)

04-311-101 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 (Basic Engineering Training 1)

3(1-6-2)

04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2 (Basic Engineering Training 2)

3(1-6-2)

04-311-103 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials )

3(3-0-6)

04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming)

3(2-2-5)

04-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
(Preparation for Co-operative Education)

1(0-2-1)
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กลุมวิชาชีพบังคับ 58 หนวยกิต ประกอบดวย
04-912-101 การทําตนแบบโลหะ 1 (Metal Modeling 1)

3(1-6-2)

04-912-102 การทําตนแบบโลหะ 2 (Metal Modeling 2)

3(1-6-2)

04-912-103 เทคโนโลยีเครื่องมือ (Tool Technology)
04-912-104 การออกแบบและการวิเคราะหรูปแบบเครื่องประดับ
(Design and Jewelry Analysis of Modeling)
04-912-205 การทําตนแบบโลหะ 3 (Metal Modeling 3)

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

04-912-206 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ (Computer for Jewelry Design)

3(1-4-4)

04-912-207 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบแมพิมพเครื่องประดับ 1
(Computer for Jewelry Mold Design 1)
04-912-208 การทําตนแบบแว็กซ (Wax Modeling)
04-912-309 บรรจุภัณฑเครื่องประดับ (Jewelry Packaging)

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

04-912-310 งานประดับอัญมณี (Setting of Gemstones)

3(1-6-2)

04-912-311 เทคโนโลยีแมพิมพยาง (Rubber Mold Making Technology)
04-912-312 การหลอตนแบบเครื่องประดับ (Jewelry Casting)
04-912-313 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบแมพิมพเครื่องประดับ 2
(Computer for Jewelry Mold Design 2)
04-912-314 เครื่องจักรกลอัตโนมัติในแมพิมพเครื่องประดับ
(Automatic Machine for Jewelry)
04-912-315 การเตรียมโครงงานแมพิมพเครื่องประดับ
(Jewelry Mold Technology Pre-Project)
04-912-316 การชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ (Jewelry Finishing)

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

04-912-317 หัวขอพิเศษทางกระบวนการผลิตเครื่องประดับ
(Special Topic on Jewelry Process)
04-912-418 การวิเคราะหอัญมณี (Gemology Analysis)
04-912-419 เทคโนโลยีแมพิมพในงานเครื่องประดับ (Die Technology for Jewelry)
04-912-420 โครงงานทางแมพิมพเครื่องประดับ (Jewelry Modeling Technology Project)

3(1-6-2)



3(1-6-2)

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

3(1-6-2)
3(1-6-2)
3(1-6-2)
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กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต กําหนดใหศึกษาดังนี้
04-913-301 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ
6(0-40-0)
(Co-operative Education for Jewelry Mold Technology)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ ซึ่งเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ.
2553 หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานทางเทคโนโลยีแมพิมพ
เครื่องประดับ
04-913-302 การฝกงานทางเทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ
3(0-40-0)
(Practice for Jewelry Mold Technology)
และเลือกศึกษาใหครบ 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
04-913-204 การบริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
3(3-0-6)
(Gems and Jewelry Business Management)
3(3-0-6)
04-913-303 โลหะวิทยาของโลหะมีคาในงานเครื่องประดับ
(Metallurgy of Precious Metals in Jewelry)
04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม (Engineering Management)
3(3-0-6)
04-312-307 วิศวกรรมการบํารุงรักษา (Maintenance Engineering)
3(3-0-6)
04-312-308 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
3(3-0-6)
04-312-309 การศึกษางานอุตสาหกรรม (Industrial Work Study)
3(3-0-6)
04-312-311 วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering)
3(3-0-6)
04-312-412 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economy)
3(3-0-6)
04-312-414 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Layout Design)
3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ให เ ลื อ กศึ ก ษาจากรายวิ ช าที่ เ ป ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1

หนวยกิต ทฤษฎี
3
3

ปฏิบัติ
0

ศึกษาดวยตนเอง

6

xx-xxx-xxx

วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

02-311-106

แคลคูลัส 1

3

3

0

6

04-311-101

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1

3

1

6

2

04-411-101

การโปรแกรมคอมพิวเตอร

3

2

2

5

04-912-101

การทําตนแบบโลหะ 1

3

1

6

2

04-912-103

เทคโนโลยีเครื่องมือ
รวม

3
19

1
11

4
20

4
26

ปฏิบัติ
0

ศึกษาดวยตนเอง

ชั่วโมง/ สัปดาห = 31

01-002-102

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาอังกฤษ 2

xx-xxx-xxx

วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

xx-xxx-xxx

วิชากลุมภาษาไทย

3

3

0

6

02-411-105

เคมีประยุกต

3

3

0

6

04-311-102

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2

3

1

6

2

04-912-102

การทําตนแบบโลหะ 2

3

1

6

2

04-912-104

การออกแบบและการวิเคราะหรูปแบบ
เครื่องประดับ
วิชากลุมวิชาชีพเลือก 1

3

1

6

2

3
22

3
15

0
20

6
31

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx

รวม

หนวยกิต ทฤษฎี
3
3

6

ชั่วโมง/ สัปดาห = 35

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี

15
xx-xxx-xxx

วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3

3

0

6

04-311-104

เขียนแบบวิศวกรรม

3

2

3

4

04-912-206

3

1

4

4

04-912-205

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
เครื่องประดับ
การทําตนแบบโลหะ 3

3

1

6

2

04-311-103

วัสดุวิศวกรรม

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชากลุมวิชาชีพเลือก 2

3
21

3
16

0
13

6
34

ปฏิบัติ
0

ศึกษาดวยตนเอง

รวม

ชั่วโมง/ สัปดาห = 29

xx-xxx-xxx

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชากลุมภาษาตางประเทศ

หนวยกิต ทฤษฎี
3
3

xx-xxx-xxx

วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3

3

0

6

04-912-208

การทําตนแบบแว็กซ

3

1

6

2

04-912-207

คอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การออกแบบแม พิ ม พ
เครื่องประดับ 1
รวม

3

1

4

4

15

11

10

24

ปฏิบัติ
0

ศึกษาดวยตนเอง

6

ชั่วโมง/ สัปดาห = 21

xx-xxx-xxx

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

หนวยกิต ทฤษฎี
3
3

xx-xxx-xxx

วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

02-511-103

ฟสิกสพื้นฐาน 1

3

3

0

6

6

16
02-511-104

ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1

1

0

2

1

04-912-309

บรรจุภัณฑเครื่องประดับ

3

1

6

2

04-912-311

เทคโนโลยีแมพิมพยาง

3

1

6

2

04-912-313

คอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การออกแบบแม พิ ม พ
เครื่องประดับ 2
หัวขอพิเศษทางกระบวนการผลิต
เครื่องประดับ
รวม

3

1

4

4

3

1

6

2

22

13

24

29

ปฏิบัติ
0
6

ศึกษาดวยตนเอง

04-912-317

ชั่วโมง/ สัปดาห = 37

04-211-101
04-912-310

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
กลศาสตรวิศวกรรม
งานประดับอัญมณี

04-912-312

การหลอตนแบบเครื่องประดับ

3

1

6

2

04-912-314

3

1

6

2

1

1

0

2

04-912-316

เครื่องจักรกลอัตโนมัติในแมพิมพ
เครื่องประดับ
การเตรียมโครงงานแมพิมพ
เครื่องประดับ
การชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ

3

1

6

2

04-011-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

1

0

2

1

xx-xxx-xxx

วิชากลุมวิชาชีพเลือก 3

3
20

3
11

0
26

6
23

04-912-315

รวม

หนวยกิต ทฤษฎี
3
3
3
1

ชั่วโมง/ สัปดาห = 37

6
2
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04-913-301

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีแมพิมพ
เครื่องประดับ
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี
6
0
6

