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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
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วิทยาเขต/คณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

25511941101824
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
Bachelor of Industrial Technology Program in Jewelry
Production Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ)
ชื่อย่อ (ไทย):
อส.บ. (วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Bachelor of Industrial Technology (Jewelry Production
Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
B.Ind.Tech. (Jewelry Production Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
129 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2560
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 10/2560
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ .2560
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญา
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ประกอบอาชีพอิสระ
8.2 นักออกแบบเครื่องประดับ
8.3 นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
8.4 ผู้ดูแลระบบการผลิตเครื่องประดับ
8.5 พนักงานในหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
8.6 พนักงานประจาโรงงาน ในหน่วยงานเอกชน
9. ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

นายวิเชียร มหาวัน
3 5703 00411 42 1

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

อาจารย์

วศ.ม.

วิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรม
อุตสาหการเครื่องมือกล

ค.อ.บ.

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2548
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2543

3
ลาดับ
ที่

2

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

นายธีระวัฒน์ แม้นด้วง
3 1024 00158 55 3

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

วศ.ม.

ค.อ.บ.

3

นายจักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง อาจารย์
3 1301 00488 03 3

วศ.ม.

ค.อ.บ.

4

นายอาวุธ ฉายศิริ
3 7201 00460 51 6

อาจารย์

วศ.ม.

ค.อ.บ.

5

นางสาวปริศนา บุญศักดิ์

3 1018 01131 25 6

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

ศป.ม.
ศษ.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
เทคโนโลยีการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ขึ้นรูปโลหะ พระจอมเกล้าธนบุรี,
2545
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
อุตสาหการ- ราชมงคล, 2538
เครื่องมือกล
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
การจัดการ
พระจอมเกล้าพระนคร
อุตสาหกรรม เหนือ, 2550
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
อุตสาหการ- ราชมงคล, 2538
เครื่องมือกล
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
การจัดการ
พระจอมเกล้าพระนคร
อุตสาหกรรม เหนือ, 2551
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
อุตสาหการ- ราชมงคล, 2536
เครื่องมือกล
นวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรี
การออกแบบ นครินทรวิโรฒ, 2554
ออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยี
ศิลปประยุกต์ ราชมงคล, 2532

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ศู น ย์ พ ระนครเหนื อ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร

4

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันการค้าในประเทศต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ
มีแนวทางที่จะเปิดการค้าเสรีซึ่งเป็นการค้าที่ไร้ขอบเขต ดังจะเห็นได้จากการเกิดเขตการค้าเสรี หรือเขต
เศรษฐกิจเสรีเกิดขึ้นอย่างมากมายหลายแห่งในโลก เป็นแนวโน้มที่จะต้องเกิดและขยายตัวขึ้นในทุกเขต
เศรษฐกิจ ซึ่งการดาเนินการค้าในยุคการค้าเสรีเช่นนี้ องค์กรธุรกิจไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ เป็ น การค้ า ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ถึ ง ระดั บ สากล ต่ า งต้ อ งการองค์ ค วามรู้ เทคนิ ค เทคโนโลยี
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต ตลอดจนแนวทางที่สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ซึ่งบัณฑิตจะเป็นผู้นาองค์กรในการนาความรู้ความสามารถมาพัฒนาประสิทธิภาพของ
องค์กรให้สูงขึ้น เป็นการสร้างความสามารถการแข่งขันให้แก่องค์กรธุรกิจในระดับต่างๆ ต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายมิติ มีการตอบรับ
สังคมและวัฒนธรรมด้านตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตจะมีการเปิดการค้าเสรีการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาองค์กรทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร ในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรีที่
จะเข้ า มามี บ ทบาทมี ผ ลต่ อ ธุ ร กิ จ ภายในประเทศทุ ก ระดั บ โดยการผลิ ต บุ ค ลากรทางอุ ต สาหกรรม
เครื่ องประดับ ที่มีความพร้ อมที่จ ะปฏิบัติง านในอุ ตสาหกรรมการผลิ ตและบริ การ มีความเข้าใจใน
สถานการณ์ทางธุรกิจ สามารถพัฒนาและนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ให้เป็นข้อได้เปรียบหรือเป็น
เครื่องมือที่สร้างความสามารถในการดาเนินธุรกิจรวมถึงการกากับให้องค์กรสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพมีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กร และมี
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด้ว ยสภาวการณ์ภ ายนอกที่ เปลี่ ย นแปลงไปและการพัฒ นาอั นจะมีผ ลต่ อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการผลิ ต เครื่ อ งประดั บ จึ ง ต้ อ งจั ด การศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ น วิ ช าชี พ บนพื้ น ฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวั ต กรรม เพื่ อ ถ่ า ยทอดและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ภ าคการผลิ ต และภาคบริ ก าร ต อบสนอง
ความต้องการชุมชนภาครัฐ และเอกชน สามารถบริหารจัดการองค์กรด้วยหลั กธรรมาภิบาล บัณฑิต
ที่ผลิตออกไปจะต้องเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นมืออาชีพ สามารถก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการที่มีคุณธรรม
ความเชี่ยวชาญ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
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และสังคม เน้นทักษะปฏิบัติ บูรณาการ และยังให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและ
การพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้ร่วมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพใช้
เรียนร่วมกันทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
-

13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้าน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการผลิตเครื่องประดับ มีทักษะและประสบการณ์
การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสาหรับการทางาน การแก้ปัญหาและการพัฒนา องค์ความรู้ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ
เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของอุตสาหกรรม
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และหน่วยงานที่สังกัดมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่ทางานอย่าง มีระบบแบบแผน สามารถรวบรวม ข้อมูล ตลอดจนหา
แนวทางแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับได้อย่างถูกต้อง
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สามารถพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ด้านอุตสาหกรรม
เครื่องประดับได้
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อการกระทาและการนาเสนอ
1.2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยในการ
แก้ปัญหาและวางแผนการทางานในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ.
กาหนด

กลยุทธ์

 พัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ที่กาหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให้
 ให้บุคคลภายนอก อาทิ ผู้ใช้
สอดคล้องกับความต้องการ
บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วน
ของอุตสาหกรรมและ
ร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงของ
และการเรียนการสอน
เทคโนโลยี
 ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ในความต้องการของ
ผู้ประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องประดับ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ความสามารถใน
การทางานของบัณฑิต

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ข้อ 4 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่าง
เครื่องประดับและอัญมณี สาขาวิชาช่างออกแบบเครื่องประดับ สาขาวิชาช่างออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาช่าง
ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างกลโลหะ สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น สาขาวิชาช่าง
ท่อและประสาน สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นั ก ศึ ก ษาแรกเข้ า อาจพบปั ญ หาการปรั บ ตั ว จากการที่ เ คยเรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบมหาวิทยาลัยอาจแตกต่างจากเดิม เช่น ด้านสังคมการอยู่
ร่ ว มกัน การมีส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรม ดั งนั้นอาจต้องมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในการวางแผน
การเรียน แนะนานักศึกษาในการบริหารหรือจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม ตลอดหลักสูตรการเรียนการสอน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียน และการแบ่งเวลา
2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน
2.4.3 จั ด การปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ แ ละโครงการสั ม มนาเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ก ารเรี ย นใน
ระดับอุดมศึกษาให้กับนักศึกษาแรกเข้า
2.4.4 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
25
25
25
25
ชั้นปีที่ 2
25
25
25
ชั้นปีที่ 3
25
25
ชั้นปีที่ 4
25
รวม
25
50
75
100
คาดว่าจะจบการศึกษา
25

2564
25
25
25
25
100
25

8

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าสนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2562
2563

2560

2561

2564

650,000

1300,000 1,950,000

2,600,000

3,250,000

75,000
725,000

150,000 225,000
1,450,000 2,175,000

300,000
2,900,000

375,000
3,625,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)
จานวนนักศึกษา

2560

2561

1,888,440
150,000
260,000
2,350,940

2,001,746
300,000
520,000
2,826,746

200,000
200,000
2,550,940
25

200,000
200,000
3,026,746
50

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

2,121,850
450,000
780,000
3,309,350

2,249,161
600,000
1,040,000
3,799,161

2,384,110
600,000
1,300,000
3,934,110

200,000
200,000
3,509,350
75

200,000
200,000
3,999,161
100

200,000
200,000
4,134,110
100

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรี ยน
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
12 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
93 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
25 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
50 หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
18 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกัน จานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X XX X X XX ชื่อวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นก. (ท-ป-น)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา
ชั้นปีที่ควรศึกษา
ชั่วโมงปฏิบัติ
กลุ่มวิชา
ชั่วโมงทฤษฎี
สาขาวิชา
หน่วยกิต
ระดับการศึกษา
คณะ
เช่น EN2052207 ST2012201 BA2013204
รหัสคณะ
EN คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
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รหัสสาขาวิชา
08
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
กลุ่มวิชา

1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

3-9 กลุ่มวิชาชีพเลือก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา 1
สภาพรายวิชา
กลุ่มวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา

10
30
50
70
81

นก.(ท-ป-น)

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

20
40
60
80
82

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

สภาพรายวิชา
0 วิชาไม่บังคับ
1 วิชาบังคับ
เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
รายวิชา ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
3(3-0-6)
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
(Thai for Business Communication)
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ (Thai for Presentation)
3(3-0-6)
GE2100104 วรรณคดีไทย (Thai Literature)
3(3-0-6)
GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers)
3(3-0-6)
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ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)
การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading )
การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening)
การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

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

ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101

ชื่อวิชา
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
(Law and Professional Ethics)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
สันติศึกษา (Peace Studies)
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107
GE2400108

รหัสวิชา
GE2500101
GE2500102
GE2500103
GE2500104
GE2500105

ชื่อวิชา
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Thai Studies and Local Wisdom)
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต (ต้องไปอยู่หมวนมนุษย์ศาสตร์
(Mind Development for Quality of Life)

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

ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
พลศึกษา (Physical Education)
1(0-2-1)
ลีลาศ (Social Dance)
1(0-2-1)
กีฬาประเภททีม (Team Sports)
1(0-2-1)
กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
1(0-2-1)
นันทนาการ (Recreation)
1(0-2-1)

ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
3(3-0-6)
GE2600102 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)
3(3-0-6)
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Mathematics in Daily Life)
3(3-0-6)
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Science in Daily Life)
3(3-0-6)
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
(Environment and Resource Management)
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ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century)
2(2-0-4)
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ (Self Development for Careers)
2(2-0-4)
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking)
2(2-0-4)
GE2810104 การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
(Exercise and Sports for Health)
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health)
2(2-0-4)
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
GE2820101
GE2820102
GE2820103

ชื่อวิชา
ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous Mathematics)
วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต (Science for Living)
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
(Material and Application in Daily Life)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ข.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ST2031103 แคลคูลัส 1 (Calculus 1)
ST2041105 เคมีประยุกต์ (Applied Chemistry)
ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร (Physics 1 for Engineers)
ST2051108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
(Physics 1 for Engineers Laboratory)
EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)
EN2031103 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)
EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)
EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)
EN2031101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
(Basic Engineering Training 1)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

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

14

ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 50 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EN2082101 พื้นฐานเครื่องประดับ 1
(Basic Jewelry 1)
EN2082102 ปฏิบัติการฝึกพื้นฐานเครื่องประดับ 1
(Practice in Basic Jewelry 1)
EN2082103 งานโครงสร้างรูปพรรณเครื่องประดับ
(Metal Jewelry Mold Making)
EN2082104 ปฏิบัติการงานโครงสร้างรูปพรรณเครื่องประดับ
(Practice in Metal Jewelry Mold Making)
EN2082105 นวัตกรรมการออกแบบและการวิเคราะห์รูปแบบเครื่องประดับ
(Design Innovation and Analysis of Jewelry Modeling)
EN2082106 ปฏิ บั ติ ก ารนวั ต กรรมการออกแบบและการวิ เ คราะห์ รู ป แบบ
เครื่องประดับ
(Practice in Design Innovation and Analysis of Jewelry
Modeling)
EN2082107 พื้นฐานเครื่องประดับ 2
(Basic Jewelry 2)
EN2082108 ปฏิบัติการฝึกพื้นฐานเครื่องประดับ 2
(Practice in Basic Jewelry 2)
EN2082109 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ
(Computer for Jewelry Design)
EN2082110 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ
(Practice in Computer for Jewelry Design)
EN2082211 การสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(Jewelry Prototyping with Computer Technology)
EN2082212 ปฏิบัติการสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(Practice in Jewelry Prototyping with Computer
Technology)
EN2082213 การหล่อเครื่องประดับ (Jewelry Casting)
EN2082314 ปฏิบัติการหล่อเครื่องประดับ
(Practice in Jewelry Casting)

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

2(0-6-3)

1(1-0-2)
2(0-6-3)
1(1-0-2)
2(0-6-3)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
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รหัสวิชา
EN2082315
EN2082316
EN2082317

EN2082318
EN2082319
EN2082420
EN2082421
EN2082422
EN2082423
EN2002301

ชื่อวิชา
โลหะวิทยาของโลหะมีค่าในงานแม่พิมพ์เครื่องประดับ
(Metallurgy of Precious Metals in Mold Jewelry)
กระบวนการประกอบตกแต่งงานรูปพรรณ
(Decoration Process of Ornaments)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปในงานเครื่องประดับ
(Practice in Metal Forming for Mold Stamping
Technology for Jewelry)
ปฏิบัติการงานประดับอัญมณี
(Practice in Setting of Gems)
การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
(Jewelry Production Engineering Pre-Project)
การลงยาถมเครื่องประดับ
(Enamel Work for Jewelry)
ปฎิบัติการลงยาถมเครื่องประดับ
(Practice in Enamel Work for Jewelry)
ปฏิบัติการนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ
(Practice in Innovation in Jewelry Packaging Design)
โครงงานทางวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
(Jewelry Production Engineering Project)
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-9-0)
1(0-2-1)

ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
EN2083401 สหกิจศึกษาสาหรับวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
(Cooperative Education for Jewelry Production
6(0-40-0)
Engineering)
ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่ า ด้ ว ยการจั ด สหกิ จ ศึ ก ษาและการฝึ ก งานวิ ช าชี พ พ.ศ. 2553 หรื อ มติ ข อง
คณะกรรมการประจาหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
และวิชาหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
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รหัสวิชา
EN2083402
EN2083403

ชื่อวิชา
การฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
(Practice for Jewelry Production Engineering)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
(Special Topics on Jewelry Production Engineering)

EN2083104
EN2083205
EN2083306
EN2083307
EN2083308
EN2083309
EN2083310
EN2083311

วัสดุเครื่องประดับ (Jewelry Materials)
การวิเคราะห์อัญมณี (Gemology Analysis)
การบริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
(Gems and Jewelry Business Management)
การชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ (Jewelry Finishing)
ปฏิบัติการชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ
(Practice in Jewelry Finishing)
การควบคุมคุณภาพในงานเครื่องประดับ
(Quality Control for Jewelry)
การเจียระไนพลอย (Gems Cutting)
วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering)

หน่วยกิต
3(0-40-0)
3(1-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
GE2021101 ภาษาอังกฤษ 1
GE250010x วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ
GE28xxxxx วิชากลุ่มบูรณาการ
ST2031103 แคลคูลัส 1

หน่วยกิต
3
1
2
3

ทฤษฎี
3
0
2
3

ปฏิบัติ
0
2
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง

EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
EN2082101 พื้นฐานเครื่องประดับ 1

3
1

2
1

2
0

5
2

EN2082102 ปฏิบัติการพื้นฐานเครื่องประดับ 1

2

0

6

3

EN2082103 งานโครงสร้างรูปพรรณเครื่องประดับ
EN2082104 ปฏิบัติการงานโครงสร้างรูปพรรณ
เครื่องประดับ
EN2082105 นวัตกรรมการออกแบบและ
การวิเคราะห์รูปแบบเครื่องประดับ
EN2082106 ปฏิบัติการนวัตกรรมการออกแบบ
และการวิเคราะห์รูปแบบ
เครื่องประดับ
รวม

1
2

1
0

0
6

2
3

1

1

0

2

2

0

6

3

21
13
ชั่วโมง/ สัปดาห์ = 35

22

37

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

3
3
1
3
3
1
2
1

3
3
0
3
1
1
0
1

0
0
2
0
6
0
6
0

6
6
1
6
2
2
3
2

GE210010x
GE2021102
GE250010x
ST2041105
EN2031101

วิชากลุ่มภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ 2
วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ
เคมีประยุกต์
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1

EN2082107 พื้นฐานเครื่องประดับ 2
EN2082108 ปฏิบัติการพื้นฐานเครื่องประดับ 2
EN2082109 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
เครื่องประดับ

6
1
4
6
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

2

0

6

3

3

x

x

x

22
x
ชั่วโมง/ สัปดาห์ = xx

x

x

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

EN2082110 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบเครื่องประดับ
ENxxxxxxx วิชาชีพเลือก 1
รวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี

GE220010x วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

3

3

0

6

GE2xxxxxxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3

3

0

6

GE28xxxxxx วิชากลุ่มบูรณาการ

2

2

0

4

EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม

3

2

3

4

EN2082211 การสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
EN2031103 วัสดุวิศวกรรม

3

3

0

6

3

3

0

6

ENxxxxxxx วิชาชีพเลือก 2

3

x

x

x

20

x

x

x

รวม

ชั่วโมง/ สัปดาห์ = xx
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

GE220010x วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

3

3

0

6

GExxxxxxxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3

3

0

6

ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2051108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร

1

0

2

1

EN2082212 ปฏิบัติการสร้างต้นแบบเครื่องประดับ
ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
EN2082213 การหล่อเครื่องประดับ

3

0

6

3

3

3

0

6

16

12

8

25

รวม

ชั่วโมง/ สัปดาห์ = 20
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

GE2xxxxxxx วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3

3

0

6

EN2082314 ปฏิบัติการหล่อเครื่องประดับ

3

0

6

3

EN2082315 โลหะวิทยาของโลหะมีค่าในงานแม่พิมพ์
เครื่องประดับ
EN2082316 กระบวนการประกอบตกแต่งงาน
รูปพรรณ
ENxxxxxxx วิชาชีพเลือก 3

