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การพัฒนาระบบการผลิตแบบอัจฉริยะ (Intelligent Manufacturing System) การจัดการของเสียให้
สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด (Circular Economy) เป็นต้น ซึ่งจะสามารถส่งเสริม
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมพิจารณาถึงองค์ประกอบต่อไปนี้
ปัจจุ บันประเทศไทยกาลังปรับ กระบวนทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค 4.0 และขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่ สั ง คมคาร์ บ อนต่ าและความเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเฉพาะด้ า นการรี ไ ซเคิ ล ของเสี ย
จากภาคอุตสาหกรรมและการลดก๊าซเรือนกระจก ตามหลักการสังคมคาร์บอนพอเพียง (sufficiency carbon
society) ที่มุ่งเน้นกิจกรรมด้านการใช้ทรัพยากรอย่างเข้าใจธรรมชาติ สร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ไม่ใช้เกิน
ขอบเขตที่ธรรมชาติจะผลิตขึ้นมาทดแทนได้ สร้างสังคมและวัฒนธรรมจากการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของ
ร่วมกันในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะนาไปสู่การมีจิตสานึกร่วมกันในการทางานสาธารณะ มีเหตุมีผล
ในการด าเนิ น ชี วิ ต รู้ จั ก พอประมาณ ซึ่ ง เป็ น รากฐานของการด ารงชี วิ ต ของคนในสั ง คมที่ น าไปสู่ ก ารลด
การทาลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและการปรับตัวต่อการเปลี่ย นแปลง
ภูมิอากาศเพื่อให้สังคมไทยมีภูมิคุ้มกัน
ด้ า นการผลิ ต และการบริ โ ภคตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ มุ่ ง เน้ น การอยู่ ร่ ว มกั บ ธรรมชาติ
อย่ า งสมดุ ล สามารถใช้ เ ป็ น ต้ น แบบของสั ง คมที่ ยั่ ง ยื น น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาทางเลื อ กของการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสาคัญกับการลดมลพิษ
เพื่อให้เมืองและชุมชนมีความน่าอยู่ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดต้นทุนทางเศรษฐกิจในการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาด้านจิตใจ พัฒนาปัญญา ที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคที่สิ้นเปลือง ลดความจาเป็นในการสร้างเงื่อนไขใดๆเพื่อควบคุมการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทาให้ค่าใช้จ่ายทางสังคมน้อยลง โดยมีการพิจาณา 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้านการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ด้านการใช้พลังงานทดแทน ด้านการใช้เทคโนโลยี
ด้านความตระหนัก ด้านรายจ่ายเพื่อการบริโภคพลังงานและทรัพยากร และด้านความสุข
ดังนั้น หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนจึงมีการ
วางแผนในการจัดทาหลักสูตรและพิจารณาด้านการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งมีการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth)
ด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศซึ่งที่มีอยู่ 2 ด้าน กล่าวคือความหลากหลายเชิงชีวภาพ
และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขันโดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบของการใช้และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ (Impact of Resource Use) ในระบบการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมที่ตอบสนองความต้องการและความเป็นอยู่ที่ดีหรือคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ปัจจุบัน
แนวโน้ ม อั ต ราการเกิ ด ของประชากรโลกลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทางกลั บ กั น เทคโนโลยี ท างการแพทย์
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่งผลให้อายุขัยโดยเฉลี่ยและอัตราการคงอยู่ของประชากรเพิ่มมากขึ้น และจะกลายเป็น
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สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ในหลายประเทศทั่วโลก จากข้อมูลดังกล่าวด้วยอายุขัยและอัตราการคงอยู่
ของประชากร ท าให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยกรธรรมชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น ประกอบกั บ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยเร่งให้วิธีการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ได้ง่ายและมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่ อ มาตรฐานการครองชี พ อั ต ราการบริ โ ภคต่ อ หั ว ของประชากรสู ง ขึ้ น ด้ า นการบริ โ ภค
ทรัพยากรธรรมชาติเกินความจาเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิต ทาให้มีการนาทรัพยากรธรรมชาติ แร่ธ าตุ รวมถึง
ฟอสซิล ที่มีอยู่บ นโลกป้ อนเข้าสู่กระบวนการผลิ ตในภาคอุตสาหกรรมอย่างไร้ขีดจากัด เพื่อผลิ ตสินค้าและ
บริการ ผลที่ตามมาอาจเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือวิกฤตการณ์ที่กาลัง
คุกคามความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต (Biosphere)
ผลกระทบเหล่านี้เมื่อนามาประกอบการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร ดาเนินการในลักษณะการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้าใจในการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยี วงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การจัดการขยะ รวมถึงการหมุนเวียนของเสียให้สามารถนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ควบคู่กับการส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เพื่อการพัฒนาประเทศและสังคมโลกที่อย่างยั่งยืน เพื่อให้บุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรมที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที ภายใต้ แนวความคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เข้าใจในกฏธรรมชาติของวัสดุ และการดาเนินชีวิตของบุคลากรด้านวิศวกรรมตามหลักอริยะมรรค
มีองค์ 8 ได้อย่างยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากนโยบายการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ได้กาหนดการแก้ไขปัญหาด้าน