0

ปฏิบัติ
40

ศึกษาดวยตนเอง

40

0

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

0

ชั่วโมง/ สัปดาห = 40

04-912-418

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
การวิเคราะหอัญมณี

04-912-419
04-912-420

หนวยกิต ทฤษฎี
3

1

6

2

เทคโนโลยีแมพิมพในงานเครื่องประดับ
โครงงานทางแมพิมพเครื่องประดับ

3
3

1
1

6
6

2
2

xx-xxx-xxx

วิชากลุมวิชาเลือกเสรี 1

3

x

x

x

xx-xxx-xxx

วิชากลุมวิชาเลือกเสรี 2

3

x

x

x

รวม

15

xx

xx

xx

ชั่วโมง/ สัปดาห = xx
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คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening,
speaking, reading and writing
01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of business
letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรูทั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบการ
นําเสนอ ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกสื่อ
โสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of
presentation; types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids
selection
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01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานของวรรณคดี ไ ทย ความหมายและประเภทของวรรณคดี ม รดก
ความสําคัญและคุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and
value of heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การเขี ย น การเขี ย นหนั ง สื อ ราชการ การเขี ย นรายงานการ
ประชุม การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคํา
ขวัญและโฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects;
articles; slogan and advertisements
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ก. 2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใช สํ า นวนและโครงสร า งภาษาระดั บ พื้ น ฐาน การทั ก ทาย การแนะนํ า ตั ว
การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยาย
เหตุการณในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing
past events; describing future plans and predictions
01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม
ไดแก การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเงื่อนไข ขาว
หนังสือพิมพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison;
instructions and warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study
application
01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกีย่ วเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกีย่ วกับคําศัพทและสํานวน
เกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนือ้ เรื่อง การใหนยิ ามและการจําแนกประเภท
การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ
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English language usage for careers in technical fields: technical terms and workrelated expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison;
instructions; notice and labels; process description and abstracts
01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใช
โทรศัพท การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมาย
และการตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบ
ความกาวหนาของการดําเนินงาน ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people;
telephoning; making an appointment; giving presentation; describing products and services;
identifying goals and business decision making; making and dealing with complaints; checking
progress on work; understanding language and culture
01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใช พ จนานุ ก รม การเดาความหมายของคํ า ศั พ ท จ ากปริ บ ท องค ป ระกอบและ
โครงสรางของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and
sentence structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and
reading techniques
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01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟง
ระดับประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟง
เพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening
simple sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions;
listening comprehension skills of finding main ideas and listening techniques
01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือและ
วิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอม
และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึกรายงาน
Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and tool
using; comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance forms;
expressing opinions in industrial areas; writing down the reports
01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณ ต า งๆในชี วิ ต ประจํ า วั น ให ถู ก ต อ งตามวั ฒ นธรรมของ
เจาของภาษา ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและ
ทิศทาง การขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture:
greetings and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers;
thanking and apologizing
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01-002-219

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ การ
จองตั๋วและการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล การ
นัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets
and reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting
information; and making an appointment
01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปน
ภาษาจีนอยางพอเขาใจได
Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and
writing; basic sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading short
messages; making a summary and answering questions understandably
01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการ
สื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate
with other people appropriately
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01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย รวมทั้ง
เรียนวิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai
and learning how to translate orally
01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก วิชาการแปลชั้นสูง ไดแก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิงธุรกิจ
วิธีการแปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues;
how to translate orally
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ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
01-003-101 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม
การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ปญหาสังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
01-003-102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจ
กับ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ใ นหน ว ยงาน มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ใ นองค ก ร การสื่ อ สารกั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ มนุ ษ ย
สัมพันธในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and
human relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human
relationship; human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship
01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญ
ของการวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการ
เก็บรวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการ
นําเสนอขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
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Introduction to research; objectives and types of research; research process and
research design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and
research analysis; data interpretation and presentation; proposal and report writing
01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล
กลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารตนเอง เทคนิ ค การครองใจคน การสร า งผลผลิ ต และการปฏิ บั ติ ง านอย า งมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities; selfmanaging strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and
professional ethics
01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ว ไปด านสั งคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and
pricing, economic institution; social and economic development; economic cooperation at various
levels
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01-003-106

สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครอง
ของไทยสถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai
government and politics institution; political participation
01-003-107

สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสํ า คัญ ของสัง คมกับ สิ ่ง แวดลอ ม แนวความคิด พื ้น ฐานทางนิเ วศวิท ยา
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural
resources and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management
01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่ดี
การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and
economic development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy
philosophy and good governance management; self-immunity protection from socioeconomic,
application of sufficiency economy philosophy
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01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ กฎหมาย ความเป น มาของกฎหมาย ระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผู
ประกอบวิชาชีพตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบ
ตอสังคม กรณีศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with
professions; professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility;
case study related to realization on professional ethics
01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุม
ประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน
เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดาน
สังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of
ASEAN integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN
charter; goals and cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in
the ASEAN region
01-003-113

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
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Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and
violence in family, community, nation and international level; non-violence management for conflict
resolution
01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา
การอางอิง และบรรณานุกรม
General knowledge of information; information resources; storage systems for
information resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools;
study skills; citation and bibliography
01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานทางจิ ต วิ ท ยา พั น ธุ ก รรม สิ่ ง แวดล อ มและพั ฒ นาการของมนุ ษ ย
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of
physiology on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional
quotient; personality, adjustment and mental health; social behavior
01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ลักษณะ
ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
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Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai
administration; belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom
01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ
การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ
และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality;
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and
personality; perfect personality development

01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางานและ
พฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษย
สัมพันธ การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work
development and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human
relationship and communication for building human relationship; happy life enhancement
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ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
02-001-101 คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและ การ
จัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and
combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
02-001-103

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม
การสุมตัว อย าง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการ
ทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random
variable; sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต
พื้นที่และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี
ตรรกศาสตรเบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and application;
area and volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax and income tax;
index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
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02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณ
ธรรมชาติ พลั ง งาน ไฟฟ า และการสื่ อ สารโทรคมนาคม รั ง สี แ ละกั ม มั น ตภาพรั ง สี สารเคมี ใ น
ชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy;
electric and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and
human genome
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles
and natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and
environment; environmental impact assessment and environment management
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ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
01-005-101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวล
กาย รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและ การปฐม
พยาบาล และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index;
forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝก
ทักษะพื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance;
practice of social dance
01-005-124

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ กีฬ าประเภททีม ฝก ทัก ษะการเลน กีฬ าประเภททีม
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬา และ
การจัดการแขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness;
rules, regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team
sports; sports injuries and first aid
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01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล การ
สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและ
การจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building physical
fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition
management of individual sports; sports injuries and first aid
01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ นัน ทนาการ ความหมายและความสํ า คัญ ประเภทของ
นัน ทนาการ กิ จกรรมนั น ทนาการ ฝก ปฏิบัติการเปน ผูนํ านั น ทนาการ การจั ด กิ จกรรมนัน ทนาการ
เพื่อการฝกอบรม เกมสนันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความ
เหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of
recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training
courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities
01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของนั น ทนาการ การเป น ผู นํ า
นันทนาการในการฝ ก อบรม ฝกปฏิ บัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝก อบรม และการ
เลือกใชกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;
recreational leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses;
appropriate recreational activities for training courses
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ข .หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
02-311-106 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฟงกชันลิมิตและความตอเนือ่ ง อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและอดิศยั การ
ประยุกตของอนุพันธ ปริพันธและเทคนิคของการหาปริพนั ธ ปริพันธจํากัดเขตและการประยุกต
Functions limits and continuity; differentiation of transcendental and algebraic
functions; application of derivative; integration and techniques of integration; definite integral and
its application
02-411-105