3

3

0

6

3

0

6

3

3

x

x

x

15

x

x

x

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม

3

3

0

6

EN2082317 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแม่พิมพ์ปมั๊ ขึ้นรูป
ในงานเครื่องประดับ
EN2082318 ปฏิบัติการงานประดับอัญมณี

3

0

6

3

3

0

6

3

EN2082319 การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรม
การผลิตเครื่องประดับ
EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

1

1

0

2

1

0

2

1

ENxxxxxxx วิชาชีพเลือก 4

3

x

x

x

xxxxxxxxxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี 1
รวม

3

x

x

x

17

x

x

x

รวม

ชั่วโมง/ สัปดาห์ = xx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ชั่วโมง/ สัปดาห์ = xx
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

6

0

40

0

6

0

40

0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

EN2082420 การลงยาถมเครื่องประดับ
EN2082421 ปฏิบัติการลงยาถมเครื่องประดับ

1

1

0

2

2

0

6

3

EN2082422 ปฏิบัติการนวัตกรรมการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ
EN2082423 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิต
เครื่องประดับ
xxxxxxxxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี 2
รวม

3

0

6

3

3

0

9

0

3

x

x

x

12

x

x

x

EN2083401

สหกิจศึกษาสาหรับวิศวกรรม
การผลิตเครื่องประดับ
รวม

ชั่วโมง/ สัปดาห์ = 40

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

ชั่วโมง/ สัปดาห์ = xx
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนประเภทต่าง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing
GE2100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการ
เขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of
business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
projects
GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การน าเสนอ ทั ก ษะการรั บ และการส่ ง สาร การพู ด เพื่ อ
การนาเสนอ การอ่านและการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนาเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending messages;
reading and presenting statistical data; writing for presentation
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GE2100104

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดีไทย ความหมายและความสาคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์และการ
ประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature
analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม
การเขียนสารและคากล่าวในโอกาสต่าง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียนโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; documentary, advertisements and public relations
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้สานวนและโครงสร้างภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนาตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต
และการบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
Basic English 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

.
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GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาระดับสูงขึ้น เพื่อใช้ภาษาให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจาวันและการเตือน การกาหนดเงื่อนไข ข่าวสารข้อมูล
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison; instructions
and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์และสานวนเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ใจความสาคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยาม การจาแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ
ป้ายประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields: technical terms and workrelated expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details;
instructions and process description; cause and effect relationship
GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้ในอาชีพต่าง ๆ การพบปะผู้คนในสถานประกอบการ
การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่องานธุร กิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การนาเสนอผลประกอบการ การบอก
คุณสมบัติของสินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจทาธุรกิจ การต่อว่าและ
การ
แก้ ปั ญ หาข้ อ ร้ อ งทุ ก ข์ การตรวจสอบความก้ า วหน้ า ของการด าเนิ น งาน ความเข้ า ใจวั ฒ นธรรมใน
อาชีพต่างๆ
English communication in various careers: meeting people in workplace;
telephoning in business; making an appointment in business; giving presentation about
company performance; describing products and services; identifying goals and making
business decision; making and dealing with complaints; checking progress on work;
understanding culture in careers culture
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GE2200103

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ พ จนานุ ก รม การเดาความหมายของค าศั พ ท์ จ ากปริ บ ท องค์ ป ระกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context; components and
sentence structures; components of reading comprehension; reading for main ideas and
reading techniques
GE2200104

การฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การฟังบทสนทนา การฟัง
ระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบคาถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and
listening techniques
GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอั ง กฤษตามสถานการณ์ ต่ า งๆ ในชี วิ ต ประจ าวั น ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
วัฒ นธรรมของเจ้ าของภาษา การทักทายและแนะนาตัว การให้ คาแนะนา การสนทนาทางโทรศัพท์
การบอกที่ตั้งและทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native
culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and directions;
requests and offers; thanking and apologizing
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GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทักษะภาษาจี น เบื้ องต้ น ระบบพินอิน ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและการ
อ่านข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคาถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns
and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and
answering questions
GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คาศัพท์และสานวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียนจดหมาย
โต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและ
กระแสโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง ประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
Modern sociological concepts and theories; social structure and institutions;
modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; civics;
democracy and participation in politics; social problems and solutions
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GE2300102

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทาง
ศาสนากับมนุษยสัมพันธ์
Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation and
human relations in organizations; communication and human relations; human relations in
Thai culture; religious principles and human relations
GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและการ
ออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การตีความและ
การนาเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process
and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and
presentation; research report writing
GE2300104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล
กลยุทธ์การบริหารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work
performance; morality and professional ethics
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GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่าง ๆ
General knowledge of economic society; development of economic system
and pricing, economic institution; social and economic development; economic
cooperation at various levels
GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การบริหาร
จัดการที่ดีและความเสี่ยงสาหรับองค์การสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาในสังคมไทยและ
สังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและนิเวศวิทยา การประยุกต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic development;
good governance and risk management for modern organization; problems, impact, and
crises of development in Thai and global societies; technology and innovation for
sustainable development; green society and ecology; application of sufficiency economy
philosophy and the Royal projects
GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบ
วิ ช าชี พ การคุ้ ม ครองแรงงาน แรงงานสั ม พั น ธ์ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จริ ย ธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions; labour
protection; labour relation; professional ethics; human-right; ethics and social responsibility
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GE2300108

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณ์และความหลากหลาย แนวคิด
การก่อตั้ง ปฏิญญา กฎบัตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒนาและเสาหลักอาเซียน
ความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and diversity
establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN development
cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together integration for
a sustainable future
GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict
and violence in family, community, nation and among countries; non-violence conflict
resolution
GE2400101

การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู้ ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น และการ
คัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การสืบค้นและการใช้เครื่องมือ
ทักษะการค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation and
selection; library’s information-resources storage systems; information resources searching
and tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism
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GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์ สรีรวิทยา
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและ ความฉลาดทาง
อารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; 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
GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็ นมาของชนชาติ ไทย ลั กษณะสั งคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่ อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government; beliefs;
religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom
GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ การ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพและ
การพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment;
human relation and personality; perfect personality development
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GE2400105

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้นา การเปลี่ยนแปลง
การเรี ย นรู้ การพั ฒ นาการท างาน การปรั บ ตั ว มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละการสื่ อ สารในองค์ ก ารสมั ย ใหม่
สุขภาพจิตและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; self-development;
transformational leadership; learning; work development; self-adjustment; human
relations in modern organization and communication; mental health and happy life
enhancement
GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณการ
วิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การตีความและการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative research;
research ethics; research design; study procedures and data collection field data
interpretation and analysis; and report writing
GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒ นา การวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives formulation
development project design; creation of participatory and learning atmosphere; project
administration
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GE2400108

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : –
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษย์ ศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับการพัฒนา
สมาธิ จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจาวัน
General knowledge of human; science of mind development; meditation
and mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation in daily life
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวล
กาย รูปแบบของการจัดการแข่งขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและ การปฐม
พยาบาล และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
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
GE2500102

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝึก
ทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of
social dance; practice of social dance
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GE2500103

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบีย บ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและการจัด การ
แข่งขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical
fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management of team
sports; sports injuries and first aid
GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กี ฬ าประเภทบุ ค คล ฝึ ก ทั ก ษะการเล่ น กี ฬ าประเภทบุ ค คล
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬา
และการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
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
GE2500105

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสาคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม เกมส์
นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
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

33

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมตริกซ์และตัวกาหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการ
จัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลาดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules, permutation
and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series
GE2600102

สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุ่ ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบ

สมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis
testing
GE2600103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์ พื้นที่
และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชาระ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ เลขดัชนี ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
และการให้เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage and
applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax and income
tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ย วกับวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัม มันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจาวัน
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical
substances in everyday life; evolution and human genome
GE2700102

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางสิ่ งแวดล้ อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental
pollution; environmental impact assessment and environment management
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
World in 21st Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิวัฒน์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤต การพัฒนา
ความเป็ น พลเมื อ งโลก สั ง คมสร้ า งสรรค์ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละทั ก ษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning
society and 21st century skills
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GE2810102

การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2(2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักและพื้นฐานการพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะที่
จาเป็นสาหรับการทางาน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ
และความคิดสร้างสรรค์สาหรับการเข้าสู่อาชีพ
Principles and foundations in self-development to be hands-on graduates;
necessary skills and characteristics to work; transformational leadership; personality;
teamwork; entrepreneurship and creative thinking to careers
GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต การเรี ย นรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงตนเอง การคิ ด เชิ ง บวก
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical
reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving
GE2810104

การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทาง
กาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง การ
บริโภคอาหาร การควบคุมน้าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การประยุ กต์วิทยาศาสตร์การ
กีฬากับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical activities;
enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food consumption;
weight control; leisure and recreation activities; the application of sports science and
exercise for health
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GE2810105

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสาคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติที่ดี
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners; selfcare for good health practitioners; activities for enhancing good health; food and nutrition;
the promotion of mental health
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิตกับการ
ลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical art;
mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health
GE2820102

วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสาอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยี สุขภาพและ

ความงาม
Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies;
health and beauty
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GE2820103

วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ วั ส ดุ ง านบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร วั ส ดุ ย านยนต์ วั ส ดุ ท าง
การแพทย์ วัสดุสาหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive materials;
medical materials; materials for clothing; construction materials; material for electric
appliance
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ST2031103 แคลคูลัส1
3(3-0-6)
Calculus 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์ เทคนิค
การหาปริพันธ์ ปริพันธ์จากัดเขตและการประยุกต์
Functions, limits and continuity; differentiation and applications; integration;
techniques of integration; definite integral and applications
ST2041105

เคมีประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Chemistry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้ างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี โลหะและการกัดกร่อน ของโลหะ เคมี
อินทรีย์เบื้องต้น ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สารโพลิเมอร์ น้าและการบาบัดน้าเสีย
Atomic structure and periodic table; chemical bonds; metals and metallic
corrosive; basic of organic chemistry; petroleum and their products; polymer; water
and water treatment
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ST2051107

ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Physics 1 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน ระบบอนุภาค
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพล
ศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกลและคลื่นเสียง
Vectors; forces and motion; work and energy; momentum and collisions;
system of particles; motion of rigid bodles; vidrations; mechanical properties of matter;
fluid mechanics; introduction to heat and thermodynamics; mechanical wave and
sound wave
ST2051108

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Physics 1 for Engineers Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน ระบบอนุภาค
และการเคลื่ อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ ง การสั่ นสมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหลความร้อนและ
อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกลและคลื่นเสียง
Vectors; forces and motion; work and energy; momentum and collisions;
system of particles and motion of rigid bodles; vidrations; mechanical properties of matter;
fluid mechanics; introduction to heat and thermodynamics; mechanical wave and
sound wave
EN2021101

กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ ระบบแรง ผลลัพธ์ของแรง การสมดุล การวิเคราะห์
โครงสร้ าง แรงภายใต้ของไหลที่อยู่ นิ่ ง จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภ าคและวัตถุแข็งเกร็ง
กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน 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
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EN2031103 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ ของกลุ่ม
วัสดุวิศวกรรมหลัก โลหะ โพลีเมอร์ เซรามิกและวัสดุผสม สมบัติทางกลและลักษณะการเสื่อมสภาพ
ของวัสดุ
Relationship between structures, properties, production processes and
applications of main groups of engineering materials, metals, polymers, ceramics and
composites; mechanical properties and materials degradation
EN2031104

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Drawing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉายและภาพสามมิติ การกาหนดขนาด
และพิ กั ด ความเผื่ อ ภาพตั ด ภาพช่ ว ยและภาพคลี่ การสเก็ ต ช์ ภ าพ การเขี ย นภาพแยกชิ้ น และ
ภาพประกอบ การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial
drawings, dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development;
freehand sketches, detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing
EN2041201

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดคอมพิว เตอร์ ประวัติการเขีย นโปรแกรม ส่ว นต่อประสานผู้ใช้งาน ส่ว นต่อ
ประสานการสร้า งโปรแกรม ส่ว นโปรแกรมคอมพิว เตอร์ ฮาร์ด แวร์ ซอต์ฟ แวร์ แนวคิด การ
ประมวลผล อีดีพี อันตรกิริยา การออกแบบโปรแกรม พื้นฐานอัลกอริทึม และระเบียบวิธีการพัฒ นา
ข้อ มูล ตัว แปร พื้น ฐานโครงสร้า งข้อ มูล โครงสร้า งควบคุม การวนซ้า แฟ้ม ข้อ มูล และฟัง ก์ช ัน ใน
โปรแกรมมิ่งภาษาระดับสู ง พร้อมด้วยการสาธิตและทดลองในห้ องปฏิบัติการ
Programming history and computer concept; programming-interface,
end-user-interface computer components; hardware and software interaction EDP
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concepts; basic algorithms, program design and development methodology; data,
variables, basic data structures, control structures, iterations, files and functions in
high-level language programming; with practical laboratory and experiment
EN2031101

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
3(1-6-2)
Basic Engineering Training 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้นฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ ในงานวิศวกรรม พื้นฐานเครื่องมือวัด การตะไบ ต๊าปและ
ดาย เครื่องมือกลเบื้องต้น การเชื่อมแบบอาร์คไฟฟูา
Basic tools and requiment in engineering; basic measuring instruments;
filing; tap and die; basic machine tools; electrical arc welding
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
EN2082101 พื้นฐานเครื่องประดับ 1
1(1-0-2)
Basic Jewelry 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2082102 ปฏิบัติการฝึกพื้นฐานเครื่องประดับ 1
งานพื้นฐานด้านเครื่องประดับ เครื่องมืองานเครื่องประดับ การใช้เลื่อยฉลุ การใช้ตะไบ
ตกแต่ง การตกแต่งเพื่องานฝัง การเชื่อมประกอบ การทาผิวสาเร็จ
Basics of jewelry work; tools used in jewelry work; using jigsaw; shaping with
rasps; decorated setting, inlaid welding, surface finishing
EN2082102

ปฏิบัติการฝึกพื้นฐานเครื่องประดับ 1
2(0-6-3)
Practice in Basic Jewelry 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2082101 งานพื้นฐานเครื่องประดับ 1
ปฏิบัติการพื้นฐานด้านเครื่องประดับ เครื่องมืองานเครื่องประดับ การใช้เลื่อยฉลุ การใช้
ตะไบตกแต่ง การตกแต่งเพื่องานฝัง การเชื่อมประกอบ การทาผิวสาเร็จ
Practice in basics of jewelry work; tools used in jewelry work; using jigsaw;
shaping with rasps; decorated setting, inlaid welding, surface finishing

41

EN2082103

งานโครงสร้างรูปพรรณเครื่องประดับ
1(1-0-2)
Metal Jewelry Mold Making
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2082104 ปฏิบัติการงานโครงสร้างรูปพรรณเครื่องประดับ
เครื่ องมืองานช่างรู ป พรรณ วัตถุดิบในการทาตัว เรือนเครื่องประดับ ส่ว นประกอบจี้
ต่างหู เข็มกลัด สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ความปลอดภัยในการทางาน การดูแลรักษาเครื่องมือ
Jewelry tools; materials for jewelry; components of pendant, earrings,
brooche, bracelet, necklace; safety at work; tool maintenance
EN2082104

ปฏิบัติการงานโครงสร้างรูปพรรณเครื่องประดับ
2(0-6-3)
Practice in Metal Jewelry Mold Making
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2082103 งานโครงสร้างรูปพรรณเครื่องประดับ
ร่างแบบส่วนประกอบจี้ ต่างหู เข็มกลัด สร้อยข้อมือ สร้อยคอ การทาชิ้นส่วนประกอบ
ระหว่างชิ้นงาน การทาตะขอ การทาชิ้นส่วนจับยึดต่างหู การทากล่องสปริงสร้อยข้อมือ การขัดตกแต่ง
ชิ้นงาน การประกอบชิ้นส่วนและตรวจสอบชิ้นงาน
Sketching design paints of pendant, earrings, brooch, bracelet, necklace;
connecting components; hooks, earring attaching, bracelet spring box, work finishing;
assembly and inspection
EN2082105

นวัตกรรมการออกแบบและการวิเคราะห์รูปแบบเครื่องประดับ
1(1-0-2)
Design Innovation and Analysis of Jewelry Modeling
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2082106 ปฏิบัติการนวัตกรรมการออกแบบและ
วิเคราะห์รูปแบบเครื่องประดับ
ความสาคัญ ความหมาย หลักการของการออกแบบ ลักษณะการออกแบบ กระบวนการ
ออกแบบและนาเสนองานออกแบบเครื่องประดับ การวิเคราะห์รูปแบบ การแยกแบบ และแยกประเภท
ชิ้นงาน ลาดับขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับ
Importance, meaning, and principles of design; design features; design
process and jewelry presentation; pattern analysis, categorization and classification;
production phases
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EN2082106

ปฏิบัติการนวัตกรรมการออกแบบและการวิเคราะห์รูปแบบเครื่องประดับ 2(0-6-3)
Practice in Design Innovation and Analysis of Jewelry Modeling
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2082105 นวัตกรรมการออกแบบและวิเคราะห์
รูปแบบเครื่องประดับ
การออกแบบ วิเคราะห์เครื่องประดับประเภทต่างๆ สร้างเครื่องประดับ เขียนแบบแยก
ชิ้นส่วนเครื่องประดับ แบบ 2 มิติ เขียนแบบแยกชิ้นส่วนเครื่องประดับ 3 มิติ ออกแบบเครื่องประดับ
ประเภทแหวน ออกแบบเครื่องประดับประเภทสร้อยคอ ออกแบบเครื่องประดับประเภทสร้อยข้อมือ/
กาไลข้อมือ ออกแบบเครื่องประดับประเภทต่างหู ออกแบบเครื่องประดับประเภทจี้ห้อยคอ
Design jewelry creation; analysis of various types of jewelry; drawing 2D
separate pieces of jewelry; drawing 3D separate pieces of jewelry; design jewelry ring;
designer jewelry necklace; designer jewelry, bracelets / bangles; designer jewelry earrings;
design jewelry pendant necklace
EN2082107