เคมีประยุกต
3(3-0-6)
Applied Chemistry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี โลหะและการกัดกรอนของโลหะ เคมี
อินทรียเบื้องตน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเลียม สารโพลิเมอรและน้ํา และการควบคุมคุณภาพน้ํา
Atomic structure and periodic table; chemical bonds; metal and metal
corrosion introduction of organic chemistry; petroleum and petroleum product; polymer and
water; water quality control
02-511-103

ฟสิกสพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental Physics 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :เวกเตอร แรงและการสมดุล การเคลื่อนที่และกฎการเคลือ่ นที่ของนิวตัน งาน พลังงาน
โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบ
ออสซิเลต กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตรเบื้องตน
Vector; Force and Balancing; Motion and Newton’s Laws of Motion; Energy;
Moment; Rigids bodies motion; Oscillate motion; Fluid mechanics; Heat and Basic Thermodynamic
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02-511-104

ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1
1(0-2-1)
Fundamental Physics 1 Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-511-103 ฟสิกสพื้นฐาน 1
แรงและการสมดุลและการชน การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและ
พลังงาน โมเมนตัม การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก สมบัติทาง
กายภาพของของไหล การถายโอนความรอน สมบัติของคลื่น
Force; Balancing; and Impulse motion and Newton’s law of motion; Energy
Momentum; Rigid body motion; Single harmonic motion; Fluid physical properties; Heat transfer and
Wave properties
04-211-101

กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-511-103 ฟสิกสพื้นฐาน 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการของกลศาสตร ระบบแรง ผลลัพธของแรง การสมดุล การวิเคราะหโครง
สรางแรงภายใตของไหลที่อยูนิ่ง จลนศาสตร และจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งแกรง กฎการ
เคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม
Principles of mechanics; force systems; resultant force; equilibrium; structural
analysis; fluid statics; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s second law of
motion; work and energy; impulse and momentum
04-311-104

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Drawing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ การกําหนด
ขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพชวย และภาพคลี่ การสเก็ตชภาพ การเขียนภาพแยกชิ้นและ
ภาพประกอบ การอานและวิเคราะหแบบงาน การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรเบื้องตน
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing; pictorial drawing;
dimensioning and tolerancing; sections; auxiliary views and development; freehand sketches;
detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing
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04-311-101

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
3(1-6-2)
Basic Engineering Training 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : งานพื้นฐานทางดานวิศวกรรม ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือกล การใชเครื่องมือวัด งาน
ตะไบ พื้นฐานงานเจาะ การทําเกลียวดวยมือ ตลอดจนเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ
Basic Engineering about machine tools; using of measurement instruments; filing;
drilling basic; making screw system; instrument and equipments
04-311-102

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
3(1-6-2)
Basic Engineering Training 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : งานพื้นฐานทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับงานไฟฟาพื้นฐาน การเดินสายไฟฟา การ
ตอไฟฟากระแสตรงกระแสสลับ การตอวงจรไฟฟา ศึกษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน การบัดกรี
การทําแผนวงจรพิมพ (PCB) และกระบวนการเชื่อมโลหะ
Basic Engineering about the required supporting knowledge of electrical system;
wiring practices; basic direct current (D.C.) and alternating current (A.C.); introduction to some basic
electronics circuits and components; soldering; making Print Circuit Board (PCB) and welding
processes
04-311-103

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสั มพันธระหวาง โครงสราง สมบั ติ กระบวนการผลิ ต และการประยุก ตใ ช
ของกลุ ม วั ส ดุ วิ ศ วกรรมหลั ก โลหะ โพลี เ มอร เซรามิ ก และวั ส ดุ ผ สม แผนภาพสมดุ ล เฟสและ
การแปลความหมาย สมบัติทางกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ
Relationship between structures, properties; production processes and applications
of main groups of engineering material metals, polymers, ceramics and composites; phase
equilibrium diagrams and their interpretation; mechanical properties and materials degradation
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04-411-101

การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบคอมพิวเตอร การศึกษากิริยาระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวล
ผลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษา
ระดับสูง
Computer systems; hardware and software interaction; EDP concept; program
design and development methodology; high-level language programming
04-011-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการสหกิ จ ศึก ษา หลัก การเขี ย นจดหมายสมัค รงาน
การเลือกสถาน
ประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนา บุคลิกภาพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียน
รายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะแกปญหาเฉพาะหนาและ
การตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สืบคนขอมูล
Co-operative education processes; principles of job application letter writing; how to
select working places; how to achieve a job interview; organizational culture; personality
development; professional ethics; virtue and morality; labour law; social security; 5S activites;
quality assurance and safety standards; English for communication; report writing; presentation;
planning skills; analysis skills; facing problem solving and decision making skills; general
knowledge of information technology; IT law and information retrieval
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ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
04-912-101 การทําตนแบบโลหะ 1
3(1-6-2)
Metal Modeling 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชเครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ในการขึ้นรูปพื้นฐานโลหะเครื่องประดับอยางมี
ระบบ การหลอม การรีด การตี การตัด การดัด การเจาะและการเชื่อมประสาน ตลอดจนการตกแตง
รูปทรงพื้นฐาน การโอ การเตี้ยม การฉลุลาย และการแกะสลักลาย
Use of tools and equipments for basic forming of metal jewelry system; atically
melting,compressing,hammering,cutting,bending,drilling and soldering; including basic performing of
jewelry shorting, performing, perforated, framework and carving
04-912-102

การทําตนแบบโลหะ 2
3(1-6-2)
Metal Modeling 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-912-101 การทําตนแบบโลหะ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางเครื่องประดับเบื้องตน โดยคํานึงถึงขนาด น้ําหนัก ความเปนศิลปะจาก
ใบสั่งงาน แหวนปลอกมีด จี้ ตางหู กําไล การเจาะรูและการประกอบชิ้นงาน
Introduction to jewelry building by taking consideration of and arts ot the size,
weight, artistic to the order plain; ring pendant earrings hole drilling and assembling work pieces
04-912-103

เทคโนโลยีเครื่องมือ
3(1-4-4)
Tool Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชเครื่องมือวัดชนิดตางๆ การใชเครื่องมือวัดเปรียบเทียบ การวัดมุม การวัด
ตรวจสอบความเรียบผิวงานและขอผิดพลาดในการวัด
Use of measuring instruments, comparative measuring instruments; angle
measurement; roughness measurement and measuring error
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04-912-104

การออกแบบและการวิเคราะหรูปแบบเครื่องประดับ
3(1-6-2)
Design and Jewelry Analysis of Modeling
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญ ความหมาย หลักการ ลักษณะการออกแบบ กระบวนการออกแบบและ
นําเสนองานออกแบบเครื่องประดับ การวิเคราะหรูปแบบ การแยกแบบแยกประเภทชิ้นงาน ลําดับ
ขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับ ปฏิบัติการออกแบบ การเขียนแบบแยกชิ้นสวนเครื่องประดับ ประเภท
แหวน สรอยคอ สรอยขอมือ จี้แฟนซี เครื่องประดับอื่นๆ
Significance, meaning, principle, features the design; process and presentation of
jewelry; pattern analysis, split ledger entries; stages of production laboratory design writing a separate
category of jewelry ring, necklace, bracelet, pendant, fancy jewelry, others
04-912-205