พื้นฐานเครื่องประดับ 2
1(1-0-2)
Basic Jewelry 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2082101 พื้นฐานเครื่องประดับ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2082108 ปฏิบัติการฝึกพื้นฐานเครื่องประดับ 2
งานพื้น ฐานการขึ้น รูปตัว เรือนเครื่องประดับ การทาน้าประสาน การสร้างกระเปาะ
การตกแต่งงานรูปพรรณ การประกอบตัวเรือน การเชื่อมประสานงานสาเร็จ การตกแต่งผิวสาเร็จ
Basics of jewelry body formation; soldering flux making; jewelry decorating;
jewelry assembling; work soldering; work finishing bulb making
EN2082108

ปฏิบัติการฝึกพื้นฐานเครื่องประดับ 2
2(0-6-3)
Practice in Basic Jewelry 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2082102 ปฏิบัติการฝึกพื้นฐานเครื่องประดับ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2082107 พื้นฐานเครื่องประดับ 2
ปฏิ บั ติ ก ารพื้ น ฐานการขึ้ น รู ป ตั ว เรื อ นเครื่ อ งประดั บ การท าน้ าประสาน การสร้ า ง
กระเปาะ การตกแต่งงานรู ป พรรณ การประกอบตัว เรือน การเชื่อมประสานงานส าเร็จ การตกแต่ง
ผิวสาเร็จ
Practice in basics of jewelry body formation; soldering flux making; bulb
making; jewelry decorating; jewelry assembling; work soldering; work finishing

43

EN2082109

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ
1(1-0-2)
Computer for Jewelry Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2082105 นวัตกรรมการออกแบบและการวิเคราะห์
รูปแบบเครื่องประดับ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2082110 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
เครื่องประดับ
ทฤษฎีของโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบ การติดตั้งโปรแกรมกับอุปกรณ์ การใช้คาสั่ง
ต่างๆ ในการเขียนภาพ 2 มิติ การใช้คาสั่งต่างๆ ในการเขียนภาพ 3 มิติ การกาหนดขนาด การเขียน
ลวดลาย การใช้เครื่องวาดและการเขียนภาพพื้นฐาน 3 มิติ
Theories of computer programs for design; program installation on devices;
commands for sketching 2 D pictures; commands for sketching 3 D pictures; size
determination; pattern sketching; machine sketching and basic 3D drawing
EN2082110

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ
2(0-6-3)
Practice in Computer for Jewelry Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2082106 ปฏิบัติการนวัตกรรมการออกแบบและการ
วิเคราะห์รูปแบบเครื่องประดับ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2082109 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ
ติดตั้งโปรแกรมกับอุปกรณ์ ใช้คาสั่งต่างๆ ในการเขียนภาพ 2 มิติ ใช้คาสั่งต่างๆ ในการ
เขียนภาพ 3 มิติ กาหนดขนาด เขียนลวดลาย ใช้เครื่องวาดและการเขียนภาพพื้นฐาน 3 มิติ
Program installation on devices; commands for sketching 2D pictures;
commands for sketching 3D pictures; size determination; pattern sketching; machine
sketching and basic 3D drawing
EN2082211

การสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Jewelry Prototyping with Computer Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคโนโลยีโปรแกรมเฉพาะส าหรั บเขียนแบบตัว เรือนเครื่องประดับ ความหมายของ
ไฟล์งานที่เป็น เซอร์เฟส โซลิดและเมช การใช้ไฟล์งานร่วมกันในโปรแกรมที่แตกต่างกัน การเตรียมไฟล์
งานสาหรับเครื่องซีเอ็นซี การเตรียมไฟล์งานสาหรับเครื่องปริ้น 3 มิติ การตรวจสอบและการแก้ไฟล์งาน
เทคโนโลยีการสแกนงาน 3 มิติด้วยเครื่องสแกนวัตถุ
Specific technology of jewelry design; definition of surface, solid, and mesh
job files; sharing files in different applications; preparing files for CNC machines; preparing
work files for 3D prototyping; checking and editing files; 3D scanning technology with object
scanner
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EN2082212

ปฏิบัติการสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(0-6-3)
Practice in Jewelry Prototyping with Computer Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2082211 การสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วัส ดุอุป กรณ์และส่ ว นประกอบเครื่องกัดแว็กซ์ ด้ว ยซีเอ็น ซี การสร้างชิ้นงานต้นแบบ
ตัวเรือนด้วยเครื่องกันซีเอ็นซี การดูแลบารุงรักษาเครื่องซีเอ็นซี วัสดุอุ ปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องปริ้ น
ต้นแบบ 3 มิติ การสร้างต้นแบบชิ้นงานด้วยเครื่องปริ้นต้นแบบ 3 มิติ การดูแลบารุงรักษาเครื่องปริ้น
ต้นแบบ 3 มิติ การใช้เครื่องสแกนวัตถุแบบ 3 มิติ
Materials and accessories of CNC wax machine; create a prototype with
CNC machine; maintenance of CNC machine; materials and accessories 3D modeling
machine; prototyping with a 3D prototype printer; maintenance of 3D prototype machine;
using 3D object scanners
EN2082213

การหล่อเครื่องประดับ
3(3-0-6)
Jewelry Casting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั กการคานวณหาปริมาณน้าหนักของโลหะมีค่าสาหรับการหล่อ กรรมวิธีการผลิต
ทางเดินน้าโลหะ ปูนหล่อแบบ ชนิดของแว๊กซ์ ชนิดของยางซิลิโคน การหลอมโลหะ การทาความสะอาด
ชิ้นงานหลังการหล่อ
Principles of calculating the weight of precious metals for casting; wax
casting process; types of silicone rubber; vulcanization casting; cleaning after casting
EN2082314

ปฏิบัติการหล่อเครื่องประดับ
3(0-6-3)
Practice in Jewelry Casting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2082213 การหล่อเครื่องประดับ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการหล่อเครื่องประดับ การทาต้นแบบแว๊กซ์ การผลิตแม่พิมพ์ยาง
การ
หล่อต้นแบบแว๊กซ์เรชิ่น การหล่อพร้อมฝัง การทาความสะอาดหลังการหล่อ
Jewelry casting process; wax pattern making; rubber mold manufacturing ;
casting wax setting; cleaning after casting
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EN2082315

โลหะวิทยาของโลหะมีค่าในงานแม่พิมพ์เครื่องประดับ
3(3-0-6)
Metallurgy of Precious Metals in Mold Jewelry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คุณสมบัติโลหะมีค่า ความต้านทานการหมองและการกัดกร่อน โครงสร้างอะตอมและ
ผลึกของโลหะ โลหะบริสุทธิ์และโลหะผสม กลไกการแข็งตัวของโลหะผสม แผนภาพของคุณสมบัติทางกล
ของโลหะมีค่า โลหะตัวเรือนเครื่องประดับ
Preciovs metal properties; dullness and erosion resistance; atom structure
and metal crystal structure; pure metal and alloy metal; mechanical hardening of alloy;
mechanical property diagram of preciovs metals; jewelry body metals
EN2082316

กระบวนการประกอบตกแต่งงานรูปพรรณ
3(0-6-3)
Decoration Process of Ornaments
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2082107 พื้นฐานเครื่องประดับ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : องค์ประกอบของงานรูปพรรณ ชิ้นส่วนมาตรฐาน การใช้เครื่องมือพื้นฐาน การเรียง
ระดั บ และจั ด รู ป ทรง การประกอบชิ้ น งานที่ มี อ งค์ ป ระกอบหลายส่ ว น การเชื่ อ มด้ ว ยวิ ธี ขั้ น พื้ น ฐาน
การเชื่อมด้วยเทคนิคเรเซอร์
Components of Ornaments; standard parts; basic tools usage; arranging and
setting; assembling work with multiple components; welding basics; laser welding
techniques
EN2082317

ปฏิบัติการเทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปในงานเครื่องประดับ
3(0-6-3)
Practice Metal Forming for Mold Stamping Technology for Jewelry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การทดสอบคุณสมบัติทางกล การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ พื้นฐานการออกแบบ
แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ หลักการคานวณคุณสมบัติการขึ้นรูปโลหะ การออกแบบชิ้นงานและเลือกใช้เครื่องจักร
สาหรับขึ้นรูปโลหะแผ่น การออกแบบชิ้นงานและเลือกใช้เครื่องจักรสาหรับงานขึ้นรูปโลหะก้อน การตัด
เฉือน ลากขึ้น รู ป ลึ ก และรี ดลดความหนา วิธีการขึ้นรูปวัส ดุ การขึ้นรูปด้ว ยของเหลวความดันสู ง และ
พลังงานสูง
Mechanical properties test; physical properties test; basics of designing mold
for metal forming; principles of calculating metal forming; designing work and choosing
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machine for metal sheet forming; designing work and choosing machine for metal lump
forming; shearing, drawing, and milling; methods of forming metals; metal forming with high
pressure liquid and high energy
EN2082318

ปฏิบัติการงานประดับอัญมณี
3(0-6-3)
Practice in Setting of Gems
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2082107 พื้นฐานเครื่องประดับ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้เครื่องมือในการประดับอัญมณี การประดับอัญมณีด้วยวิธีการแบบ
ฝังไข่
ปลา แบบฝังหนามเตย แบบฝังเหยียบหน้า แบบฝังหุ้ม แบบฝังหนีบ แบบฝังสอดและแบบฝังไร้หนาม การ
ทาความสะอาดชิ้นงานหลังการฝัง การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
Tools used in setting of gems; decorating gems with an pave setting; prong
setting; flush setting; bezel setting; tension setting; channel setting and invisible setting;
cleaning the workpiece; quality inspection
EN2082319

การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
1(1-0-2)
Jewelry Production Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็ น ไปได้ ข องหั ว ข้ อ โครงการ การรวบรวมข้ อ มู ล ความเป็ น มาของปั ญ หา
วิธีดาเนินงานโครงการ การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
Feasibility of project proposal; data collection; background of the problem;
project management; material preparation; project progress report
EN2082420

งานลงยาถมเครื่องประดับ
1(1-0-2)
Enamel Work for Jewelry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2082421 ปฏิบัติการงานลงยาถมเครื่องประดับ
วัสดุการทายาถม วัสดุตัวเรือนงานถม การออกแบบลวดลายงานถม การตีลาย การกัด
กรด ความร้อนในการถม การทาความสะอาดชิ้นงานถม
Filling material; material design of work reclamation heat etching
reclamation; cleaning the workpiece
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EN2082421

ปฏิบัติการงานลงยาถมเครื่องประดับ
2(0-6-3)
Practice in Enamel Work for Jewelry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2082420 งานลงยาถมเครื่องประดับ
การทายาถม การทาตัวเรือนงานถม ออกแบบลวดลายงานถม ขั้นตอนตีลาย การกัด
กรด ความร้อนในการถม การเพลาลาย การทาความสะอาดชิ้นงานถม
Enamel; to make a living design of enamel work for jewelry; stamping;
thermal etching; cleaning after enamel
EN2082422

ปฏิบัติการนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ
3(0-6-3)
Practice in Innovation in Jewelry Packaging Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2082106 ปฏิบัติการนวัตกรรมการออกแบบและการ
วิเคราะห์รูปแบบเครื่องประดับ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : นวัตกรรมใหม่ในการสร้างบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ ออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ
เขียนแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ การผลิตบรรจุภัณฑ์สาหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
Packaging innovation for jewelry industry; jewelry packaging design; jewelry
packaging package drawing; creation for jewelry industry
EN2082423

โครงงานทางวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
3(0-9-0)
Jewelry Production Engineering Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2082319 การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมการผลิต
เครื่องประดับ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิ เ คราะห์ แ ผนการด าเนิ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ การวิ เ คราะห์ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ปัญหาและการกาหนดวิธีการแก้ปัญหา การนาเสนอผลการดาเนินงานเป็นระยะ การนาเสนอผลการ
ดาเนินงาน จัดทารายงานโครงการฉบับสมบูรณ์
Analysis of approved project plan; analysis of work implementation;
problems and solution determination; periodic presentation of project progress; project
presentation; writing project report

48

EN2002301

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์
งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและความ
ปลอดภัย การเขียนรายงานและการนาเสนองาน
Cooperative education process; selecting establishments and job
applications job Interviews personality development; labor law and professional ethics;
quality system and safety; report writing and presentation
กลุ่มวิชาชีพเลือก
EN2083401 สหกิจศึกษาสาหรับวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
6(0-40-0)
Cooperative Education for Jewelry Production Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติงานจริงด้านวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ เสมือนพนักงานของหน่วยงานตาม
ลั กษณะงานในตาแหน่ งงานที่ได้รั บ การคัดเลื อกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สั ปดาห์ จัดทารายงานการ
ปฏิบัติงานหรือรายงานการทาโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
Practice working in Jewelry Production Engineering as an actual employee
according to the position being appointed for not less than 16 weeks; preparation of work
report or project report under the supervision of the supervisor and teacher
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
EN2083402

การฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
3(0-40-0)
Practice for Jewelry Production Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิ บั ติ ง านโดยน าความรู้ จ ากด้ า นเทคโนโลยี เ ครื่อ งประดั บ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสถาน
ประกอบการจริง โดยมีเวลาฝึกปฎิบัติงานไม่ต่ากว่า 8 สัปดาห์
Application of knowledge in jewelry technology in a workplace for at least
8 weeks
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EN2083403

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
3(1-6-2)
Special Topics on Jewelry Production Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวางแผนการผลิตเครื่องประดับ การคิดต้นทุนการผลิต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การผลิต กระบวนการผลิตเครื่องประดับ การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา การสรุปผลและนาเสนอ
Manufacturing planning production; costing; application of production
technology; jewelry manufacturing process; problem analysis; and conclusion and
presentation delivery
EN2083104

วัสดุเครื่องประดับ
3(3-0-6)
Jewelry Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของโลหะตัวเรือนเครื่องประดับ โครงสร้างของโลหะ คุณสมบัติของทองคา เงิน
แพลเลเดียม แพทตินั่ม ทองแดงและทองแดงผสม โลหะผสม ซิลิโคน อลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสม
Properties of metal jewelry; structure of metal; properties of gold, silver,
palladium, platinum, copper and pat copper; materials alloys; silicon; aluminum and
aluminum alloys
EN2083205

การวิเคราะห์อัญมณี
3(3-0-6)
Gemology Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คุณสมบัติอัญมณี คุณสมบัติทางกายภาพ ระบบผลึกของอัญมณี ประเภทของอัญมณี
เครื่องมือวิเคราะห์อัญมณี ตาหนิภายในอัญมณี กระบวนการวิเคราะห์อัญมณี
Gemstone properties; physical properties; gemstone crystal system; types
of gemstones; gemstone analysis equipment; inclusions; process of gemstone analysis
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EN2083306

การบริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
3(3-0-6)
Gems and Jewelry Business Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู : การบริ ห ารธุ ร กิ จ ทางอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งประดั บ การวางแผนธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม
เครื่องประดับ การจัดการทางตลาด การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านโฆษณา การบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์
Business management of jewelry industry; business planning of jewelry
industry; marketing management; environmental management; advertising management;
human resources management
EN2083307

การชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ
3(3-0-6)
Jewelry Finishing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ ความปลอดภัยในการทางานชุบเคลือบผิว การชุบ
เคลื อ บผิ ว โลหะด้ ว ยไฟฟ้ า การเตรี ย มน้ ายาชุ บ การชุ บ เคลื อ บผิ ว โลหะ การดู แ ลคุ ณ ภาพน้ ายาชุ บ
การบารุงรักษาเครื่องมือ
Jewelry Finishing principles; safety in jewelry coating; metal coating with
electricity; preparation of coating solution; metal coating; coating solution quality
maintenance; and equipment maintenance
EN2083308

ปฏิบัติการชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ
3(0-6-3)
Practice in Jewelry Finishing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเตรียมผิวสาหรับการชุบเครื่องประดับ การล้างทาความสะอาดผิวโลหะด้วยคลื่ น
อั ล ตร้ า โซนิ ค การชุ บ รองพื้ น ทองแดง การชุ บ นิ เ กิ ล การชุ บ เงิ น การชุ บ ทองและการชุ บ ปากกา
การตรวจสอบชิ้นงานหลังการชุบ
Surface preparation for jewelry; plating ultrasonic wave cleaning; copper
plating; nickel plating; silver plating; gold plating and plating; check the workpiece after
plating
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EN2083309

การควบคุมคุณภาพในงานเครื่องประดับ
3(3-0-6)
Quality Control for Jewelry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การบริ หารงานควบคุ มคุ ณภาพในงานเครื่ องประดั บ การใช้เทคนิ คการควบคุ มคุ ณภาพ
ความน่าเชื่อถือทางด้านวิศวกรรม
Quality control for jewelry work; quality control techniques; engineering
reliability
EN2083310

การเจียระไนพลอย
3(3-0-6)
Gems Cutting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เครื่องมือเจียระไน การปั้นทวน การกาหนดสัดส่วน การเจียระไนเหลี่ยม การเจียระไน
หลังเบี้ย การเจียระไนรูปทรงพื้นฐาน การซ่อมบารุงอัญมณีชารุด
Gems cutting equipment; gems shaping; proportion determination; gems
cutting; cabochon cutting; basic shape cutting; damaged gem maintenance
EN2083311

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการป้องกันการสูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะห์และ
การควบคุม
ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดกับบุคคล และสถานที่ทางาน เทคนิคที่ใช้กับระบบความปลอดภัย หลักการบริหาร
ความปลอดภัย และกฎหมายความปลอดภัย
Loss prevention principles; design; analysis and prevention of hazards
occurring to man and workpiece; system safety techniques; principles of security
management; and safety laws
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ภาระการสอนต่อสัปดาห์
ตาแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา/ จากสถาบัน
เลขประจาตัวประชาชน วิชาการ
ที่
แต่ละปีการศึกษา
วิชาเอก การศึกษา
1

2

นายวิเชียร มหาวัน
x xxxx xxxxx xx x

นายธีระวัฒน์ แม้น
ด้วง
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

อาจารย์

วศ.ม.

วิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรม

ค.อ.บ.

วิศวกรรม
อุตสาหการเครื่องมือกล
เทคโนโลยีการ มหาวิทยาลัย
15
ขึ้นรูปโลหะ
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2545
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
อุตสาหการ- ราชมงคล, 2538
เครื่องมือกล
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัย
15
การจัดการ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2550
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
อุตสาหการ- ราชมงคล, 2538
เครื่องมือกล

วศ.ม.