การทําตนแบบโลหะ 3
3(1-6-2)
Metal Modeling 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-912-102 การทําตนแบบโลหะ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางเครื่องประดับ การประกอบชิ้นงานสําเร็จ การรองลายตามมาตรฐาน ผลิต
กระเปาะสําหรับงานฝงพลอย กําหนดขนาดของกระเปาะตามมาตรฐาน
Building of decorations; assembling to work succeeds; supporting stripes standard;
producing the bulb for gem embedding ; fixing of the standard bulb
04-912-206

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ
3(1-4-4)
Computer for Jewelry Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 04-912-104 การออกแบบและการวิเคราะหรูปแบบ
เครื่องประดับ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ทฤษฎีทั่วไปของโปรแกรมที่ชวยในการออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร การ
ติดตั้งโปรแกรมกับอุปกรณ การใชคําสั่งตางๆ ในการเขียนภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ การกําหนดขนาด
การเขียนลวดลาย การใชเครื่องวาดและการเขียนภาพพื้นฐาน 3 มิติ
General theory of programs using computer to help designing and drawing;
installation of devices ; use of commands in drawing 2D and 3D to determine the size writing,
patterns; using of commands to draw and paint three-dimensional
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04-912-207

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบแมพิมพเครื่องประดับ 1
3(1-4-4)
Computer for Jewelry Mold Design 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใช โปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการออกแบบเครื่องประดับ วิธีการใชโปรแกรม
พื้นฐานออกแบบชิ้นงานแบบสองมิติ หลักการทํางานคําสั่งพื้นฐาน การสรางและแกไขชิ้นงานโดยคําสัง่
พรอมจัดเก็บขอมูลแบบตาง ๆ
Use of software program in jewelry design, methods of using basic design program
for designing two dimensional workpieces, basic instructions, creating and adjusting workpieces by
instructions and saving data in different forms
04-912-208

การทําตนแบบแว็กซ
3(1-6-2)
Wax Modeling
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : ความสําคัญ ความหมาย ประเภทและคุณสมบัติของแวกซ การใชเครื่องมือในการ
ผลิตตนแบบแว็กซ ปฏิบัติงานผลิตตนแบบเครื่องประดับดวยแว็กซขั้นพื้นฐาน
Significance, meaning, types and properties of synthetic materials, design process
and using of materials, tools in jewelry model production, practice in design and making prototype of
basic jewelry
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04-912-309

บรรจุภัณฑเครื่องประดับ
3(1-6-2)
Jewelry Packaging
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 04-912-104 การออกแบบและการวิเคราะหรูปแบบ
เครื่องประดับ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความเปนมา ความสําคัญของบรรจุภัณฑ ประเภทลักษณะ หลักการออกแบบ เขียน
แบบบรรจุภณ
ั ฑพื้นฐาน การใชเครื่องมืออุปกรณ และวัสดุในการสรางบรรจุภัณฑ การผลิตชิ้นงาน
บรรจุภัณฑตางๆ ในงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
Background, Significance of packaging design principles; types and characteristics;
basic drawing package; using equipment and materials to create packaging; production of various
packaging in the jewelry industry
04-912-310

งานประดับอัญมณี
3(1-6-2)
Setting of Gemstones
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู: คุณสมบัติตางๆ ของพลอย หินสีชนิดตางๆ ที่ใชในงานประดับอัญมณี และรูปแบบ
ของงานอัญมณีแตละชนิด การใชเครื่องมือทั่วไป เครื่องมือเฉพาะงาน ปฏิบัติงานประดับอัญมณี พลอย
และหินสี และตรวจสอบผลงานดวยวิธีการตางๆ
Properties of different types of gems stone used in jewelry setting and design of
individual gemstones; using of common tools; specific tools; gems and jewelry setting and quality
checking of the final work in various ways
04-912-311

เทคโนโลยีแมพิมพยาง
3(1-6-2)
Rubber Mold Making Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสํ า คั ญ ความหมาย ประเภทและคุ ณสมบั ติ ของยางที่ ใช ในงานอุ ตสาหกรรม
เครื่องประดับ การใชเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตแมพิมพยางรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการตรวจสอบและ
บํารุงรักษาแมพิมพยาง
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Significance, meaning, types and properties of rubber used in jewelry industry,
using of machines and equipments making different types of rubber molds, preparation of wax
prototype for casting, weight calculation for casting, including examination, improvement and
maintenance of rubber molds
04-912-312

การหลอตนแบบเครื่องประดับ
3(1-6-2)
Jewelry Casting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการหล อ เครื่ อ งประดั บ ลั ก ษณะของการหล อ เครื่ อ งประดั บ หลั ก การ
คํานวณหาปริมาณน้ําหนักของโลหะมีคาสําหรับการหลอ กรรมวิธีการผลิตทางเดินน้ําโลหะ การผลิต
แมพิมพปูนหลอ กระบวนการหลอมโลหะ การทําความสะอาดชิ้นงานหลังการหลอ และการตรวจสอบ
ความไมสมบูรณของชิ้นงาน
Jewelry casting process, casting types, principle of weight calculation of precious
metal for casting, methods of producing runners, production of powder mould, cleaning of workpieces
after casting and verifying of the incompleteness
04-912-313

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบแมพิมพเครื่องประดับ 2
3(1-4-4)
Computer for Jewelry Mold Design 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-912-206 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบแมพิมพ
เครื่องประดับ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการออกแบบเครื่องประดับ วิธีการใชโปรแกรมออก
แบบชิ้นงาน สามมิติ การจัดมุมมอง การวางตําแหนงของงาน การสรางชิ้นสวนมาตรฐาน การควบคุม
เสน การกําหนดขนาดชิน้ งาน
Using of software program in jewelry design, methods of using design program for
designing three dimensional workpieces, perspective arrangement, layout of workpieces, creating of
standard parts, specification of layer, specification of size of workpieces
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04-912-314

เครื่องจักรกลอัตโนมัติในแมพิมพเครื่องประดับ
3(1-6-2)
Automatic Machine for Jewelry
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการเครื่องจักรกลที่ทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร การทํางานเครื่องกัดซีเอ็นซี
(CNC) และเครื่องสรางชิ้นงานตนแบบอยางรวดเร็ว (Rapid Prototyping) การเขียนและใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อควบคุมเครื่องจักร
Principle of machines computer-aided machine; a CNC milling machine (CNC) and
creating rapid of prototype (Rapid Prototyping); writing and using of computers controlled machinery
04-912-315

การเตรียมโครงงานแมพิมพเครื่องประดับ
1(1-0-2)
Jewelry Mold Technology Pre-Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเป น ไปไดข องหัว ขอ โครงการ รวบรวมข อมูลนํา เสนอโครงการศึก ษาความ
เปนมาของปญหา วิธีดําเนิ นงานโครงการ เตรียมแผนการดําเนินงานโครงการกําหนดจุดประสงค
เปาหมาย ขั้นตอน และแผนการดําเนินงาน ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ เพื่อดําเนินโครงการ
และรายงานความกาวหนาของโครงการ
Feasibility of project proposal ; data collecting; origin of the problem; how the
project; prepare an action plan project the intended target and action plan process; as well as
providing materials and equipment project implementation and report the progress of the project

3(1-6-2)
การชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ
Jewelry Finishing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการของการชุบเคลือบผิวดวยไฟฟา อุปกรณตาง ๆ ความปลอดภัยในการทํางาน
การทําความสะอาดชิ้นงานกอนการชุบน้ํายาในการเคลือบผิว ดวยทองแดง พัลลาเดียม เงิน โครเมียม และ
โลหะอื่น ๆ ชนิดและการใชวัสดุเคลือบผิวชั่วคราวอันประกอบดวยสารโพลิเมอร สารเคลือบผิวอื่น ๆ
04-912-316
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Principles of pieces of electrical equipment safety in the work; cleaning the workpice
before coating with a copper, palladium; silver, chrome and other metals, use of temporary coating
materials such as polymer, and other coating material
04-912-317

หัวขอพิเศษทางกระบวนการผลิตเครื่องประดับ
3(1-6-2)
Special Topic on Jewelry Process
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาและปฏิบัติกรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับ ทั้งกระบวนการผลิต วิเคราะหปญหา
ในการผลิต หาสาเหตุ แกไข สามารถนําไปสูการวิจัยและสรุปผลได
Study and practice of the production process, analyzing manufacturing problems in
production, determining the causse, finding solutions through research and conclusions
04-912-418

การวิเคราะหอัญมณี
3(1-6-2)
Gemology Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติอัญมณีและการกําเนิดระบบผลึกของอัญมณีทางแสง
ตระกูล ประเภท และชนิดของอัญมณีเครื่องมืออุปกรณทใี่ ชในการวิเคราะหอัญมณี ตําหนิปรากฏการณ
ทางแสง ขั้นตอนการวิเคราะหอัญมณี
Physical properties; gems properties and occurrence of crystal of minerals; family,
types and varieties of gems; equipment used in the analysis of gems; optical phenomenon; process of
gems analysis
04-912-419

เทคโนโลยีแมพิมพในงานเครื่องประดับ
3(1-6-2)
Die Technology for Jewelry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบแมพิมพในงานเครื่องประดับ กรรมวิธีในการทําแมพิมพ การวางแผน
การวางผั งกระบวนการผลิ ต เครื่องมือกลในการสรา งแมพิมพ การทดลองและตรวจสอบแมพิมพ
ตลอดจนการบํารุงรักษาแมพิมพ
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Design of molds for jewelry; method of mold making; planning process; machine to
create a mold; testing and inspection of molds and mold maintenance
04-912-420

โครงงานทางแมพิมพเครื่องประดับ
3(1-6-2)
Jewelry Modeling Technology Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-912-315 การเตรียมโครงงานแมพิมพเครื่องประดับ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิ เ คราะห แ ผนการดํ า เนิ น โครงการปฏิ บั ติ ก ารในโครงการตามที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ
วิเคราะหการปฏิบัติงาน ปญหา และกําหนดวิธีการแกปญหา นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการเปน
ระยะๆ นําเสนอผลการดําเนินงานในขั้นสุดทาย และจัดทํารายงาน โครงการที่สมบูรณ
Analysis of the project plan; implementation of the approved project; analysis
performance problems and determineation of solutions; presentation of the progress of project, final
presentation and results; and writing reporting of completed projects
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ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
04-913-301 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ
6(0-40-0)
Co-operative Education for Jewelry Mold Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : จัดใหนักศึกษามีประสบการณตรง โดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเปน
การเรียนรูจากประสบการณการทํางานตามหลักการเรียนจากการปฏิบัติ การศึกษาจากประสบการณ
โปรแกรมการทํางานและศึกษา การศึกษาที่ยึดการทํางานเปนฐาน หรือโปรแกรมการศึกษาสลับกับ
การทํางาน นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 16 สัปดาห
Gaining experience in factory, learning from experience according to leaning by
doing principle; work-study program; work-based education or inverse program study work minimum
of sixteen weeks
04-913-302

การฝกงานทางเทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ
3(0-40-0)
Practice for Jewelry Mold Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติงานโดยนําความรูจ ากดานเทคโนโลยีเครื่องประดับ ไปประยุกตใชในสถาน
ประกอบการจริง โดยมีเวลาฝกปฎิบัติงานไมต่ํากวา 8 สัปดาห
Application of knowledge in jewelry mold technology in a workplace for at least
eight weeks
04-913-204

การบริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
3(3-0-6)
Gems and Jewelry Business Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การบริหารธุรกิจทางอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี การแนะนําการวางแผน
การจัดการทางตลาดในระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การจัดการโฆษณาและบริหารจัดการบุคคล
Management of the jewelry and gems industry; introduction to planning; management
of the market economy; environmental management; advertising and personal management
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04-913-303

โลหะวิทยาของโลหะมีคาในงานเครื่องประดับ
3(3-0-6)
Metallurgy of Precious Metals in Jewelry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คุ ณ สมบั ติ โ ลหะมี ค า ความต า นทานการหมอง ความต า นทานการกั ด กร อ น
โครงสรางอะตอม ลักษณะโครงสรางผลึกของโลหะ โลหะบริสุทธิ์และโลหะผสม กลไกการแข็งตัว
ของโลหะผสม ความไมสมบูรณของผลึกโลหะหลังจากโลหะแข็งตัว ศึกษาแผนภาพของโลหะ สมบัติ
ทางกลของโลหะมีคา โลหะตัวเรือนเครื่องประดับ
Properties of valuable metals; becoming dull resistance; erosion resistance; atom
structure; structure of the character of metal; pure metal and alloy metal; mechanical hardening of the
alloy; imperfect crystal of metal after hardering; study of the diagram of the metal; trick properties of
valuable metals; in jewelry metal used
04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการจัดการ มนุษยสัมพันธในการทํางาน การเพิ่มผลผลิตทางวิศวกรรม การพยากรณ
และการวางในงานการผลิต การตลาด เศรษฐศาสตรวิศวกรรมเบื้องตน การบริหารโครงการ
Principles of management; human relationship; methods of increasing
productivity; forecasting and production planning; marketing; basic engineering economy; project
management
04-312-307 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
3(3-0-6)
Maintenance Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดการบํารุงรักษาเครื่องจักร และ การบํารุงรักษาแบบทวีผล การวิเคราะหความ
นาเชื่อถือ และความเสียหายทางสิถิติ การประเมินผลประสิทธิภาพการบํารุงรักษา กิจกรรมการ
บํารุงรักษาเชิงปองกัน เทคโนโลยีการตรวจติดตาม การควบคุม สั่งการ ตลอดจนการจัดองคการดาน
บุคลากร การจัดการการบํารุงรักษาดวยวิธีทางคอมพิวเตอร ตลอดจนอายุการใชงาน และ การรายงาน
ผล ดัชนีบงชี้สมรรถภาพ และ การพัฒนาระบบบํารุงรักษา
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Concept of industrial maintenance and total productive maintenance (TPM) reliability analysis,
statistics for the; maintainability assessment, lubrication, preventive maintenance activities
monitoring technologies, control and order; personnel organizationi, computerized maintenance
management system (CMMS); Life cycle and maintenance reports; key performance indicators;
maintenance system development
04-312-308 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : นิยามคุณภาพ เทคนิคทางดานการจัดการคุณภาพ เทคนิคในการควบคุมคุณภาพ การ
วิเคราะหความสามารถของกระบวนการผลิต การสุมตัวอยาง และการออกแบบแผนการสุมตัวอยาง
ความนาเชื่อถือทางวิศวกรรมในการผลิต การประกันคุณภาพเบื้องตน
Definition of quality, quality management techniques, quality control techniques;
analysis of ability of manufacturing process; sampling and sampling design; reliability of
manufacturing engineering; introducion to quality assurance
04-312-309 การศึกษางานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Work Study
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูในการทํางานจากการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว การปฏิบัติและขั้นตอน
รวมทั้งการประยุกตหลักการของการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมในการทํางาน การใชแผนภูมิ แผนภาพ
แสดงขั้นตอนการไหลของกระบวนการผลิต แผนภูมิคน- เครื่องจักร ศึกษาการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค
สูตรเวลามาตรฐาน การสุมงานการเทียบหาระดับอัตรามาตรฐาน ระบบขอมูลมาตรฐานและการใช
เครื่องมือใหสัมพันธกับงาน
Knowledge of work obtained from the time and motion study; practices and
procedures including application of principles of motion economy; use of flow process charts and
diagram, man-machine charts, micro-motion study, standard time formulas, work sampling,
performance rating, standard data systems and use of equipment related to the work
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04-312-311