ค.อ.บ.

3

นายจักรกฤษณ์ ยิม้
แฉ่ง
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

วศ.ม.

ค.อ.บ.

4

นายอาวุธ ฉายศิริ
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

2560
พ.ศ. ....
สถาบันเทคโนโลยี 15
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2548
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2543

วศ.ม.

วิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรม

ค.อ.บ.

วิศวกรรม
อุตสาหการเครื่องมือกล

มหาวิทยาลัย
15
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2551
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2536

2561

2562

2563

15

15

15

15

15

15

15

15 15

15

15

15
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ลาดับ
ที่
5

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางสาวปริศนา บุญศักดิ์

x xxxx xxxxx xx x

ลาดับ
ที่
1

2

ตาแหน่ง คุณวุฒิ
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

ศป.ม.

นวัตกรรม
การออกแบบ

ศษ.บ.

ออกแบบ
ศิลปประยุกต์

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง คุณวุฒิ
เลขประจาตัวประชาชน วิชาการ
น า ย ก รี ฑ า สิ ง ห์
สมบูรณ์
x xxxx xxxxx xx x

นายประพันธ์ ลาวัณย์
กาญจน์
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

อาจารย์

สาขาวิชา/ จากสถาบัน
วิชาเอก การศึกษา

สาขาวิชา/
วิชาเอก

วศ.ม.

วิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรม

วศ.บ.

การจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรม

วศ.ม.

ค.อ.บ.
3

นายพิพัฒน์พล ลาภ
อมรภิญโญ
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

วิศวกรรม
อุตสาหการ
วศ.ม. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

วศ.บ.

4

นายพลรัชต์ บุญมี
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

วศ.ม. วิศวกรรม
เครื่องกล

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา

พ.ศ. ....
2560
มหาวิทยาลัยศรี
15
นครินทรวิโรฒ,
2554
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2532

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2551
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2544
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2551
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2538
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2553
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2549
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2551

2561

2562

2563

15

15

15

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

7

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

5

3

3

3

3
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง คุณวุฒิ
วิชาการ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

วศ.บ. วิศวกรรม
เครื่องกล

ค.อ.บ.

วิศวกรรม
เครื่องกล

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งวิชาการ

ลาดับ
ที่
เลขประจาตัวประชาชน
1

นายฉลอง อาชวากร
x xxxx xxxxx xx x

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม
เครื่องประดับ

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุร,ี
2544
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2540

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ….
โรงเรียนเพาะช่าง, 2514

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2560

2560

2560

3

3

3

3

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่
ละปีการศึกษา
2556

2557

2558

2559

5

5

5

5

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ
ก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จัก
การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา สาหรับใช้กับสภาพการทางานจริง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
ทุกๆ ด้าน ก่อนออกไปทางานจริงหลังจบการศึกษา โดยหลักสูตรได้จัดให้ศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาใน
กลุ่ ม วิ ช าชี พ บั ง คั บ ดั ง นี้ EN2082401 สหกิ จ ศึ ก ษาส าหรั บ วิ ศ วกรรมการผลิ ต เครื่ อ งประดั บ
(Cooperative Education for Jewelry Production Engineering) 6(0-40-0)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) มี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านจากสถานประกอบการตลอดจนมี ค วามเข้ า ใจในหลั กการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัยตรงเวลาและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
(6) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ ประมวลผล
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4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทาโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิชาชีพเพื่อการแก้ปัญหา
หรือประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ผู้ร่วมโครงงานจานวนไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน กาหนดให้มีการศึกษาทดลอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และทารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถ
แก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการทา
โครงงานได้ มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้
สังคมกว้างขึ้น มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือกรณีทางานโครงงานด้านเครื่องประดับ มีการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีในการทาโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษาให้ข้อมูล ข่ าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคอย่าง
ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งยังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากรายงานความก้ า วหน้ า ในการท าโครงงาน สมุ ด บั น ทึ ก การให้ ค าปรึ ก ษา
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสาเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทางานได้
ในเบื้องต้น และการจัดสอบการนาเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทาหน้าที่ ส่ ง เสริ ม และสอดแทรกให้ นั ก ศึ ก ษามี จ รรยาบรรณใน
เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ วิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล
สังคม
การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสั งคมที่ถูกต้อง จัดค่าย
พัฒนาชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเผยแพร่ความรู้ที่
ได้ศึกษามา คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของ
นักศึกษา
(2) ปฏิ บั ติ ต นภายใต้ จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้ ว ย ในรายวิ ช าเปิ ด สอนต้ อ งส่ ง เสริ ม การสอดแทรกให้
ความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนาสังคมที่ถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตโดยอาจมีการจัด
ค่ า ยพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสเผยแพร่
ความรู้ที่ได้ศึกษามาด้วยความเสียสละ
(3) มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ รายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนต้ อ งต่ อ ยอดความรู้ พื้ น ฐานใน
ที่ได้มาตรฐาน สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าว ภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์
อย่ างเหมาะสมเพื่ อการประกอบวิช าชีพ ของตน ปั ญ หาที่ ท้ า ทายให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า หาความรู้ ใ นการ
และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
พั ฒ นาศั ก ยภาพประยุ ก ต์ ใ ช้ ศ าสตร์ ดั ง กล่ า วอย่ า ง
เหมาะสม เพื่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของตน และ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
(4) มีการใฝ่ รู้ ในองค์ ความรู้ เทคโนโลยีที่ มี ก าร มีการจัดให้มีองค์กรภายนอกที่สามารถถ่ายทอดความรู้
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา ในด้ า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งประดั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เ กี่ ย วกั บ งานเครื่ อ งประดั บ ทั่ ว ไป
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
เป็นต้น เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในองค์ความรู้ที่
พัฒนาตลอดมา
(5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือก สร้ า งโจทย์ ปั ญ หาของรายวิ ช าต่ า งๆ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
วิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
แก้ปัญหาด้วยตนเอง และอาจเฉลยหลังจากตรวจวิธีการ
คิด และแก้ไขปัญหาของนักศึกษาแล้ว
(6) มีความสามรถในการทางานร่ ว มกับผู้ อื่น มี สร้างโจทย์ปัญหาของรายวิช าต่า งๆ เพื่อให้ นัก ศึ ก ษา
ทั ก ษะในด้ า นการท างานเป็ น หมู่ ค ณะ สามารถ ทางาน โดยมอบหมายให้ทางานแบบกลุ่มทางาน แทนที่
บริหารจัดการการทางานได้อย่างเหมาะสม และ จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝน
เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทางาน
การทางานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการ
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คุณลักษณะพิเศษ

(7) สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี
( 8 ) มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ไทย
ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิ ค ในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เป็นอย่างดี

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ทางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการ
ทางาน
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนความรู้
มี ร ะบบเพื่ อ สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในหมู่
นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี
บางรายวิ ช าอาจมี ก ารมอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาได้
สื บค้นข้อมูล รวบรวมความรู้นาเสนอในชั้นเรียน และ
เผยแพร่ความรู้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้ผู้สนใจ
ภายนอก ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถท างานเป็ น ที ม สามารถแก้ ไ ขข้ อ ขั ด แย้ ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็ นของผู้ อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิชาการต่อบุคคล องค์ก ร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชี พ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้ มีวัฒ นธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลู กฝั งให้ นั กศึ กษามีร ะเบีย บวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้ นา และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์
โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก
เรื่ องคุณธรรม จริ ย ธรรมในการสอนทุก รายวิช า รวมทั้งการจัดกิ จกรรมส่ ง เสริ มคุ ณธรรม จริยธรรม เช่น
การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
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ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่นถ้าเป็น หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่นการประเมินจาก
การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพ มาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว และ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิ ดชอบในการพัฒ นาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง สั งคมและทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิ ดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานกับผู้อื่น
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
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(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย โดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์ เ สมื อ นจริ ง และน าเสนอการแก้ ปั ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู้ เ ทคนิ ค การประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุ ทธ์การประเมิน ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิ คการนาเสนอโดยใช้ทฤษฏี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ด้านทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ความรู้จากวิชาต่างๆ
ที่ได้ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทาโครงงาน
(6) การฝึกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4
ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการ
เรียนรู้บางเรื่องก็ได้ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
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ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวการทาง
แก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแป
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอ่านภาษาอังกฤษ

1






2











3











4 5 1 2
   
   
   
   
   
 
 

 

 
 

3






4






1











2








3






ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   


 
 


ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105

การฟังภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
พลวัติทางสังคมและความทันสมัย
มนุษยสัมพันธ์
ระเบียบวิธีวิจยั
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ

คุณธรรม จริยธรรม

1










2










3










4






ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

5






1










2










3






4






1










2

3















ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

 

 
 
   
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาทัองถิ่น
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การพัฒนาและประเมินโครงการ

คุณธรรม จริยธรรม

1











2












3












ความรู้

4 5 1 2
   
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   

ทักษะทาง
ปัญญา

3 4 1 2
   
   
  
  
 
   
   
   
   
   
   

3










ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
 
   

   

   
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

2







3







4







5







ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1







2







3







4







1







2







3







ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   

GE2500101 พลศึกษา
GE2500102 ลีลาศ
GE2500103 กีฬาประเภททีม
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
GE2500105 นันทนาการ
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

1







GE2600102 สถิติเบื้องต้น

                   

GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

                   

GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
GE2700102 สิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

                   
               
 

68

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105
GE2400108
GE2820101
GE2820102
GE2820103

โลกในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
ชีวิตและการคิดเชิงบวก
การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
ปกิณกคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

คุณธรรม จริยธรรม

1










2










3










4









5









ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1










2










3









4









1










2










3









ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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3.2

หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลารั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัด แย้งตามล าดั บ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุ ณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิชาการต่อบุคคล องค์กร สังคม
และส่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้า ง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้าน
ทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์ และแก้ ไขปัญหา ด้ว ยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุก ต์ใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ทีเ่ หมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ

70

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถใช้ ค วามรู้ ใ นสาขาวิ ช าชี พ มาสื่ อ สารต่ อ สั ง คมได้ ใ นประเด็น
ที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง ส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้ง ให้ความช่วยเหลื อ และ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ ตามได้อย่างประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ านความปลอดภั ยในการท างานและการรัก ษาสภาพแวดล้ อม
ต่อสังคม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ เพื่อ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุ กต์ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1 คุณธรรม จริยธรรม

2 ความรู้

4 ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
3 ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ 6.ทักษะพิสัย
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
ST2031103 แคลคูลัส 1
ST2041105 เคมีประยุกต์
ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
ST2051108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม
EN2031103 วัสดุวิศวกรรม
EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม
EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
EN2031101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1

5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1 คุณธรรม จริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4 ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และ 6.ทักษะ
3 ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
พิสยั
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

2 ความรู้

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
EN2082101 พื้นฐานเครื่องประดับ 1
EN2082102 ปฏิบัติการฝึกพื้นฐานเครื่องประดับ 1
EN2082103 งานโครงสร้างรูปพรรณเครื่องประดับ
EN2082104 ปฏิบัติการงานโครงสร้างรูปพรรณ
เครื่องประดับ
EN2082105 นวัตกรรมการออกแบบและ
การวิเคราะห์รูปแบบเครื่องประดับ
EN2082106 ปฏิบัติการนวัตกรรมการออกแบบ
และการวิเคราะห์รูปแบบเครื่องประดับ
EN2082107 พื้นฐานเครื่องประดับ 2
EN2082108 ปฏิบัติการฝึกพื้นฐานเครื่องประดับ 2
EN2082109 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
เครื่องประดับ


















































 










































73

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1 คุณธรรม จริยธรรม

2 ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4 ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และ 6.ทักษะ
3 ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
พิสยั
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
EN2082110 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการ

ออกแบบเครื่องประดับ
EN2082211 การสร้างต้นแบบเครื่องประดับ
ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
EN2082212 ปฏิบัติการสร้างต้นแบบเครื่องประดับ

ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
EN2082213 การหล่อเครื่องประดับ
EN2082314 ปฏิบัติการการหล่อเครื่องประดับ 
EN2082315 โลหะวิทยาของโลหะมีค่าในงาน
แม่พิมพ์เครื่องประดับ
EN2082316 กระบวนการประกอบตกแต่งงาน

รูปพรรณ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1 คุณธรรม จริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4 ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และ 6.ทักษะ
3 ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
พิสยั
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

2 ความรู้

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
EN2082317 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มขึ้น
รูปในงานเครื่องประดับ
EN2082318 ปฏิบัติการงานประดับอัญมณี
EN2082319 การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรม
การผลิตเครื่องประดับ
EN2082420 การลงยาถมเครื่องประดับ
EN2082421 ปฏิบัติการลงยาถมเครื่องประดับ
EN2082422 ปฏิบัติการนวัตกรรมการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ
EN2082423 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิต
เครื่องประดับ
EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1 คุณธรรม จริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4 ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และ 6.ทักษะ
3 ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
พิสยั
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

2 ความรู้

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
EN2083401 สหกิจศึกษาสาหรับวิศวกรรมการ
ผลิตเครื่องประดับ
EN2083402 การฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิต
เครื่องประดับ
EN2083403 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต
เครื่องประดับ
EN2083104 วัสดุเครื่องประดับ
EN2083205 การวิเคราะห์อัญมณี
EN2083306 การบริหารธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ
EN2083307 การชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ
EN2083308 ปฏิบัติการชุบเคลือบผิว
เครื่องประดับ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1 คุณธรรม จริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4 ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และ 6.ทักษะ
3 ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
พิสยั
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

2 ความรู้

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
EN2033309 การควบคุมคุณภาพในงาน
เครื่องประดับ
EN2083310 การเจียระไนพลอย
EN2083311 วิศวกรรมความปลอดภัย


















77

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 3 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
2.2 กาหนดให้มีการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
2.3 ประเด็นการทวนสอบ ให้ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
2.4 ดาเนินการทวนสอบหลังประกาศผลการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
2.5 จัดทารายงานผลการทวนสอบ การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาเสนอต่อคณะ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้องเรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ข้อ 5 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะนาแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่ม พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรกและที่ไม่ใช่วิจัยในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆการ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
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(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องประดับ
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์กาหนดการกากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ
บริบทและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับ
คณะ โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่บริหารหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกปี และพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลั กสู ตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยพิจารณาข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจา
ทุกปี และแจ้งผลการสารวจให้กับคณะได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัมนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
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3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียน
ในหลักสูตรจนส าเร็จ การศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้ มีความพร้อมทางการเรียน และมี
กิจกรรมทั้ งด้านวิชาการและกิจ การนั กศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนิ น งาน
คานึ งถึงผลลั พธ์ที่เกิดขึ้น กับนั กศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร คณะมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องการ
เรียนการสอนซึ่งสามารถติดต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้ส อน
แต่ละรายวิชาโดยตรงหรือผ่านช่องทางอื่น เช่น กล่องร้องเรียนที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์ และร้องเรียน
ผ่านอีเมล์
4. อาจารย์
หลั กสู ตรให้ ความส าคั ญกั บ คุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ ในการผลิ ตบั ณ ฑิ ต จึ ง มี
การกาหนด ระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด นอกจากนั้นยังจัดทาระบบ
การบริหารอาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม
นอกจากนี้คณะ ยังมีโครงการให้อาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบการ เพื่อฝึกปฏิ บัติการใช้ความรู้จริงใน
ฐานะวิศวกรกับ สถานประกอบการ และนาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมา สอนนักศึกษาและคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ
คณาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม วิ ช าหรื อ วิ ช าจะประชุ ม ร่ ว มกั บ อาจารย์ ผู้ ส อนเป็ น ประจ าทุ ก ปี
เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน และเพื่ อกาหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสาหรับการสอนใน
ปีการศึกษาต่อไปหรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกาหนดสาระสาคั ญของหลั กสูตรให้ส อดคล้ องกับวิสั ย ทัศน์ ข อง
มหาวิทยาลัย และบริบทที่เปลี่ ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
เมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลั กสู ตรให้ ความส าคัญกับ อาจารย์ผู้ ส อนในรายวิช า โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลั ก สู ต รก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผู้ เ รี ย นที่ แ สดงมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ เ พื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอน
หลั กสู ตรกาหนดให้ มี การประเมิน ผู้ เรี ยนที่ แสดงมาตรฐานผลการเรีย นรู้ เพื่อนาข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
มาวิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ มีการบริหาร
ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียน การสอน
ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศที่มีความเพียงพอสาหรับการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร รวมทั้งมีการ
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ หลักสูตรมีสถานประกอบการที่มีการ
ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกสหกิจศึกษาและแหล่งข้อมูลการทาวิชาโครงงาน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
X
X
X
X
X
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
X
X
X
X
X
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
X
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น และขอคาแนะน า
รวมทั้งข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม หรือ
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบตาม
หลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อ เสนอแนะ/ข้อ มูล จากการประเมิน ของนัก ศึก ษา คณาจารย์ ผู้ใ ช้บัณ ฑิต
และผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ ทบทวนข้อมูล ข้างต้น โดยอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสู ตร/คณะกรรมการจัดทา
หลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA)
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ๒๕๖๐ .ศ.
.................................................................
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นไป
อย่าง
มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ๒๕๕๘ .ศ.
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช )๒(
เมื่อ ๒๕๖๐/๙ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๒๕๔๘ .ศ.มงคล พ
วันที่ ๒๗ กันยายน พจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ ๒๕๖๐ .ศ.
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่ าด้ ว ย “ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ๑ ข้อ
”๒๕๖๐ .ศ.การศึกษาระดับปริญญาตรี พ
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ให้ยกเลิก ๓ ข้อ
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
)ฉบับที่ ๒( พ.ศ. ๒๕๕๒
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
)ฉบับที่ ๓( พ.ศ. ๒๕๕๗
(๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
)ฉบับที่ ๔( พ.ศ. ๒๕๕๘
ในข้อบังคับนี้ ๔ ข้อ
“สภามหาวิทยาลัยหมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ”
“มหาวิทยาลัยหมายความว่า มห ”าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดีหมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ”
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“คณะ หมายความว่ า คณะ วิ ท ยาลั ย หรื อ ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ ”
เทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
“คณบดีหม ”ายความว่า คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
“นักศึกษาหมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ”
หมายความว่า คณะกรรมการประจาคณะ ”กรรมการคณะ“
“สาขาวิชาหมายความว่า สาขาวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในคณะ ”
“หัวหน้าสาขาวิชาหมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาที่รับผิดชอบงานของสาขาวิชาในคณะ ”
“อาจารย์ที่ปรึกษาหมายความว่า อาจารย์ประจาในคณะซึ่งคณบดีแต่งตั ”้งและมอบหมาย
ให้ทาหน้าที่แนะนา ให้คาปรึกษาด้านการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติ ตลอดจนรับผิดชอบใน
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
“อาจารย์ ผู้ ส อน อาจารย์ ประจ าหรื อ อาจารย์ พิ เ ศษที่รั บผิ ด ชอบสอน หมายความว่ า ”
รายวิชาในระดับปริญญาตรี
หมายความว่า แผนการจัดการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละ ”แผนการเรียน “
หลักสูตรซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและรายวิชาที่กาหนด การจัดแผนการ
เรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการคณะ
หมายความว่า ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบีย ”ค่าจัดการศึกษา“นและค่าสนับสนุน การ
จัดการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อ ๕ ข้อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
การใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ
หมวด ๑
ระบบการศึกษา
๓๑ มิถุนายน ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันที่ ๑ ปีการศึกษาให้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๖ ข้อ
พฤษภาคมของปีถัดไป
ข้อ ๗ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาโดยการกากับดูแลคณะและสาขาวิชาต่างๆ คณะใดหรือ
สาขาวิ ช าใดมี ห น้ า ที่ จั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รใด ให้ จั ด การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รนั้ น แก่ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนทั้ ง
มหาวิทยาลัย
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(๒) การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค )Semester System( โดยแบ่งเวลาศึกษา
ในปีการศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
(ก) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง )First Semester( ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา
๑๖ สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
(ข) ภาคการศึ ก ษาที่ ส อง )Second Semester( ตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤศจิ ก ายนเป็ นต้นไป
เป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
กาหนดวันเปิดภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจเปิด
ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session )ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา ๘ สัปดาห์
รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
(๓) สาขาวิชาต่างๆ จัดสอนรายวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบตามข้อกาหนดของหลักสูตร
รายวิชาหนึ่งๆ กาหนดปริมาณการศึกษาเป็นจานวนหน่วยกิตและสอนรายวิชานั้นๆ ในเวลาหนึ่งภาค
การศึกษา
(๔) หน่ ว ยกิต หมายถึง หน่ว ยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา ในแต่ล ะรายวิชาจะมี
จานวน
หน่วยกิตกาหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(ข) ภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(ค) การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึ กไม่น้ อยกว่า ๔๕ ชั่ว โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(ง) การทาโครงการหรือ กิจ กรรมการเรียนอื่น ใดซึ่ ง ได้รับ มอบหมาย ที่ใช้เวลาท า
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๕) รายวิชาหนึ่งๆ ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงทฤษฎี
จานวนชั่วโมงปฏิบัติ จานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลา และคาอธิบายรายวิชาที่จะสอนในรายวิชานั้นๆ
(๖) รายละเอียดของจานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษาซึ่งนับจากวันที่เปิดภาค
การศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ มีดังนี้
(ก) หลักสูตรปริญญาตรี )๔ ปี( มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษาสาหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา )ภาคสมทบ(
(ข) หลักสูตรปริญญาตรี )๕ ปี( มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา )ภาคสมทบ(
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(ค) หลักสูตรปริญญาตรี )ต่อเนื่อง( มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
สาหรับ การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา )ภาคสมทบ(
หมวด ๒
การรับเข้าศึกษา
ลักษณะและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ๘ ข้อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(๒) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
ข้อ ๙ การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้า
ศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป
หมวด ๓
การขึ้นทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๐ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(๑) ผู้ได้รับการคัดเลือกจะมีสภาพเป็นนักศึกษา ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๒) การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นนั ก ศึ ก ษาต้ อ งดาเนิ น การด้ว ยตนเอง พร้ อ มทั้ ง ช าระเงิน ค่าจัด
การศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) นักศึกษาต้องมีบัตรประจาตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งออกให้โดยสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
(๔) นักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา ตามที่คณะแต่งตั้ง
ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
(๑) มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ในแต่ละภาคการศึก ษาให้
เสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษานั้นๆ
(๒) ในกรณีมีเหตุอัน ควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจากัด
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้
(๓) การงดการเรียนการสอนรายวิชาใดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปบ้างแล้ว จะต้อง
กระทาภายใน ๒ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาค
การศึกษา ฤดูร้อน
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ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน ให้กระทาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิตและ
ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
(๒) การลงทะเบี ย นเรี ย นเกิ น กว่ า ที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ๑๒ )๑( จะกระท าได้ ต่ อเมื่ อ ได้ รั บ
อนุ ญ าตจากคณบดี แต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น ๒๕ หน่ ว ยกิ ต ในภาคการศึ ก ษาใดภาคการศึ ก ษาหนึ่ ง เพี ย งภาค
การศึกษาเดียว หากมีความจาเป็นต้องลงทะเบียนเรียนเกิน ๒๕ หน่วยกิต ให้เสนออธิการบดีพิจารณา
เป็นรายๆ ไป จานวน หน่วยกิตสูงสุดนี้ไม่รวมถึงรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต )AU(
(๓) การลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๙ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ จะกระทาได้เฉพาะ
กรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและได้รับอนุญาตจากคณบดี เว้นแต่เป็นภาค
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกภาคสนาม หรือ
ภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา
(๔) นักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ตามวัน เวลาและสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดพร้อมทั้งชาระเงินค่ าจัดการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและหนี้สินต่างๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(๕) นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ระดั บ คะแนนไม่ ส มบู ร ณ์ ) I( ในภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยที่ จ ะส าเร็ จ
การศึกษาและไม่สามารถขอเปลี่ยนระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ได้ทันในภาคการศึกษานั้น จะต้องขอรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อขอเปลี่ยนระดับคะแนนไม่
สมบูรณ์ ในภาคการศึกษาถัดไป
(๖) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้า
สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
(๗) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผู้ใดลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ จะต้อง
ชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)ค่าปรับ( ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากเกินกว่า ๒ สัปดาห์ นับจาก
วันที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ นักศึกษาต้องลาพัก
การศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดเท่านั้น
(๘) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาผู้ใ ดไม่ล งทะเบียนเรีย น ไม่ขอลาพักการศึ ก ษา
ภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๙) ส าหรั บ ภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อน นั ก ศึ ก ษาจะต้ องลงทะเบี ย นเรี ย นและช าระเงิ น ตาม
กาหนดในประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)ค่าปรับ( หากลงทะเบียนเรียน
และชาระเงินช้ากว่ากาหนดเกิน ๑ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาค เป็นอันหมดสิทธิเข้าศึกษาในภาคการศึกษา
ฤดูร้อนนั้น
(๑๐) ให้อธิการบดีมีอานาจอนุมัติ ให้นักศึกษาผู้ใดที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึ กษา
ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามข้ อ ๑๒ )๘( กลั บ เข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาใหม่ ไ ด้ ในกรณี มี เ หตุ อั น สมควร โดยให้ ถื อ
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ระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็นระยะเวลาการลาพักการศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่พ้น
กาหนดเวลา ๑ ปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษา
ต้องชาระค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษารวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างชาระตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(๑๑) การขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๓ การขอเพิ่มและถอนรายวิชาให้ดาเนินการดังนี้
(๑) การขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทาภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
(๒) การขอถอนรายวิชา ให้มีผลดังนี้
(ก) การขอถอนรายวิช าภายใน ๔ สัปดาห์นับจากวันเปิ ดภาคการศึ ก ษาปกติ หรือ
ภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ขอถอนจะไม่ปรากฏในระเบียน
(ข) การขอถอนรายวิ ช าหลั ง จาก ๔ สั ป ดาห์ แ รก แต่ ยั ง อยู่ ภ ายในระยะเวลา ๑๒
สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือหลัง ๒ สัปดาห์ แต่ยังอยู่ภายในระยะเวลา ๖ สัปดาห์
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาที่ขอถอน
(ค) การขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ หรือเมื่อพ้นระยะเวลา ๖ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน F หรือ
U ในรายวิชาที่ขอถอน
(๓) การขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชา ต้องไม่ขัดต่อการลงทะเบียนเรียนใน ข้อ ๑๒ )๑( และ
)๒(
ข้อ ๑๔ การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (AU)
(๑) การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตนี้ เมื่อนักศึกษาได้มีเวลาศึกษาครบร้อยละ ๘๐ ของเวลา
ศึกษา หากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นพิจารณาแล้วเห็นว่านักศึกษาตั้งใจศึกษาและมีความรู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผล ให้บันทึกระดับคะแนน AU ไว้ในระเบียน แต่ถ้านักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกระดับคะแนน W ไว้ในระเบียน
(๒) หน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเข้าเป็นหน่วยกิตสะสมและ
หน่วยกิตรวมของหลักสูตร
(๓) นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไม่นับหน่วยกิตแล้ว นักศึกษาผู้นั้น
อาจลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้าอีกเพื่อเป็นการนับหน่วยกิตในภายหลังได้
(๔) มหาวิทยาลัยอนุมัติให้บุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาบาง
รายวิ ช าโดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต ได้ โดยบุ ค คลนั้ น ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละพื้ น ความรู้ ท างการศึ ก ษาตามที่
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มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
นั้นๆ เช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๕ การเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
หมวด ๔
การลาของนักศึกษา
การลาพักการศึกษา ๑๖ ข้อ
(๑) นักศึกษาอาจยื่นคาร้องต่อคณบดีเพื่อขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อเนื่องได้ไม่เกิน ๒
ภาคการศึกษาปกติ ดังกรณีต่อไปนี้
(ก) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารประจาการ
(ข) ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศหรื อทุ น อื่ น ใดซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
เห็นสมควรสนับสนุน
(ค) ป่วยต้องพักรักษาตัวตามคาสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลา
ศึกษา ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทย์
(ง) มีความจาเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้ อย
กว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ
(๒) เมื่อนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจาเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ยื่นคาร้องต่อคณบดีโดยเร็ว
ที่สุด
(๓) ในการลาพักการศึกษา นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกันหรือในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษา ต้องยื่นคาร้องขอ
กลับเข้าศึกษาต่อคณบดีก่อนกาหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
(๕) การลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา จะมีผลดังต่อไปนี้
(ก) ถ้าวันที่ลาพักการศึกษาอยู่ในระหว่าง ๒ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ หรือสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะ
ไม่ปรากฏในระเบียน
(ข) ถ้าวันที่ลาพักการศึกษาพ้นกาหนด ๒ สัปดาห์แรกแต่ยังอยู่ภายใน ๑๒ สัปดาห์นับ
จากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือพ้นกาหนดสัปดาห์แรกแต่ยังอยู่ภายใน ๖ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในระเบียนของภาค
การศึกษานั้น
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)ค( ถ้าวันที่ลาพักการศึกษาพ้นกาหนด ๑๒ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ หรือพ้นกาหนด ๖ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนแล้ว ให้บันทึกระดับคะแนน F
หรือ U ไว้ในระเบียนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ เว้นแต่กรณีที่นักศึก ษา
เจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยโดยมี หลักฐานเชื่อถือได้ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพัก ให้บันทึกระดับ
คะแนน W ทุกรายวิชา ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
(๖) ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา หรือมีคาสั่งมหาวิทยาลัยให้ลาพัก
การศึกษาเนื่องจากถูกลงโทษด้ วยกรณีใด ๆ ตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การนั้น ภายหลังการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้ น เป็ น โมฆะ และมหาวิทยาลั ยจะไม่คืนเงิ นค่าจั ดการศึ กษาให้ แต่นักศึกษาไม่ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๗) นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา หรือมีคาสั่งมหาวิทยาลัยให้ลาพักการศึกษา
เนื่องจากถูกลงโทษด้วยกรณีใดๆ ตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น ก่อน
การลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึกษาใด นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียม เพื่อรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
(๘) การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือการกลับเข้าศึกษาใหม่หรือการถูกให้พัก
การศึกษาแล้วแต่กรณี ไม่เป็นเหตุให้สภาพการเป็นนักศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกว่าสองเท่าของแผนการ
เรียนตามหลักสูตรนับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ ๑๗ การลาป่วย
(๑) การลาป่วยแยกออกเป็น ๒ ประเภทดังนี้
(ก) การลาป่วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนสิ้นภาคการศึ กษานั้นๆ และ
ยังคงป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ ซึ่งทาให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
(ข) การลาป่ ว ยระหว่ างการสอบ หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาจนครบระยะเวลาที่
กาหนดในภาคการศึกษาแล้ว แต่เกิดป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
(๒) การลาป่วยตาม นั้น นักศึกษาต้องยื่นคาร้อง )๑(ต่อคณบดีภายใน ๑ สัปดาห์นับจาก
วันที่นักศึกษาเริ่มป่วย พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์
หมวด ๕
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๑๘ ให้มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา
เพื่อคณะใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสาหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยการประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้กาหนดเป็นระดับคะแนน (Grade )ค่า
ระดับคะแนนต่อหน่วยกิตและผลการศึกษา
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หมวด ๖
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๙ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๘
(๔) ได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
(๕) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากมหาวิทยาลัยเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๖) มหาวิทยาลัยประกาศถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจาก
(ก) มีเวลาศึกษาน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
(ข) ไม่ล งทะเบี ย นเรี ยน และหรือไม่ช าระเงิน ค่ าจั ดการศึ ก ษา หรือค่าธรรมเนี ย ม
การศึกษาในกาหนดเวลาที่กาหนดตามข้อ ๑๒ )๘(
(๗) พ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา ตามเกณฑ์ดังนี้
(ก) มี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า ๑.๒๐ เมื่ อ ลงทะเบี ย นเรี ย นมี ห น่ ว ยกิ ต สะสม
ระหว่าง ๑ ถึง ๒๒ หน่วยกิต
(ข) มี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า ๑.๕๐ เมื่ อ ลงทะเบี ย นเรี ย นมี ห น่ ว ยกิ ต สะสม
ระหว่าง ๒๓ ถึง ๖๐ หน่วยกิต
(ค) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๗๕ เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสม ตั้งแต่
๖๑ หน่วยกิต ขึ้นไป
นักศึกษาที่ศึกษาและผ่านการประเมินผลทุกรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและได้ค่า
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑ซึ่งผลการศึกษาไม่เพียงพอที่จะรับการเสนอชื่อเพื่อ ๒.๐๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๙๐.
รับปริญญา ให้นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ากว่า A หรือลงทะเบียนเรียน
วิชาอื่นในหลักสูตรเพื่อปรับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒ภาคการศึกษา รวมภาค ๓ ภายในกาหนด ๐๐.
)๖( ๗ การศึกษาฤดูร้อน แต่ไม่เกินระยะ เวลาการศึกษาตามข้อ
นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ ดที่ พ้ น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เนื่ อ งจากผลการศึ ก ษาในภาค
การศึกษาใด ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษาในภาคต่อมาเป็นโมฆะ และไม่มีผลใดๆ
(๘) ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๗ )๖(
หมวด ๗
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๒๐ การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
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)๑(นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
และมีผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒และ ๐๐.
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา
โครงงานหรือรายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีลักษณะเป็นการศึกษาค้นคว้าหรือทดลอง มีการประยุกต์ใช้
วิ ช าชี พ ประกอบการท ารายงานในลั ก ษณะภาคนิ พ นธ์ต ามคู่มื อ ที่ ม หาวิท ยาลั ยก าหนด เมื่ อ ผ่ า นการ
ประเมินผลการศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์จานวนหนึ่งเล่มพร้อมแผ่นบันทึก ข้อมูลต่อ
สาขาวิชา จึงจะสาเร็จการศึกษา
( ๑๙ กรณีนักศึกษาตามข้อ )๒(๗ที่ไม่ประสงค์รับปริญญาตามหลักสูตรปริญญา ๒ วรรค )
ตรีที่ศึกษา ให้นารายวิชาที่มีผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อย
กว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๓
หน่วยกิต เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของหลักสูตรนั้น
หมวด ๘
การขอรับปริญญาและการอนุมัติปริญญา
ข้อ ๒๑ นักศึกษาที่มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา และเป็นผู้ที่ไม่
อยู่ในระหว่างการดาเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีสิทธิขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา ดังนี้
(๑) การขอรับปริญญา ต้องเป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามข้อ ๒๐ )๑(
(๒) การขอรับอนุปริญญา ต้องเป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามข้อ ๒๐ )๒(
ข้อ ๒๒ การขอรับปริญญา
นักศึกษาตามข้อ ๒๑ จะต้องทาหนังสือตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดยื่นต่อคณะภายใน
๓๐ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนที่จะสาเร็จ
การศึกษา เพื่อมหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
การทาหนังสือตามวรรคก่อน จะต้องกระทาทุกภาคการศึกษาจนกว่านักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้นๆ
นักศึกษาผู้ใดมิได้ยื่นหนังสือดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
หรืออนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ
ที่มิได้ยื่นหนังสือดังกล่ าว จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่ อ ขอ ๒๑ นักศึกษาตามข้อ
อนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ และจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนดทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษาทา
หนังสือยื่นเพื่อขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา
ข้อ ๒๓ การเสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
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(๑) เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษาหนึ่ ง ๆ มหาวิ ท ยาลั ย จะเสนอรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ปริญญาหรืออนุปริญญาตามหลักสูตรและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาตามข้อ ๒๒ ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจะต้อง
ชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามประกาศมหาวิทยาลัย และชาระหนี้สินที่มีทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๔ การอนุมัติปริญญา
สภามหาวิทยาลั ย จะพิจ ารณาอนุมั ติปริญ ญาหรื อ อนุปริ ญญาทุกภาคการศึก ษา อนุมั ติ
ปริญญาเกียรตินิยม และอนุมัติเหรียญเกียรตินิยมในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา
หมวด ๙
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม
ข้อ ๒๕ ผู้สาเร็จการศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่ต่ากว่า ๗๒ หน่วยกิต สาหรับ
หลักสูตร ๒ปีการศึกษ ๓-า หรือไม่ต่ากว่า ๑๒๐ หน่วยกิต สาหรับหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา หรือ ไม่ต่ากว่า
๑๕๐ หน่วยกิต สาหรับหลักสูตร ๕ ปีการศึกษา
(๒) สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่นักศึกษา
ขอลา
พักการศึกษาตามข้อบังคับนี้
(๓) ต้องไม่มีระดับคะแนนต่ากว่า C และระดับคะแนน U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
(๔) ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ ให้เสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตาม )๑( )๒( และ )๓( และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๗๕
(๕) ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ให้เสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตาม )๑( )๒(และ)๓( และค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
การให้เกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน ๒๖ ข้อ
(๑) ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีเหรียญเกียรตินิยมแก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น
โดยแยกเป็นคณะ
(๒) เกียรตินิยมเหรียญทองให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ ที่ได้
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละคณะ
(๓) เกียรตินิยมเหรียญเงินให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นที่สองและ
จะต้องได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ ๒ ในแต่ละคณะ ในกรณีผู้สาเร็จการศึกษาได้ค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสมสูงสุด แต่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ในแต่ละคณะ ให้เกียรตินิยมเหรียญเงิน
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การเสนอชื่อเพื่อรับเหรียญเกียรตินิยม ให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดาเนินการ
ปี การศึกษาละหนึ่ งครั้ ง และให้ อธิการบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณาอนุมัติในคราว
เดียวกันกับ ที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจาภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

)ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ(
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๙
............................................
โดยที่เห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อให้การจัด
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เป็นไปตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกาหนดให้มีการ
เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบ
โอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการในส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย

116

การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ ให้มีอานาจออกประกาศเพื่อปฏิบั ติให้
เป็นไปตามข้อบังคับนี้
กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๗ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อดาเนินการเทียบโอนผล
การเรียน ดังนี้
(๑) การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ ให้คณบดีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอนจานวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ
(๒) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสถานประกอบการ หรือผู้แทน
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ
ข้อ ๘ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้
และประเมิน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่มหาวิท ยาลั ย
ประกาศกาหนด
ข้อ ๙ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ การเทียบโอนผลการเรียน ให้อยู่ในอานาจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
หมวด ๒
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
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ข้อ ๑๒ หลั กเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่ วยกิต
ระหว่างการศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(๒) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุม ไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจานวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่กาหนดไว้ ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๓) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ค หรือ C
(ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน ๒.๐ หรือเทียบเท่า
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่
ของจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
(๕) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และ
ระดับคะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๖) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ ๑๓ ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้า
วันนับจากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน
ผลการเรียน และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
กรณีมีเหตุผลความจาเป็นไม่สามารถดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในกาหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาการให้เทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๒
ในปีการศึกษานั้น
ข้อ ๑๔ ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้
(๑) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค
และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิช าที่
เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
(๒) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมและ
ต้องใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน เพื่อนามา
คิ ด ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ประจ าภาค และค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสม โดยให้ บั น ทึ ก อั ก ษร “TC”
(Transfer Credits) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
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ส่วนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
ระหว่างการศึกษาในระบบ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(๒) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจานวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่กาหนดไว้
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๓) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ข หรือ B
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน ๓.๐ หรือเทียบเท่า หรือได้รับระดับคะแนน S (สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ)
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(๕) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และ
ระดับคะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(๖) นั กศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลั ยอย่างน้ อยหนึ่งปี การศึ กษาและ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา และวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อย
กว่า ๑๒ หน่วยกิต
ข้อ ๑๖ ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้า
วันนับจากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบ
โอน ผลการเรียน และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษา
แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๗ การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบ
โอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึก
อักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
หมวด 3
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
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ข้อ ๑๘ หลั กเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วย
กิตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(๑) วิ ธ ี ก ารประเมิ น เพื ่ อ การเที ย บโอนความรู ้ จ ะกระท าได้ โ ดยการทดสอบ
มาตรฐาน การทดสอบที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารทดสอบมาตรฐาน การประเมิ น การจัด การศึ ก ษา/อบรมที่ จัดโดย
หน่วยงานต่างๆ และการประเมินแฟ้มสะสมงาน
(๒) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจานวนหน่วย
กิต ตลอดหลักสูตร
(๓) การขอเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาของสาขาวิชาใด ให้สาขาวิชานั้นเป็น
ผู้กาหนดวิธีการและการดาเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรู้นั้นต้องรับผลการประเมินเทียบได้ไม่
ต่ ากว่ า ระดั บ คะแนน ค หรื อ C (ผลการศึ ก ษาพอใช้) หรื อ ค่ า ระดั บ คะแนน ๒.๐ จึ ง จะให้ นั บจานวน
หน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ ย สะสม โดยบั น ทึกไว้ส่ ว นบนของรายวิช าที่เทียบโอนให้ ในใบแสดงผลการศึกษา เว้นแต่
หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น
ข้อ ๑๙ การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(๑) หน่ ว ยกิ ต ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบมาตรฐานให้ บั น ทึ ก อั ก ษร “CS” (Credits from
Standardized Tests)
(๒) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CE”
(Credits from Examination)
(๓) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ
ให้บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training)
(๔) หน่ ว ยกิ ต ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ นแฟ้ มสะสมงาน ให้ บั นทึ กอั กษร “CP” (Credits from
Portfolio) การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคแรก ให้บันทึกไว้ส่วนท้ายของรายวิชา
หรื อ กลุ่ ม วิ ช าที่ เ ที ย บโอนให้ เว้ น แต่ ห ลั ก สู ต รที่ มี อ งค์ ก รวิ ช าชี พ ควบคุ ม และต้ อ งใช้ ผ ลการเรี ย น
ประกอบการ ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพื่อนามา
คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior
Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ส่วนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๒๐ หลั กเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วย
กิตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้

120

(๑) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้กระทาได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลาย
วิธีประกอบด้วยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การสอบข้อเขียน การสอบ
สัมภาษณ์ การประเมินการจัดการการศึกษา หรือ ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ การประเมินแฟ้มสะสม
งานการแสดงผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกาหนดวิธีการประเมินใน
รูปแบบอื่นก็ได้ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญาของแต่ละหลักสูตร
(๒) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาที่มีหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสี่
สิบของจานวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลั กสูตรของมหาวิทยาลั ย ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(๓) การเทียบโอนความรู้ ต้องได้รับผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนน B
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน ๓.๐ ขึ้นไป จึงจะสามารถนับจานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนได้
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษา
แรกที่ขึ้น ทะเบี ย นเป็ นนั กศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ ผู้ ขอเทียบโอนได้ทราบจานวนรายวิชาที่เทียบโอนได้และ
รายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตร
ข้อ ๒๒ การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(๑) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CS” (Credits from Standardized
Tests)
(๒) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CE”
(Credits from Examination)
(๓) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ให้
บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training)
(๔) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” (Credits from
Portfolio)การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคก่อน ให้บันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่
เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคผนวก ค
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ
1. ชื่อหลักสูตร

2. วัตถุประสงค์หลักสูตร

3. โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
Bachelor of Industrial Technology
Program in Jewelry Mold Technology

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
Bachelor of Industrial Technology
Program in Jewelry Production
Engineering

1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม
มีวินัย มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และ
หน่วยงานที่สังกัดมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ทางานอย่าง
มีระบบแบบแผน สามารถรวบรวม
ข้อมูล ตลอดจนหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาในอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องประดับได้
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อการกระทาและการ
นาเสนอ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สามารถ
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
ด้านอุตสาหกรรม เครื่องประดับ
ได้อย่างดี
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วย
ในการแก้ปัญหาและวางแผนการทา
งานในอุตสาหกรรมเครื่องประดับได้
หน่วยกิตรวม
140 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
102 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม
มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและหน่วยงานที่สังกัดมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ทางานอย่าง
มีระบบแบบแผน สามารถรวบรวม
ข้อมูล ตลอดจนหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาในอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องประดับได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สามารถ
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพ ด้านอุตสาหกรรม
เครื่องประดับได้
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อการ
กระทาและการนาเสนอ
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ
ช่วยในการแก้ปัญหาและวางแผนการ
ทางานในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
หน่วยกิตรวม
129 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
93 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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4. รายวิชาชีพที่มีการปรับปรุง 04-912-101 การทาต้นแบบโลหะ 1
Metal Modeling 1 3(1-6-2)
การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ขึ้นรูปพื้นฐานโลหะเครื่องประดับอย่างมีระบบ
การหลอม การรีด การตี การตัด การดัด
การเจาะและการเชื่อมประสาน ตลอดจนการ
ตกแต่งรูปทรงพื้นฐาน การโอ การเตีย้ ม การ
ฉลุลาย 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 การทาต้นแบบโลหะ 2
Metal Modeling 2 3(1-6-2)
การสร้างเครื่องประดับเบื้องต้น โดยคานึงถึง
ขนาด น้าหนัก ความเป็นศิลปะจากใบสั่งงาน
แหวนปลอกมีด จี้ ต่างหู กาไล การเจาะรู
และการประกอบชิ้นงาน
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
EN2082101 พื้นฐานเครื่องประดับ 1
(Basic Jewelry 1) 1(1-0-2)
งานพื้นฐานด้านเครื่องประดับ เครื่องมือ
งานเครื่องประดับ การใช้เลื่อยฉลุ การใช้
ตะไบตกแต่ง การตกแต่งเพื่องานฝัง การ
เชื่อมประกอบ การทาผิวสาเร็จ
Basics of jewelry work; tools used in
jewelry work; using jigsaw; shaping
with rasps; decorated setting, inlaid
welding, surface finishing
EN2082102 ปฏิบัติการฝึกพื้นฐาน
เครื่องประดับ 1 (Practice in Basic
Jewelry 1) 2(0-6-3)
ปฏิบัติการพื้นฐานด้านเครื่องประดับ
เครื่องมืองานเครื่องประดับ การใช้เลื่อยฉลุ
การใช้ตะไบตกแต่ง การตกแต่งเพือ่ งานฝัง
การเชื่อมประกอบ การทาผิวสาเร็จ
Practice in basics of jewelry work;
tools used in jewelry work; using
jigsaw; shaping with rasps; decorated
setting, inlaid welding, surface
finishing
EN2082107 พื้นฐานเครื่องประดับ 2
(Basic Jewelry 2) 1(1-0-2)
ง า น พื้ น ฐ า น ก า ร ขึ้ น รู ป ตั ว เ รื อ น
เครื่องประดับ การทาน้าประสาน การสร้าง
กระเปาะ การตกแต่ ง งานรู ป พรรณ การ
ประกอบตั ว เรื อ น การเชื่ อ มประสานงาน
สาเร็จ การตกแต่งผิวสาเร็จ
Basics of jewelry body formation;
flux linkage making; bulb creation;
jewelry decoration; jewelry body
assembling; work soldering; work
finishing
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04-912-205 การทาต้นแบบโลหะ 3
Metal Modeling 3 3(1-6-2)
การสร้างเครื่องประดับ การประกอบชิ้นงาน
สาเร็จ การรองลายตามมาตรฐาน
ผลิตกระเปาะสาหรับงานฝังพลอย กาหนด
ขนาดของกระเปาะตามมาตรฐาน
Building of decorations; assembling
to work succeeds; supporting stripes
standard; producing the bulb for gem
embedding ; fixing of the standard
bulb