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของหลักการปองกันการสูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะหและการควบคุม
ปองกันอุบัติเหตุที่เกิดกับบุคคล และสถานที่ทํางาน เทคนิคที่ใชกับระบบความปลอดภัย หลักการบริหาร
ความปลอดภัย และกฎหมายความปลอดภัย
Introduction to loss prevention principles; design, analysis and prevention of hazards
occurring to man and workpiece ; system safety techniques; principles of safety management; and safety
laws
04-312-412 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิธีการเปรียบเทียบคาเงินลงทุนตามหลักของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม คาเสื่อมราคา การหา
คาราคาทดแทน การวิเคราะหจุดคุมทุน ความเสี่ยงและความไมแนนอนในการลงทุน การประเมินราคารายรับ
และรายจาย ภาษี และผลที่จะเกิดตามมาภายหลัง
Methods of comparison of costs according to engineering economy; depreciation;
replacement costs; break even point analysis investment, risk and uncertainty, estimation of revenues,
expenses, tax and consequences
04-312-414 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Plant Layout Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนการออกแบบโรงงาน การวิเคราะหการออกแบบโรงงานขั้นตน การวางแผน
และการจัดวางผังสิ่งอํานวยความสะดวก การขนถายวัสดุ ลักษณะของปญหาดานการจัดวาง ผังโรงงาน
การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะหผลิตภัณฑ ชนิดของแบบงานบริการและงานสนับสนุน
Introduction to plant design; preliminary analysis of plant design; layout and facilities
planning; material handling; nature of plant layout problems; plant location selection; product
analysis; types of layout service and auxiliary functions
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3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาวปริศนา บุญศักดิ์

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ผศ.

ศป.ม.
ศษ.บ.

2

นายวิเชียร มหาวัน

อาจารย

วศ.ม.
คอ.บ.

3

นายจักรกฤษณ ยิ้มแฉง

อาจารย

วศ.ม.
คอ.บ.

4

นายเจริญ สมชื่อ

อาจารย

คอ.ม.
คอ.บ.

5

นายอาวุธ ฉายศิริ

อาจารย

วศ.ม.
คอ.บ.

สาขาวิชา/ วิชาเอก

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ.

นวัตกรรม
การออกแบบ
ออกแบบ
ศิลปประยุกต
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการเครื่องมือกล
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
อุตสาหการ-เครื่องมือกล

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ,2554

บริหารอาชีวศึกษาและ
เทคนิคศึกษา
อุตสาหการ
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ

ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
2532
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ,2548
ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
2543
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ,2550
ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
2538
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ,2539
ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
2523
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ,2551
ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
2536

ภาระการสอนตอสัปดาห แตละ
ปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
15
15
15
15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

1

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย

วศ.ม.

อาจารย

คอ.บ.
วศ.ม.

อาจารย

วศ.บ.
คอ.ม.

เทคโนโลยี ก ารขึ้ น
รูปโลหะ
อุตสาหการ
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม
เครื่องกล

วศ.บ.
คอ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย

วศ.ม.

นางสาวณัฐวรินทร ทองรักษ อาจารย

คอ.บ.
คอ.บ.
วศ.ม.

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมไฟฟา (สื่อสาร)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

นายธีรวัฒน แมนดวง

2

นายกรีฑา สิงหสมบูรณ

3

นายสิงหแกว ปอกเทิ่ง

4

นายประพันธ ลาวัณการ

5

สาขาวิชา/ วิชาเอก

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
จากสถาบัน การศึกษา พ.ศ.
2556 2557 2558 2559
ส.เทคโนโลยีพระจอมธนบุรี, *
*
*
*
2546
ส.เทคโนโลยีราชมงคล,2538
ส.เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า 7
7
7
7
พระนครเหนือ, 2551
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,2544
ส.เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า 7
7
7
7
พระนครเหนือ, 2540
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,2546
ส.เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
พระนครเหนือ, 2534
ส.เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า 7
7
7
7
พระนครเหนือ ,2551
ส.เทคโนโลยีราชมงคล ,2538
ส.เทคโนโลยีราชมงคล
5
5
5
5
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2547

* ลาศึกษาตอตางประเทศ

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายฉลอง อาชวากร

ตําแหนงวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

จากสถาบัน การศึกษา พ.ศ.
โรงเรียนเพาะชาง,2514

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
5

5

5

5
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจ)
จากความตองการใหบณ
ั ฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา จึงกําหนดให
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีแมพมิ พเครื่องประดับหรือการฝกงานทางเทคโนโลยี
แมพิมพเครื่องประดับ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความ
จําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญ
 หาที่เกิดขึน้ จริง
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา
กับสถานประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
การทําโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพเพื่อการ
แกปญหาหรือประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
โครงงาน ผูรวมโครงงานจํานวนไมเกิน 3 คนตอโครงงาน กําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง เก็บขอมูล
วิเคราะหขอมูลและทํารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด สงรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่
กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การวิเคราะหแผนการดําเนินโครงการ ปฏิบัติการในโครงการตามที่ไดรับอนุมัติวิเคราะหการ
ปฏิบัติงานปญหาและกําหนดวิธีการแกปญ
 หา นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการเปนระยะๆ นําเสนอ
ผลการดําเนินงานในขั้นสุดทาย และจัดทํารายงานโครงการที่สมบูรณ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นได มีความเชี่ยวชาญใน
การใชเครื่องมือทางดานวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพในการทําโครงงาน รวมไปถึงการ
พัฒนาทักษะการนําเสนอ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาตองผานวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทําเคาโครงเสนออาจารยที่ปรึกษา ดําเนินการ
ตามแผนในเคาโครงที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินการโครงงานตออาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่คณะแตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนตามที่คณะกรรมการกําหนดตามหลักการวัด
และประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูแ ละกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตนและทําหนาที่เปน การสอดแทรกในวิชาเรียนทีเ่ กี่ยวของกับจริยธรรม
พลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม จรรยาบรรณวิชาชีพ เชน การใชสินคามีลิขสิทธิ์
ไมลอกเลียนแบบผลงานผูอื่นการประกอบวิชาชีพ
ที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคม
(2) มีความรูพนื้ ฐานในศาสตรที่เกี่ยวของทั้ง
การมอบหมายงานในวิชาที่ตอ งอาศัยความรูทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยูในเกณฑดีสามารถ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาประกอบการดําเนินงาน
ประยุกตไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ
และศึกษาตอในระดับสูง
(3) มีความรูทนั สมัย มีความใฝรูในดานตางๆ และ การทํากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสรางสรรค
ความสามารถพัฒนาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง
เชน การนําเสนอผลิตภัณฑ ชิ้นงาน โครงงานแนว
พัฒนางานและพัฒนาสังคม
ใหมๆ
(4) คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหาได
การมอบหมายงานที่เปนโครงงานเปนระบบครบ
อยางเปนระบบ และเหมาะสม
วงจรการทํากิจกรรมที่ตองมีการจัดสรรงาน คนและ
เวลา
(5) มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะการ การทํางานเปนทีม การทําโครงงานในวิชาเรียน
บริหารจัดการและทํางานเปนหมูคณะ
(6) รูจักแสวงหาความรูดว ยตนเองและสามารถ
การมอบหมายงานที่ตองศึกษาคนควาดวยตนเอง
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี
และการนําเสนอผลงานที่ไดศึกษา
(7) มีความสามารถในการใชภาษาไทยและ
การทํากิจกรรมที่มีการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศในการสื่อสารและใชเทคโนโลยี เชน การรับสงขอความผานไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส
ไดดี
(8) มีความสามารถวิเคราะห ออกแบบพัฒนา ติดตั้ง มอบหมายงานที่ตองมีการวิเคราะหระบบ หรือนํา
และปรับปรุงใหตรงตามขอกําหนด
เทคโนโลยีมาใชใหเหมาะสมกับงาน โดยใช
กรณีศึกษาจากสถานประกอบการจริง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพ
ในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิชาการตอ
บุคคลองคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบท ทางสังคมของวิชาชีพในแตละสาขา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมวี ัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินยั โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ความรับผิดชอบโดย การทํางานกลุมนัน้ ตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
กลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน
นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมี
การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม
เสียสละ
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2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่
เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูแ ละความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงาน
จริงได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณ
จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิ ญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิ ทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
ตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
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2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพืน้ ฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
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2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพ
มาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว
และสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวม
ทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตา งๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคมและ
ทางวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนํา
และผูตามไดอยาง มีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพ
แวดลอมตอสังคม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสาน
งานกั บ ผู อื่ น ข า มหลั ก สู ต ร หรื อ ต อ งค น คว า หาข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู มี
ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล
และความสามารถในการรับผิดชอบ
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2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอ มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกต เพื่อแกปญหาทีเ่ กี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิศวกรรมที่เกีย่ วของได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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(1) การประเมิ น จากเทคนิ ค การนํ า เสนอโดยใช ท ฤษฎี การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอกําหนด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชา
ตาง ๆ ที่ไดศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4
ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผ ลการ
เรียนรูบางเรื่องก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิศ์ รีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบู ร ณาการความรู เ พื่ อ การศึ ก ษาป ญ หาที่ ซั บ ซ อ นและเสนอแนะแนว
ทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครือ่ งมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110
01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223

การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109

มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109
01-005-101
01-005-116

อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
พลศึกษา
ลีลาศ

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
นันทนาการเพื่อการฝกอบรม

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน
02-001-103 สถิติเบื้องตน
02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

2

3

  
  
  

  
  

4






5

1
 
 
 

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

2




3

4

1

2

   
   
   

      
      

3






ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลารับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพ
ในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิชาการตอ
บุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพในแตละสาขา ตั้งแตอดีต
จนปจจุบัน
3.2.2 ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่
เกี่ยวของและการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวม ถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาใน
งานจริงได
3.2.3 ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการ
ใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยาง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยาง
สรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
3.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมา
สื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้ง
สวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหา
สถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคม
และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและ
ผูตามไดอยางประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม
3.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกต เพื่อการแกปญ
 หาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย
ใชสัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
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3.2.6 ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

02-311-106 แคลคูลัส 1
02-411-105 เคมีประยุกต
02-511-103 ฟสิกสพื้นฐาน 1
02-511-104 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1
04-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม
04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม
04-311-101 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
04-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

 ความรับผิดชอบรอง

4 ทักษะ
1 คุณธรรม
ความสัมพันธ
2
ความรู

3
ทั
ก
ษะทางป
ญ
ญา
จริยธรรม
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6.ทักษะ
และการใชเทคโนโลยี พิสยั
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1 คุณธรรม จริยธรรม

2 ความรู

4 ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
6.ทักษะ
3 ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
พิสยั
ความรับผิดชอบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

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
04-912-101 การทําตนแบบโลหะ 1
04-912-102 การทําตนแบบโลหะ 2
04-912-103 เทคโนโลยีเครื่องมือ
04-912-104 การออกแบบและการวิเคราะห
รูปแบบเครื่องประดับ
04-912-205 การทําตนแบบโลหะ 3
04-912-206 คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบ
เครื่องประดับ
04-912-207 คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบ
แมพิมพเครื่องประดับ 1
04-912-208 การทําตนแบบแว็กซ
04-912-309 บรรจุภัณฑเครื่องประดับ
04-912-310 งานประดับอัญมณี
04-912-311 เทคโนโลยีแมพิมพยาง
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1 คุณธรรม จริยธรรม

2 ความรู

3 ทักษะทางปญญา

4 ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
6.ทักษะ
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
พิสยั
ความรับผิดชอบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

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
04-912-312 การหลอตนแบบเครื่องประดับ
04-912-313 คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบ
แมพิมพเครื่องประดับ 2
04-912-314 เครื่องจักรกลอัตโนมัติในแมพิมพ
เครื่องประดับ

04-912-315 การเตรียมโครงงานแมพิมพ
เครื่องประดับ
04-912-316 การชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ
04-912-317 หัวขอพิเศษทางกระบวนการผลิต
เครื่องประดับ
04-912-418 การวิเคราะหอญ
ั มณี
04-912-419 เทคโนโลยีแมพิมพในงาน
เครื่องประดับ
04-912-420 โครงงานทางแมพิมพเครื่องประดับ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1 คุณธรรม จริยธรรม

2 ความรู

4 ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
6.ทักษะ
3 ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
พิสยั
ความรับผิดชอบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

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
04-913-301 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีแมพิมพ
เครื่องประดับ
04-913-302 การฝกงานทางเทคโนโลยีแมพิมพ
เครื่องประดับ
04-913-204 การบริหารธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ
04-913-303 โลหะวิทยาของโลหะมีคาในงาน
เครื่องประดับ
04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม
04-312-307 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
04-312-308 การควบคุมคุณภาพ
04-312-309 การศึกษางานอุตสาหกรรม
04-312-311 วิศวกรรมความปลอดภัย
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1 คุณธรรม จริยธรรม

2 ความรู

4 ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
6.ทักษะ
3 ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
พิสยั
ความรับผิดชอบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

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
04-312-412 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
04-312-414 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม



04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน )เกรด(
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนํา
ไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบไดการทวนสอบ
ในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม
ของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบัน
อุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาควรเนนการทําวิจัย
สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่อง และนําผลวิจยั ที่ไดยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจรรวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
(1) สภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
(2) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่นๆ ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม
และคุณสมบัติดานอืน่ ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานัน้ ๆ
(4) การประเมินจากบัณฑิตทีไ่ ปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดยี ิ่งขึ้น
(5) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก และผูประกอบการมาประเมินหลักสูตร หรือเปน
อาจารยพิเศษเพื่อเพิ่มประสบการณเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวทางการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจ
นโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรทีส่ อน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรูสรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรกการสนับ
สนุนดานการศึกษาตอฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศประเทศและ/หรือตางประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ โดยการสนับสนุนดาน
การศึกษา ตอ ฝกอบรมดูงาน การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานตาง ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกีว่ ของกับการพัฒนาความรู
และคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ
เครื่องประดับ
(3) สงเสริมการทําวิจยั สรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยอาจารยและนักศึกษา
สามารถกาวทันหรือเปนผูนาํ ใน
การสรางองคความรูใหมๆ
ทางดานวิชาชีพ
2. กระตุน ใหนกั ศึกษาเกิดความ
ใฝรู มีแนวทางการเรียนที่สราง
ทั้งความรูความสามารถในวิชา
การวิชาชีพที่ทนั สมัย
3. ตรวจสอบและ ปรับปรุง
หลักสูตรใหมคี ุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยี
แมพิมพเครื่องประดับ
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ป
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรียนใหมีทั้ง ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และมีแนวทาง การ
เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาให
นักศึกษา ไดศกึ ษาความรูที่
ทันสมัยดวยตนเอง
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู
และหรือผูชวยสอน เพื่อกระตุน
ใหนกั ศึกษาเกิดความใฝรู

การประเมินผล
1. หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงาน
วิชาชีพดานเทคโนโลยีแมพมิ พ
เครื่องประดับและมีการปรับปรุง
สม่ําเสมอ
2. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติและ
วิชาเรียนที่มีแนวทางใหนกั ศึกษาได
ศึกษาคนควาความรูใหมไดดว ยตนเอง
3. จํานวนและรายชือ่ คณาจารยประจํา
ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณ และการพัฒนาอบรม
ของอาจารย
4. จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู
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เปาหมาย