EN2082108 ปฏิบัติการฝึกพื้นฐาน
เครื่องประดับ 2 (Practice in Basic
Jewelry 2) 2(0-6-3)
ปฏิ บั ติ ก ารพื้ น ฐานการขึ้ น รู ป ตั ว เรื อ น
เครื่องประดับ การทาน้าประสาน การสร้าง
กระเปาะ การตกแต่ ง งานรู ป พรรณ การ
ประกอบตั ว เรื อ น การเชื่ อ มประสานงาน
สาเร็จ การตกแต่งผิวสาเร็จ
Practice in basics of jewelry body
formation; flux linkage making; bulb
creation; jewelry decoration; jewelry
body assembling; work soldering; work
finishing
04-912-206 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ EN2082109 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
เครื่องประดับ Computer for Jewelry
เครื่องประดับ Computer for Jewelry
Design 3(1-4-4)
Design 1(1-0-2)
ทฤษฎีทั่วไปของโปรแกรมที่ช่วยในการ
ทฤษฎีของโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบ
ออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การ การติดตั้งโปรแกรมกับอุปกรณ์ การใช้คาสั่ง
ติดตั้งโปรแกรมกับอุปกรณ์ การใช้คาสั่งต่างๆ ต่างๆ ในการเขียนภาพ 2 มิติ การใช้คาสั่ง
ในการเขียนภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ การ
ต่างๆ ในการเขียนภาพ 3 มิติ การกาหนด
กาหนดขนาด การเขียนลวดลาย การใช้
ขนาด การเขียนลวดลาย การใช้เครื่องวาด
เครื่องวาดและการเขียนภาพพื้นฐาน 3 มิติ
และการเขียนภาพพื้นฐาน 3 มิติ
General theory of programs using
theories of computer programs for
computer to help designing and
design; program installation and of
drawing; installation of devices ; use of devices; commands for sketching 2D
commands in drawing 2D and 3D to
pictures; commands for sketching 3D
determine the size writing, patterns;
pictures; size determination; pattern
using of commands to draw and paint sketching; machine sketching and 3D
three-dimensional
drawing basics
EN2082110 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบเครื่องประดับ
Practice in Computer for Jewelry
Design 2(0-6-3)
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ติดตั้งโปรแกรมกับอุปกรณ์ ใช้คาสั่งต่างๆ
ในการเขียนภาพ 2 มิติ ใช้คาสั่งต่างๆ ใน
การเขียนภาพ 3 มิติ กาหนดขนาด เขียน
ลวดลาย ใช้ เ ครื่ อ งวาดและการเขี ย นภาพ
พื้นฐาน 3 มิติ
Program installation on devices;
commands for sketching 2 D pictures;
commands for sketching 3 D pictures;
size determination; pattern sketching;
machine sketching and basic 3 D
drawing
04-912-207 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ EN2082211 การสร้างต้นแบบเครื่องประดับ
แม่พิมพ์เครื่องประดับ 1 (Computer for
ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Jewelry Mold Design 1) 3(1-4-4)
( Jewelry Prototyping with Computer
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปช่วยในการ
Technology) 3(3-0-6)
ออกแบบเครื่องประดับ วิธีการใช้โปรแกรม
เทคโนโลยีโปรแกรมเฉพาะสาหรับเขียน
พื้นฐานออกแบบชิ้นงานแบบสองมิติ หลักการ แบบตัวเรือนเครื่องประดับ ความหมายของ
ทางานคาสั่งพื้นฐาน การสร้างและแก้ไข
ไฟล์งานที่เป็น เซอร์เฟส โซลิดและเมช การ
ชิ้นงานโดยคาสั่งพร้อมจัดเก็บข้อมูลแบบต่าง ๆ ใช้ไฟล์งานร่วมกันในโปรแกรมที่แตกต่างกัน
Use of software program in jewelry การเตรียมไฟล์งานสาหรับเครื่องซีเอ็นซี การ
design, methods of using basic design เตรียมไฟล์งานสาหรับเครื่องปริ้น 3 มิติ การ
program for designing two dimensional ตรวจสอบและการแก้ ไฟล์งาน เทคโนโลยี
workpieces, basic instructions, creating การสแกนงาน 3 มิติด้วยเครื่องสแกนวัตถุ
and adjusting workpieces by
Specific technology of jewelry
instructions and saving data in different design; definition of surface, solid, and
forms
mesh job files; sharing files in different
applications; preparing files for CNC
machines; preparing work files for 3D
prototyping; checking and editing files;
3D scanning technology with object
scanner
04-912-313 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ EN208221 2 ป ฏิ บั ติ ก า ร ส ร้ า ง ต้ นแ บ บ
แม่พิมพ์เครื่องประดับ 2 (Computer for
เครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Jewelry Mold Design 2) 3(1-4-4)
(Practice Jewelry Prototyping with
การใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ช่ ว ยในการ Computer Technology) 3(0-6-3)
ออกแบบเครื่องประดับ วิธีการใช้โปรแกรม
วัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบ
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ออกแบบชิ้นงาน สามมิติ การจัดมุมมอง
การวางตาแหน่งของงาน การสร้างชิ้นส่วน
มาตรฐาน การควบคุมเส้น การกาหนดขนาด
ชิ้นงาน
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เครื่องกัดแว็กซ์ด้วยซีเอ็นซี การสร้างชิ้นงาน
ต้นแบบตัวเรือนด้วยเครื่องกันซีเอ็นซี การ
ดูแลบารุงรักษาเครื่องซีเอ็นซี วัสดุอุปกรณ์
และส่วนประกอบเครื่องปริ้นต้นแบบ 3 มิติ
การสร้างชิ้นงานต้นแบบตัวเรือนด้วยเครื่อง
ปริ้นต้นแบบ 3 มิติ การดูแลบารุงรักษา
เครื่องปริ้นต้นแบบ 3 มิติ การใช้เครื่องสแกน
วัตถุแบบ 3 มิติ
Materials and accessories of CNC
wax machine; create a prototype
with CNC machine; maintenance of
CNC machine; materials and
accessories 3D modeling machine;
prototyping with a 3D prototype
printer; maintenance of 3D prototype
machine; using 3D object scanners
04-912-104 การออกแบบและการวิเคราะห์ EN2082105 นวัตกรรมการออกแบบและ
รูปแบบเครื่องประดับ (Design and Jewelry การวิเคราะห์รูปแบบเครื่องประดับ Design
Analysis for Modeling) 3(1-6-2)
(Innovation and Analysis of Jewelry
ความสาคัญ ความหมาย หลักการ
Modeling) 1(1-0-2)
ลักษณะการออกแบบ กระบวนการออกแบบ ความสาคัญ ความหมาย หลักการของการ
และนาเสนองานออกแบบเครื่องประดับ
ออกแบบ ลักษณะการออกแบบ
การวิเคราะห์รูปแบบ การแยกแบบแยก
กระบวนการออกแบบและนาเสนองาน
ประเภทชิ้นงาน ลาดับขั้นตอนการผลิต
ออกแบบเครื่องประดับ การวิเคราะห์
เครื่องประดับ ปฏิบัติการออกแบบ การเขียน รูปแบบ การแยกแบบ และแยกประเภท
แบบแยกชิ้นส่วนเครื่องประดับ ประเภท
ชิ้นงาน ลาดับขั้นตอนการผลิตเครือ่ งประดับ
แหวน สร้อยคอ สร้อยข้อมือ จี้แฟนซี
Importance, meaning, and principles
เครื่องประดับอื่นๆ
of designing; design features; design
Significance, meaning, principle,
process and jewelry presentation;
features the design; process and
pattern analysis, categorization and
presentation of jewelry; pattern
classification; production phases
analysis, split ledger entries; stages of
EN2082106 ปฏิบัติการนวัตกรรมการ
production laboratory design writing
ออกแบบและการวิเคราะห์รูปแบบ
a separate category of jewelry ring,
เครื่องประดับ (Practice in Design
necklace, bracelet, pendant, fancy
Innovation and Analysis of Jewelry
jewelry, others
Modeling 2(0-6-3)
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ออกแบบ วิเคราะห์เครื่องประดับประเภท
ต่างๆ สร้างเครื่องประดับ เขียนแบบแยก
ชิ้นส่วนเครื่องประดับ แบบ 2 มิติ เขียน
แบบแยกชิ้นส่วนเครื่องประดับ 3 มิติ
ออกแบบเครื่องประดับประเภทแหวน
ออกแบบเครื่องประดับประเภทสร้อยคอ
ออกแบบเครื่องประดับประเภทสร้อยข้อมือ/
กาไลข้อมือ ออกแบบเครื่องประดับประเภท
ต่างหู ออกแบบเครื่องประดับประเภทจี้
ห้อยคอ
Design laboratory; jewelry creation;
analysis of various types of jewelry;
drawing 2D separate pieces of
jewelry; drawing 3D separate pieces
of jewelry; design jewelry ring;
designer jewelry necklace; designer
jewelry, bracelets / bangles; designer
jewelry earrings; design jewelry
pendant necklace
04-912-312 การหล่อต้นแบบเครือ่ งประดับ EN2082213 การหล่อเครื่องประดับ
Jewelry Casting3(1-6-2)
Jewelry Casting 3(3-0-6)
กระบวนการหล่อเครื่องประดับ ลักษณะ
หลักการคานวณหาปริมาณน้าหนักของ
ของการหล่อเครื่องประดับ หลักการคานวณ โลหะมีค่าสาหรับการหล่อ กรรมวิธีการผลิต
หาปริมาณน้าหนักของโลหะมีค่าสาหรับการ
ทางเดินน้าโลหะ ปูนหล่อแบบ ชนิดของ
หล่อ กรรมวิธีการผลิตทางเดินน้าโลหะ การ
แว๊กซ์ ชนิดของยางซิลิโคน การหลอมโลหะ
ผลิตแม่พิมพ์ปูนหล่อ กระบวนการหลอมโลหะ การทาความสะอาดชิ้นงานหลังการหล่อ
การทาความสะอาดชิ้นงานหลังการหล่อ และ
Principles of calculating the weight
การตรวจสอบความไม่สมบูรณ์ของชิ้นงาน
of precious metals for casting; wax
Jewelry casting process, casting types, casting process; types of silicone
principle of weight calculation of
rubber; vulcanization casting;
precious metal for casting, methods of cleaning after casting
producing runners, production of
powder mould, cleaning of workpieces EN2082314 ปฏิบัติการหล่อเครือ่ งประดับ
Practice in Jewelry Casting 3(0-6-3)
after casting and verifying of the
กระบวนการหล่อเครื่องประดับ การทา
incompleteness
ต้นแบบแว๊กซ์ การผลิตแม่พิมพ์ยาง
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การหล่อต้นแบบแว๊กซ์เรชิ่น การหล่อพร้อม
ฝัง การทาความสะอาดหลังการหล่อ
Jewelry casting process; wax pattern
making; rubber mold manufacturing ;
casting wax setting; cleaning after
casting
04-912-419 เทคโนโลยีแม่พิมพ์ในงาน
EN2082317 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแม่พิมพ์
เครื่องประดับ (Die Technology for
ปั๊มขึ้นรูปในงานเครื่องประดับ (Practice
Jewelry) 3(1-6-2)
Metal Forming for Mold Stamping
การออกแบบแม่พิมพ์ในงานเครื่องประดับ
Technology for Jewelry) 3(0-6-3)
กรรมวิธีในการทาแม่พิมพ์ การวางแผน
การทดสอบคุณสมบัติทางกล การทดสอบ
การวางผังกระบวนการผลิต เครื่องมือกลใน
คุณสมบัติทางกายภาพ พื้นฐานการ
การสร้างแม่พิมพ์ การทดลองและตรวจสอบ ออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ หลักการ
แม่พิมพ์ตลอดจนการบารุงรักษาแม่พิมพ์
คานวณคุณสมบัติการขึ้นรูปโลหะ การ
Design of molds for jewelry; method ออกแบบชิ้นงานและเลือกใช้เครื่องจักร
of mold making; planning process;
สาหรับขึ้นรูปโลหะแผ่น การออกแบบ
machine to create a mold; testing and ชิ้นงานและเลือกใช้เครื่องจักรสาหรับงาน
inspection of molds and mold
ขึ้นรูปโลหะก้อน การตัดเฉือน ลากขึ้นรูปลึก
maintenance
และรีดลดความหนา วิธีการขึ้นรูปวัสดุ
การขึ้นรูปด้วยของเหลวความดันสูงและ
พลังงานสูง
Mechanical properties test; physical
properties test; basics of designing
mold for metal forming; principles of
calculating metal forming; designing
work and choosing machine for
metal sheet forming; designing work
and choosing machine for metal
lump forming; shearing, drawing, and
milling; methods of forming metals;
metal forming with high pressure
liquid and high energy
04-912-309 บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่องประดับ
EN2082422 ปฏิบัติการนวัตกรรมการ
(Jewelry Packaging) 3(1-6-2)
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่องประดับ
ความเป็นมา ความสาคัญของบรรจุภณ
ั ฑ์
(Practice in Innovation in Jewelry
ประเภทลักษณะ หลักการออกแบบ
Packaging Design) 3(0-6-3)
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เขียนแบบบรรจุภณ
ั ฑ์พื้นฐาน การใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ และวัสดุในการสร้างบรรจุภัณฑ์
การผลิตชิ้นงานบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ ในงาน
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
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
and jewelry setting and quality
checking of the final work in various
ways
04-912-316 การชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ
Jewelry Finishing 3(1-6-2)
หลักการของการชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ความปลอดภัยในการทางาน
การทาความสะอาดชิ้นงานก่อนการชุบน้ายา
ในการเคลือบผิว ด้วยทองแดง พัลลาเดียม
เงิน โครเมียม และโลหะอื่น ๆ ชนิดและการ
ใช้วัสดุเคลือบผิวชั่วคราวอันประกอบด้วยสาร
โพลิเมอร์ สารเคลือบผิวอื่น ๆ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
นวัตกรรมใหม่ในการสร้างบรรจุภัณฑ์
เครื่องประดับ ออกแบบบรรจุภัณฑ์
เครื่องประดับ เขียนแบบบรรจุภัณฑ์
เครื่องประดับ การผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับ
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
Packaging innovation for jewelry
industry; jewelry packaging design;
jewelry packaging package drawing;
creation for jewelry industry

EN2083307 การชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ
Jewelry Finishing 3(3-0-6)
หลักการชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ ความ
ปลอดภัยในการทางานชุบเคลือบผิว การชุบ
เคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า การเตรียมน้ายา
ชุบ การชุบเคลือบผิวโลหะ การดูแลคุณภาพ
น้ายาชุบ การบารุงรักษาเครื่องมือ
Jewelry Finishing principles; safety
in jewelry coating; metal coating with
electricity; preparation of coating
solution; metal coating; coating
solution quality maintenance; and
equipment maintenance
EN2083308 ปฏิบัติการชุบเคลือบผิว
เครื่องประดับ Practice Jewelry Finishing
3(0-6-3)
การเตรียมผิวสาหรับการชุบเครือ่ งประดับ
การล้างทาความสะอาดผิวโลหะด้วยคลื่น
อัลตร้าโซนิค การชุบรองพื้นทองแดง การชุบ
นิเกิล การชุบเงิน การชุบทองและการชุบ
ปากกา การตรวจสอบชิ้นงานหลังการชุบ
Surface preparation for jewelry;
plating ultrasonic wave cleaning;
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copper plating; nickel plating; silver
plating; gold plating and plating;
check the workpiece after plating
04-913-302 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
EN2083402 การฝึกงานทางวิศวกรรมการ
แม่พิมพ์เครื่องประดับ (Practice for Jewelry ผลิตเครื่องประดับ (Practice for Jewelry
Mold Technology) 3(0-40-0)
Production Engineering) 3(0-40-0)
ปฏิบัติงานโดยนาความรู้จากด้านเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานโดยนาความรู้จากด้านเทคโนโลยี
เครื่องประดับ ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบ
เครื่องประดับ ไปประยุกต์ใช้ในสถาน
การจริง โดยมีเวลาฝึกปฎิบัติงาน
ประกอบการจริง โดยมีเวลาฝึก
ไม่ต่ากว่า 8 สัปดาห์
ปฎิบัติงานไม่ต่ากว่า 8 สัปดาห์
Application of knowledge in jewelry
Application of knowledge in jewelry
mold technology in a workplace for at technology in a workplace for at least 8
least eight weeks
weeks
04-912-317 หัวข้อพิเศษทางกระบวนการ
EN2083403 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการ
ผลิตเครื่องประดับ (Special Topic on
ผลิตเครื่องประดับ (Special Topics on
Jewelry Process) 3(1-6-2)
Jewelry Production Engineering)
ศึกษาและปฏิบัติกรรมวิธีการผลิต
3(1-6-2)
เครื่องประดับ ทั้งกระบวนการผลิต วิเคราะห์
การวางแผนการผลิตเครื่องประดับ การคิด
ปัญหาในการผลิต หาสาเหตุ แก้ไข สามารถ
ต้นทุนการผลิต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
นาไปสู่การวิจัยและสรุปผลได้
การผลิต กระบวนการผลิตเครื่องประดับ
Study and practice of the production การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา การสรุปผลและ
process, analyzing manufacturing
นาเสนอ
problems in production, determining
Manufacturing planning production;
the causse, finding solutions through
costing; application of production
research and conclusions
technology; jewelry manufacturing
process; problem analysis; and
conclusion and presentation delivery
EN2082103 งานโครงสร้างรูปพรรณ
เครื่องประดับ (Metal Jewelry Mold
Making) 1(1-0-2)
เครื่องมืองานช่างรูปพรรณ วัตถุดบิ ในการ
ทาตัวเรือนเครื่องประดับ ส่วนประกอบจี้
ต่างหู เข็มกลัด สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ความ
ปลอดภัยในการทางาน การดูแลรักษา
เครื่องมือ
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รายการ

หลักสูตร พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Tools technician jewelry; the raw
materials for jewelry; pendant
components earrings brooches
bracelets necklaces; safety at work;
tool maintenance
EN2082104 ปฏิบัติการงานโครงสร้าง
รูปพรรณเครื่องประดับ (Practice Metal
Jewelry Mold Making) 2(0-6-3)
สเก็ตแบบส่วนประกอบจี้ ต่างหู เข็มกลัด
สร้อยข้อมือ สร้อยคอ การทาชิ้นส่วน
ประกอบระหว่างชิ้นงาน การทาตะขอ การ
ทาชิ้นส่วนจับยึดต่างหู การทากล่องสปริง
สร้อยข้อมือ การขัดตกแต่งชิ้นงาน การ
ประกอบชิ้นส่วนและตรวจสอบชิ้นงาน
Skate design pendant brooch
bracelet necklace; component
making making hooks making
earrings; make a spring box; work
finishing; assembly and Inspection
EN2082106 ปฏิบัติการนวัตกรรมการ
ออกแบบและการวิเคราะห์รูปแบบ
เครื่องประดับ (Innovation Design and
Jewelry Analysis of Modeling Practice)
2(0-6-3)
ออกแบบ วิเคราะห์เครื่องประดับประเภท
ต่างๆ สร้างเครื่องประดับ เขียนแบบแยก
ชิ้นส่วนเครื่องประดับ แบบ 2 มิติ เขียน
แบบแยกชิ้นส่วนเครื่องประดับ 3 มิติ
ออกแบบเครื่องประดับประเภทแหวน
ออกแบบเครื่องประดับประเภทสร้อยคอ
ออกแบบเครื่องประดับประเภทสร้อยข้อมือ/
กาไลข้อมือ ออกแบบเครื่องประดับประเภท
ต่างหู ออกแบบเครื่องประดับประเภทจี้
ห้อยคอ
Design laboratory; jewelry creation;
analysis of various types of jewelry;
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รายการ

หลักสูตร พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
drawing 2D separate pieces of
jewelry; drawing 3D separate pieces
of jewelry; design jewelry ring;
designer jewelry necklace; designer
jewelry, bracelets / bangles; designer
jewelry earrings; design jewelry
pendant necklace
EN2082316 กระบวนการประกอบตก
แต่งงานรูปพรรณ (Decoration Process
of Ornaments) 3(0-6-3)
องค์ประกอบของงานรูปพรรณ ชิ้นส่วน
มาตรฐาน การใช้เครื่องมือพื้นฐาน การเรียง
ระดับและจัดรูปทรง การประกอบชิ้นงานที่มี
องค์ประกอบหลายส่วน การเชื่อมด้วยวิธีขั้น
พื้นฐาน การเชื่อมด้วยเทคนิคเรเซอร์
Components of Ornaments;
standard parts; basic tools usage;
arranging and setting; assembling
work with multiple components;
welding basics; laser welding
techniques
EN2082420 การลงยาถมเครื่องประดับ
(Enamel Work for Jewelry) 1(1-0-2)
วัสดุการทายาถม วัสดุตัวเรือนงานถม การ
ออกแบบลวดลายงานถม การตีลาย การกัด
กรด ความร้อนในการถม การทาความ
สะอาดชิ้นงานถม
Filling material material design of
work reclamation heat etching
reclamation; cleaning the workpiece
EN2082421 ปฏิบัติการลงยาถม
เครื่องประดับ (Practice Enamel
Work for Jewelry) 2(0-6-3)
การทายาถม การทาตัวเรือนงานถม
ออกแบบลวดลายงานถม ขั้นตอนตีลาย
การกัดกรด ความร้อนในการถม
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รายการ

หลักสูตร พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
การเพลาลาย การทาความสะอาดชิ้นงานถม
Enamel; to make a living design of
enamel work for jewelry; stamping;
thermal etching; cleaning after
enamel
EN2083310 การเจียระไนพลอย (Cutting
Stones) 3(3-0-6)
เครื่องมือเจียระไน การปั้นทวน การ
กาหนดสัดส่วน การเจียระไนเหลีย่ ม การ
เจียระไนหลังเบี้ย การเจียระไนรูปทรง
พื้นฐาน การซ่อมบารุงอัญมณีชารุด
Stones cutting equipment; gems
shaping; proportion determination;
gems cutting; cabochon cutting; basic
shape cutting; damaged gem
maintenance

ภาคผนวก ง
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
หมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาภาคทฤษฎี
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ST2031103 แคลคูลัส 1 (Calculus 1)
ST2041105 เคมีประยุกต์ (Applied Chemistry)
ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (Physics 1 for
Engineers)
EN2021101 กลศำสตร์วิศวกรรม (Engineering
Mechanics)
EN2031103 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)
EN2082101 พื้นฐำนเครื่องประดับ 1
(Basic Jewelry 1)
EN2082103 งำนโครงสร้ำงรูปพรรณเครื่องประดับ
(Metal Jewelry Mold Making)
EN2082105 นวัตกรรมกำรออกแบบและกำรวิเครำะห์
รูปแบบเครื่องประดับ (Design Innovation
and Analysis of Jewelry Modeling)
EN2082107 พื้นฐำนเครื่องประดับ 2
(Basic Jewelry 2)
EN2082109 คอมพิวเตอร์เพื่อกำรออกแบบเครื่องประดับ
(Computer for Jewelry Design)
EN2082211 กำรสร้ำงต้นแบบเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
(Jewelry Prototyping with Computer
Technology)
EN2082213 กำรหล่อเครื่องประดับ
(Jewelry Casting)

หน่วย
กิต
รวม
3
3
3

หน่วย
กิต
ทฤษฎี
3
3
3

หน่วย
กิต
ปฏิบัติ
0
0
0

3

3

0

3
1

3
1

0
0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

3

3

0

3

3

0
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ลาดับ

13

14

15
16
17
18

19
20

รหัสวิชา

EN2082315 โลหะวิทยำของโลหะมีค่ำในงำนแม่พิมพ์
เครื่องประดับ
(Metallurgy of Precious Metals in Mold
Jewelry)
EN2082319 กำรเตรียมโครงงำนทำงวิศวกรรมกำรผลิต
เครื่องประดับ
(Jewelry Production Engineering PreProject)
EN2082320 กำรลงยำถมเครื่องประดับ (Enamel Work
for Jewelry)
EN2083104 วัสดุเครื่องประดับ (Jewelry Materials)
EN2083205 กำรวิเครำะห์อัญมณี
(Gemology Analysis)
EN2083306 กำรบริหำรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
(Gems and Jewelry Business
Management)
EN2083307 กำรชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ
(Jewelry Finishing)
EN2083309 กำรควบคุมคุณภำพในงำนเครื่องประดับ
(Quality Control for Jewelry)
รวม

รายวิชาภาคปฏิบัติ
ลาดับ รหัสวิชา

1
2

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา

ST2051108 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
(Physics 1 for Engineers Laboratory)
EN2082102 ปฏิบัติกำรฝึกพื้นฐำนเครื่องประดับ 1
(Practice in Basic Jewelry 1)

หน่วย
กิต
รวม
3

หน่วย
กิต
ทฤษฎี
3

หน่วย
กิต
ปฏิบัติ
0

1

1

0

1

1

0

3
3

3
3

0
0

3

3

0

3

3

0

3

3

0

46

46

0

หน่วย
กิต
รวม
1

หน่วย
กิต
ทฤษฎี
0

หน่วย
กิต
ปฏิบัติ
1

2

0

2
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ลาดับ

3

4

5
6

7

8
9
10

11
12

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

EN2082104 ปฏิบัติกำรงำนโครงสร้ำงรูปพรรณ
เครื่องประดับ
(Practice in Metal Jewelry Mold
Making)
EN2082106 ปฏิบัติกำรนวัตกรรมกำรออกแบบและกำร
วิเครำะห์รูปแบบเครื่องประดับ
(Practice in Design Innovation and
Analysis of Jewelry Modeling)
EN2082108 ปฏิบัติกำรฝึกพื้นฐำนเครื่องประดับ 2
(Practice in Basic Jewelry 2)
EN2082110 ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพื่อกำรออกแบบ
เครื่องประดับ (Practice in Computer for
Jewelry Design)
EN2082212 ปฏิบัติกำรสร้ำงต้นแบบเครื่องประดับด้วย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(Practice in Jewelry Prototyping with
Computer Technology)
EN2082314 ปฏิบัติกำรหล่อเครื่องประดับ
(Practice in Jewelry Casting)
EN2082316 กระบวนกำรประกอบตกแต่งงำนรูปพรรณ
(Decoration Process of Ornaments)
EN2082317 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปในงำน
เครื่องประดับ (Practice in Metal Forming
for Mold Stamping Technology for
Jewelry)
EN2082318 ปฏิบัติกำรงำนประดับอัญมณี
(Practice in Setting of Gems)
EN2082421 ปฎิบัติกำรลงยำถมเครื่องประดับ
(Practice in Enamel Work for Jewelry)

หน่วย
กิต
รวม
2

หน่วย
กิต
ทฤษฎี
0

หน่วย
กิต
ปฏิบัติ
2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

3

0

3

3

0

3

3

0

3

3

0

3

3

0

3

2

0

2
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ลาดับ

13

14

15

16

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

EN2082422 ปฏิบัติกำรนวัตกรรมกำรออกแบบรรจุภัณฑ์
เครื่องประดับ
(Practice in Innovation in Jewelry
Packaging Design)
EN2082423 โครงงำนทำงวิศวกรรมกำรผลิตเครื่องประดับ
(Jewelry Production Engineering
Project)
EN2002301 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ
(Preparation for Cooperative
Education)
EN2083308 ปฏิบัติกำรชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ
(Practice in Jewelry Finishing)
รวม

หน่วย
กิต
รวม
3

หน่วย
กิต
ทฤษฎี
0

หน่วย
กิต
ปฏิบัติ
3

3

0

3

1

0

1

3

0

3

38

0

38

หน่วย
กิต
รวม
3

หน่วย
กิต
ทฤษฎี
2

หน่วย
กิต
ปฏิบัติ
1

3

2

1

3

1

2

9

5

4

รายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ลาดับ

รหัสวิชา

1

EN2031104

2

EN2041201

3

EN2031101

ชื่อวิชา

เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering
Drawing)
กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
กำรฝึกพื้นฐำนทำงวิศวกรรม 1
(Basic Engineering Training 1)
รวม
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

การฝึกอบรม

สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน

นายวิเชียร มหาวัน
อาจารย์
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543
- โครงการ การเขียนแผนยุทธศาสตร์ระดับหัวหน้าหน่วยงาน, 2548
- โครงการเพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่น
สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรการหล่อขึ้นรูปชั้นสูง, 2548
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาเทคโนโลยีการออกแบบ
แม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ณ ประเทศ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น
สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน), 2549
- โครงการอบรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าชั้นสูง ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี, 2551
- โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 1, 2551
- โครงการบริหารงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ, 2551
- โครงการ ผู้นิเทศสหกิจศึกษา รุ่น 1 สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2552
- โครงการบริการวิชาการการผลิตสาหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย AOTS
ณ ประเทศญี่ปุ่น, 2555
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-236-3000 ต่อ 4187
E-mail : wichian.m@rmutp.ac.th
- หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ปี พ.ศ. 2553 อนุกรรมการกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างเครื่องประดับงานประดับอัญมณีและงานรูปพรรณ
- ปี พ.ศ. 2553 หัวหน้างานสวัสดิการและสุขภาพอนามัย
- ปี พ.ศ. 2551 รักษาการ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
- ปี พ.ศ. 2550 หัวหน้างานสวัสดิการและสุขภาพอนามัย
- ปี พ.ศ. 2547 หัวหน้าแผนกจาหน่ายผลิตภัณฑ์และรับงานจากภายนอก
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- ปี พ.ศ. 2547 อาจารย์ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
(ทดลองปฏิบัติงาน)
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 1. วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบอัญมณีเครื่องประดับ
ด้วยคอมพิวเตอร์ให้กับสมาชิกสมาคมช่างทองไทย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2560
2. วิ ท ยากร อบรมหลั ก สู ต รการใช้ โ ปรแกรมออกแบบเครื่ อ งประดั บ ด้ ว ย
คอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้ น ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2560
3. วิ ท ยากร โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารลงยาสี ตั ว เรื อ นเครื่ อ งประดั บ
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559
4. สมาชิกสามัญ สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย ในพระบรมราชอุปถัมภ์,
2559
ผลงานทางวิชาการ
1. จักรพันธ์ กัณหา,สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ ,วิเชียร มหาวัน.เครื่องล้างผักและ
ผลไม้ระบบโอโซน.การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6,
(Phayao Research Conference 6 ), 26-27 มกราคม 2560 (หน้า 184),
มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา
2. วิเชียร มหาวัน, วรรณศิริ พวงนิลน้อย, ศศิธร ทาเวียง.การศึกษาทดลอง
นวัตกรรมหล่อตัวเรือนโลหะโดยใช้วัสดุธรรมชาติเป็นต้นแบบ.การประชุม
วิ ช าการคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ครั้ ง ที่ 1 (1st RMUTP
Engineering Conference) , 28 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2559 ( ห น้ า 1 7 - 2 0 ) ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพฯ
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

นายธีระวัฒน์ แม้นด้วง
อาจารย์
วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538
การฝึกอบรม
- โครงการอบรม การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ,2559
สังกัดหน่วยงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-236-3000 ต่อ 4187
E-mail : teerawat.m@rmutp.ac.th
ตาแหน่งปัจจุบัน
- หัวหน้างานสวัสดิการและสุขภาพอนามัย
- อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประวัติการทางาน
- ปี พ.ศ. 2545 อาจารย์ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
- ปี พ.ศ. 2538 อาจารย์ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 1. ที่ปรึกษา บริษัทโรงหล่อยินดี จากัด 38/2 หมู่5 ซอยนาหมอน ถนนประชา
สาราญ แขวงคลอง 12 เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหนคร,2559
2. สมาชิกสามัญ สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงิน ไทย ในพระบรมราชอุปถัมภ์ ,
2559
ผลงานทางวิชาการ
1. สมพงษ์ พิริยายนต์, ธีระวัฒน์ แม้นด้วง, จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง, กิตติศักดิ์ บังศรี
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางกลของชิ้นทดสอบจากการประยุกต์ใช้
เส้นใยผักตบชวาเป็นส่วนผสมในกาวธรรมชาติพอลีแลคติคแอซิด .การประชุม
วิ ช าการระดั บ ชาติ วิ ท ยาลั ย นครราชสี ม า ครั้ ง ที่ (4th NMCCON 2017),
1 เมษายน 2560 (หน้า 742-750), วิทยาลัยนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา
2. Teerawat Mandoung, Tribotechnica and Mechanical Properties of
UHMWPE-Based Composites Modified by Adding Block-Copolymers
of PE and PP, International Symposium on the Fusion Technologies
Between Korea and Thailand, August 1-3, 2013 (p.102-107)
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล

นายจักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

การศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538
การฝึกอบรม
- ฝึ ก อบรมโครงการ การพั ฒ นาและควบคุ ม จุ ด บกพร่ อ งในงานหล่ อ
เครื่องประดับ ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่, 2559
- ฝึกอบรมโครงการจรัส การหล่อชั้นสูง ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552
สังกัดหน่วยงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-236-3000 ต่อ 4187
E-mail : jakkrit.y@rmutp.ac.th
ตาแหน่งปัจจุบัน
- อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประวัติการทางาน
- ปี พ.ศ. 2556 หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
- ปี พ.ศ. 2555 หัวหน้างานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ปี พ.ศ. 2547 อาจารย์ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
- ปี พ.ศ. 2539 อาจารย์ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 1. วิทยากร โครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่ว มกับสถาน
ประกอบการแบบทวิ ภ าคี ภาคปฏิ บั ติ ก าร “ด้ า นกระบวนการผลิ ต
เครื่องประดับเครื่องถมเงิน ” ร่วมกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยใน
พระบรมราชู ป ถั ม ภ์ (สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการผลิ ต เครื่ อ งประดั บ )
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559
2. วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานพัฒนาและอนุรักษ์เทคนิค
งานช่ า งสิ บ หมู่ (ช่ า งสลั ก แหวนลายไทย) ณ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559
3. สมาชิกสามัญ สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย ในพระบรมราชอุปถัมภ์,
2559
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ผลงานทางวิชาการ

4. วิทยากร โครงการอบรมสั มมนาเชิงปฏิบัติการ การหล่ อตัว เรือนพร้อม
ฝังอัญมณี ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร, 2557
1. สมพงษ์ พิริยายนต์, ธีระวัฒน์ แม้นด้วง, จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง, กิตติศักดิ์ บังศรี
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางกลของชิ้นทดสอบจากการประยุกต์ใช้เส้น
ใยผั ก ตบชวาเป็ น ส่ ว นผสมในกาวธรรมชาติ พ อลี แ ลคติ ค แอซิ ด .การประชุ ม
วิ ช าการระดั บ ชาติ วิ ท ยาลั ย นครราชสี ม า ครั้ ง ที่ 4 (4th NMCCON 2017),
1 เมษายน 2560 (หน้า 742-750), วิทยาลัยนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

นายอาวุธ ฉายศิริ
อาจารย์
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2536
การฝึกอบรม
- โครงการอบรม การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ,2559
สังกัดหน่วยงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-236-3000 ต่อ 4187
ตาแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
E-mail : awut.c@rmutp.ac.th
ประวัติการทางาน
- ปี พ.ศ. 2553 หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
- ปี พ.ศ. 2548 อาจารย์ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
- ปี พ.ศ. 2538 อาจารย์ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 1.สมาชิกสามัญ สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย ในพระบรมราชอุปถัมภ์ ,
2559
2.คณะกรรมการ การจั ด ท าแบบทดลองทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงาน
สาขาเครื่ อ งประดั บ (รู ป พรรณ) ระดั บ 1 ณ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553
ผลงานทางวิชาการ
1. อาวุธ ฉายศิริ, วรัญชลีย์ ทวีชัย, รวีพรรณ วิมลทรง.การศึกษาและออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเปลื อ กหอยสั ง ข์ ใ นงานเครื่ อ งประดั บ เพื่ อ เป็ น การสร้ า ง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ .การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ วิ ท ยาลั ย
นครราชสีมา ครั้งที่ 4 (4th NMCCON 2017), 1 เมษายน 2560 (หน้า 467475), วิทยาลัยนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล

นางสาวปริศนา บุญศักดิ์

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา

ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554
ศษ.บ. (ออกแบบศิลปประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2532

การฝึกอบรม

- ฝึกอบรมโครงการจรัส การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์
และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ณ ประเทศ ใต้หวัน, 2553

สังกัดหน่วยงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-236-3000 ต่อ 4187
E-mail : prissana.b@rmutp.ac.th

ตาแหน่งปัจจุบัน

- อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติการทางาน

- ปี พ.ศ. 2555 หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
- ปี พ.ศ. 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปี พ.ศ. 2547 อาจารย์ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
- ปี พ.ศ. 2536 อาจารย์ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 1.สมาชิกสามัญ สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย ในพระบรมราชอุปถัมภ์ ,
2559
ผลงานทางวิชาการ
1. นางสาวปริศนา บุญศักดิ์, นายวิเชียร มหาวัน การศึกษาปัญหาในงานหล่อ
เพื่ อ การพั ฒ นาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาในงานหล่ อ เครื่ อ งประดั บ สมั ย ใหม่ .
การประชุ ม วิ ช าการคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มทร .พระนคร ครั่ ง ที่ 1
(1st RMUTP Engineering Conference), 28 พฤษภาคม 2559 (หน้า 409412), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพฯ
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ภาคผนวก ฉ
บันทึกข้อตกลงความรวมมือ (MOA)

152

153

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 6 มกราคม 2560 ณ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สานักงานตั้งอยู่ เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์
สว่าง เขตบางซื่ อ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่ อไปในบั นทึ กข้ อตกลงนี้ เรียกว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์ ”
ฝ่ ายหนึ่ ง กั บ สมาคมเครื่ องถมและเครื่อ งเงิน ไทยในพระบรมราชู ปถั มภ์ โดย นายอนั น ต์ แสงวัณ ณ์
ตาแหน่ง นายกสมาคม สานักงานตั้งอยู่เลขที่ 207 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “สมาคม” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคม มีความมุ่งหมายที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการใน
การสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากรเพื่อความเชื่อมโยงระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับสมาคม อันเป็น
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ สมาคม ในการพัฒนา
ขีดความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติเพื่อความสาเร็จร่วมกันต่อไปในอนาคต ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกัน มีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ 1 วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อร่วมมือกันในการจั ดทาโครงการบริการวิชาการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้
วิช าชี พ และช่ างเทคนิ คเพื่ อ แก้ ปั ญ หาและปรับ ปรุงกระบวนการเชิ งเทคนิ ค เพื่ อ
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีสมรรถนะตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
1.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและฝึกฝนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และมีสมรรถนะวิชาชีพที่เป็นมาตรฐาน
1.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการที่อาจารย์ผู้ส อนจะได้รับประสบการณ์ตรงในการ
รับ ทราบการพัฒ นาคุณ ภาพของสมรรถนะวิช าชีพของนักศึกษา ที่สอดคล้ องกับ
ความต้องการของสมาคม เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนอย่างต่อเนื่องและให้เท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์
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1.4 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมในเชิงบูรณาการองค์ความรู้
1.5 เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ให้คง
อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคม เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
1.6 เพื่อสร้างเครือข่ายการทางานวิจัยระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมเพื่อ
น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาสร้ า งนวั ต กรรมที่ เ ป็ น จริ ง และสามารถสร้ า งคุ ณ ค่ า ต่ อ
ผู้ประกอบการและสังคม
1.7 เพื่อการเตรียมความพร้อมของสมาคมในการพัฒนาสู่ระบบการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)
ข้อ 2 สถานที่ในการดาเนินงาน
2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.2 สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อ 3 การดาเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือ
การดาเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีขอบข่ายความร่วมมือ 9 ประการ คือ
3.1 การพัฒนาบุคลากร
3.2 การพัฒนานักศึกษา
3.3 การจัดการโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ในอาชีพ
3.4 การพัฒนาเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนและฝึกอบรมให้สอดกับโครงการ
3.5 การพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนและฝึกอบรมให้สอดคล้องกับโครงการ
3.6 การพัฒนาสื่อในการเรียนการสอนและฝึกอบรมให้สอดคล้องกับโครงการ
3.7 การศึกษา ค้นคว้า และทางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมกัน
3.8 การให้บริการทางวิชาการ ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ชีวิต
3.9 การดาเนินการในกิจกรรมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและสมาคมเห็นสมควร

/ข้อ 4 หน้าที่...

155

ข้อ 4 หน้าที่และความรับผิดชอบ
4.1 วางแผนร่วมกันในการพัฒนากระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.2 วางแผนร่วมกันในการพัฒนาเนื้อหา หลักสูตรและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและ
การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับโครงการ
4.3 วางแผนการจัดการกิจกรรมนักศึกษาสหกิจ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพโดย
การสร้างและดาเนินโครงการร่วมกัน
4.4 สนับสนุนด้านสถานที่ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เครื่องมือ เครื่องจักรอื่นๆ
ในการ ฝึ ก ประสบการณ์ อาชี พ การเรียนการสอน การท าวิจัย สิ่ งประดิ ษ ฐ์ และ
นวัตกรรม
4.5 ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหาต่างๆ และสรุปประเมินผลโครงการร่วมกันเพื่อ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นในการดาเนินการต่อไปในอนาคต
ข้อ 5 ระยะเวลาความร่วมมือ
ข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีกาหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ทุกฝ่ายได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือเป็นต้นไป
ข้อ 6 การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และการยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
หากฝ่ายใดประสงค์จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ให้
แจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน และเมื่อพิจารณาตกลง
เห็นชอบในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง บันทึกข้ อตกลงความร่วมมือแล้ว ให้จัดทาเป็นบันทึกเพิ่มเติมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และให้มีผลบังคับนับแต่วันที่ได้ลงนามในบันทึกเพิ่มเติมนั้น
หากฝ่ายใดประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ก่อนครบกาหนดระยะเวลา
ตามข้อ 5 ให้แจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน เพื่อให้อีก
ฝ่ายพิจารณาโดยให้มีผลเมื่อพิจ ารณาเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ในการยกเลิกบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือแล้ว
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
กรรมการที่ปรึกษา
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์
2. รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
3. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายมนตรี รัตนวิจิตร
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. คุณฉลอง อาชวากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
2. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. คุณอนุรัตน์ เขมานิฏฐาไท
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เบสท์ วัน จิวเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
4. ว่าที่ร้อยตรีดรณ์ สุทธิ์ภิบาล
ผู้จัดการบริษัทเครื่องเงินวัวลาย
5. คุณกฤษณะ เที่ยงธรรม รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท Thai Nakon Intivrex Co,Ltd
กรรมการดาเนินงาน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย
3. นายวิเชียร มหาวัน
4. นายธีระวัฒน์ แม้นด้วง
5. นายจักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง
6. นายอาวุธ ฉายศิริ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริศนา บุญศักดิ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