การดําเนินการ
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมี
คุณวุฒแิ ละจํานวนคณาจารยประจํา
ไมนอยกวาที่เกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพกําหนด

การประเมินผล
5. ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผูสอนและสายสนับสนุนการ
เรียนรูของผูสนับสนุนการเรียนรูโดย
นักศึกษา
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะทุก 2
ป
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจ า ยตอนัก ศึก ษาหนึ่ง คนตอป และมี ก ารคํา นวณรายรับจากงบประมาณ
แผนดิน และรายไดจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ใหเพียงพอตอการดําเนินการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1 สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของ สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพมิ พเครื่องประดับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.2.2 หองสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัดเตรียมตํารา
วิชาการและวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไวในหองสมุดดังนี้
- หนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
จํานวน
32,631
เลม
- สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จํานวน

2,006

เลม

- สายมนุษยศาสตรและสังคมฯ

จํานวน

8,625

เลม

- วารสาร ไทย-อังกฤษ

จํานวน

98

รายการ

- ปริญญานิพนธ / โครงงาน

จํานวน

405

รายการ

- วัสดุที่ไมตพี มิ พ (CD - R)

จํานวน

1,290

แผน

2

หอง

2.2.3 ปจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอน
- ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self Access Center)

- หองสื่อผสม (Multimedia)
1
หอง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ คือ
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการออกแบบแมพิมพเครื่องประดับ เครื่องสแกน 3 มิติ เครื่องจักรสราง
ตนแบบอยางรวดเร็ว เครื่องจักรสําหรับการหลอแบบอัตโนมัติสําหรับการผลิตตนแบบเครื่องประดับ
จึงมีความจําเปนที่นักศึกษาตองมีประสบการณการใชเครื่องมือเครื่องจักรใหเกิดความเขาใจ วิธีการใช
งานที่ ถู ก ต อ งและมี ทั ก ษะในการใช ง านจริ ง รวมทั้ ง การเข า ถึ ง แหล ง สารสนเทศ ห อ งสมุ ด และ
อินเทอรเน็ต และสื่อการสอนสําเร็จรูป ดังนั้นตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอนดังนี้
(1) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอือ้ ใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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(2) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครือ่ งคอมพิวเตอรและซอฟตแวรที่
สอดคลองกับรายวิชาทีเ่ ปดสอน
(3) มีเครื่องจักรอุปกรณ ซอฟตแวรประกอบสําหรับการสรางแมพิมพเครื่องประดับในจํานวน
ที่เพียงพอ
(4) มีหองสมุดหรือแหลงความรู และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาเทคโนโลยีแมพมิ พ
เครื่องประดับทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่เกีย่ วของในจํานวนที่เหมาะสม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะวิศวกรรมศาสตร มีอาจารยและเจาหนาที่
ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหองสมุด และทําหนาที่
ประเมินความพอเพียงของหนังสือตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวย
ความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของ
อาจารยดว ย โดยมีรายละเอียด ดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทําสถิติจํานวนเครื่องมือ
1. จัดใหมีหองเรียนหอง 1. จัดใหมีหองเรียนหอง
อุปกรณตอจํานวนนักศึกษา สถิติชั่วโมง
ปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
ปฏิบัติการทางพื้นฐาน
การใชงานหองปฏิบัติการและเครื่องมือ
และหองปฏิบตั ิการเฉพาะ แมพิมพเครื่องประดับ ที่มี
2. จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียนที่มี
ทางที่ไดมาตรฐาน และมี ความพรอมใชงานอยางมี
การฝกปฏิบัติดวยอุปกรณตา งๆ
ความปลอดภัยที่เพียงพอ ประสิทธิภาพ ทั้งในการ
3. สถิติของจํานวนหนังสือตําราและสื่อ
2. จัดชองทางการเรียนรู ที่ สอนและการปฏิบัติการ
สนับสนุนทั้งการศึกษาใน 2. จัดใหมีหองสมุด
ดิจิตอล วัสดุฝก ที่มีใหบริการ และสถิติการ
หองเรียน นอกหองเรียน ใหบริการทั้งหนังสือตํารา ใชงานหนังสือตํารา สื่อดิจิตอล
และเพื่อการเรียนรูไดดวย และสื่อดิจิตอลเพื่อ
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
การเรียนรู
ตนเอง อยางเพียงพอ
นักศึกษาตอการใหบริการ ทรัพยากรเพื่อ
มีประสิทธิภาพ
การเรียนรูและการปฏิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
(1) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติ คือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ หรือทีเ่ กี่ยวของ เชน สาขาวิชาชางเครื่องประดับ
สาขาวิชาชางทองหลวง สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ สาขาวิชาวิเคราะหอัญมณี ฯลฯ
(2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
(3) มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและ
มีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลการเรียนการสอนใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
เตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตาม
หลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มีนโยบายในการเชิญอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มารวมสอนในบางหัวขอที่ตองการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณตรง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร กอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบไปดวย การสอบขอเขียน
และการสอบสัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
หนวยงานสนับสนุนใหเขาฝกอบรมในชวงปดภาคการศึกษา เพื่อใหมีประสบการณจริงในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งดานความรูและประสบการณในการสนับสนุนการเรียนการสอนตามหนาที่ของบุคลากร
ที่รับผิดชอบในสาขานั้นๆ
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
(1) จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา
(2) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
(3) มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(4) มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม
(5) มีกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนกั ศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดูกระดาษ
คําตอบในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในรายวิชานั้น
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของใช/ บัณฑิต
(1) ใหมีการสํารวจประมาณการความตองการแรงงานประจําป จากภาวะการณไดงานทําของ
บัณฑิต และจากแหลงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับความตองการแรงงาน
(2) ใหมีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปน
ขอมูล ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่ผานมา
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
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(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ X มีการดําเนินกิจกรรม

- ไมมีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
(1) การประชุมร วมของอาจารยในสาขาวิ ช าเพื่ อแลกเปลี่ย นความคิ ด เห็น และขอ
คําแนะนํารวมทั้งขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
(2) อาจารย รั บ ผิ ด ชอบ /อาจารย ผู ส อนรายวิ ช า ประชุ ม เพื่ อ ขอความคิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะจากอาจารยทานอื่น หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา
(3) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใช
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุมนักศึกษาระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอนและประเมิน
จากการเรียนรูของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา
(2) การประเมินการสอนของอาจารย โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร
(3) ทําการสํารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยโดยใหนักศึกษา
ประเมินการสอนแบบออนไลนในแตละรายวิชากอนสิ้นภาคการศึกษา ขอมูลที่ไดจะถูกวิเคราะหโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร และสงใหอาจารยผูสอนแตละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใชเปนผลปอนกลับ
ในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของอาจารยแตละทาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การมีกลยุทธการประเมินผลและทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานจริง ซึ่งสถาบัน
อุดมศึกษา จะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรในเอกสาร
ราย ละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม การ
ประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอนเชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ
การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน
การประเมิ น ตนเองของผู เ รี ย น ส ว นการประเมิ น ผลหลั ก สู ต รเป น ความรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ของ
คณาจารยและผูบริหารหลักสูตร การประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถจัดทําไดโดยการสอบถาม
นักศึกษาปที่ 4 ที่จะสําเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้อาจมีการประชุม
ทบทวนหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ ผูใชงานบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชีผ้ ลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ
7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 ทั้งในภาพรวมในแตละรายวิชาจะทําใหทราบปญหาของการ
บริหารหลักสูตร กรณีที่พบปญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปน
การปรับปรุงยอยสามารถทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป
ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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