การศึกษาของประเทศไทยที่ว่า ด้วยการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาไม่เป็นไปตามความต้องการของประเทศ ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งนโยบายที่จะสามารถแก้ไขในประเด็นดังกล่าวได้คือ การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
(Reprofiling) เพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 แห่ง) รวมถึงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้มุ่งเน้นทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี การส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่
เน้นการปฏิบัติ ซึ่งนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลั ยในการเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชั้นนาด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ ” หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืนที่จัดทาขึ้นนี้ มีความครอบคลุมด้านต่างๆประกอบด้วย การมุ่งเน้นผลิตทรัพยากรบุคคลในสาขา
วิชาชีพที่มีความรู้ความเข้าใจต่อกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) การบริหาร
จัดการกากของเสีย (Waste Management) การหมุนเวียนนากากของเสีย ในภาคอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใน
กระบวนการผลิตใหม่ (Remanufacturing) การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กล่าวถึง การยกระดับ
ศักยภาพการแข่ง ขัน และการหลุ ดพ้ น กั บ ดัก รายได้ป านกลางสู่ รายได้ สู ง การพัฒ นาศั กยภาพคนตามช่ว งวั ย
การปฏิ รู ป ระบบเพื่ อ สร้ า งสั ง คมสู ง วั ย อย่ า งมี คุ ณ ภาพ การรองรั บ การเชื่ อ มโยงภู มิ ภ าคและความเป็ น เมื อ ง
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้ร่วมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพใช้เรียนร่วมกัน
ทุกหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเนื้อหาสาระ
การจัดตารางเรียนและตารางสอน รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
บูรณาการวัสดุ พลังงาน สิ่งแวดล้อมด้วยกฎธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความตระหนักรู้ เจตคติ และความเข้าใจกฎของธรรมชาติ เทคโนโลยี
วิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ในภาคทฤษฎี การวิจัยและพัฒนา สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อจัดการ
อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ภายใต้แนวทางของความยั่งยืน
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและระบบการพัฒนา ที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและความสมดุลกับธรรมชาติ
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทางานด้านการจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและหน่วยงานที่
สังกัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามที่ สกอ.กาหนด
 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรม
และการเปลีย่ นแปลงของ
เทคโนโลยี

กลยุทธ์
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กาหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
 ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ในความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมการผลิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมินหลักสูตร
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจใน
การใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางานของบัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษา
หนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
(1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 16 สัปดาห์
รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
(2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เป็นเวลา
16 สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจั ดการเรี ย นการสอนภาคฤดูร้อ น เป็นไปตามประกาศมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
พระนคร และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่
บังคับ ใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชา
ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคปกติ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ภาคสมทบ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น.
และวันอาทิตย์ 08.30 - 16.30 น.
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคปกติ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ภาคสมทบ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น.
และวันอาทิตย์ 08.30 - 16.30 น.
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ระดั บ ประก าศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.)
หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม เช่น สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตมีความจาเป็นต้องเรียนรายวิชาทางด้านคณิตศาสตร์
สถิติ เคมี และวิชาทางด้านคานวณเกี่ยวกับวิศวกรรม จึงเกิดปัญหากับนั กศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ เพียงพอ อีกทั้งนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ซึ่งจบการศึกษาจาก
หลากหลายสถาบัน ส่งผลให้เกิดปัญหาการปรับตัวเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาซึ่งแตกต่าง
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จากเดิม นอกจากนี้ ควรมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีเช่นกัน เนื่องจากตาราและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาจานวนมากเป็นภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 นักศึกษาใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาเทคนิคการเรียนในระดับอุดมศึกษา
การวางเป้าหมายชีวิต เทคนิ คการเรี ย นในมหาวิทยาลั ย และการแบ่งเวลา โดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษาควบคู่กัน
2.4.2 จัดสื่ อการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้างทักษะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีส ารสนเทศ
และภาษาอังกฤษ
2.4.3 ส่งเสริมระบบการให้คาปรึกษา โดยคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามี
หน้าที่ให้คาปรึกษาด้านทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนานักศึกษา และด้านการใช้ชีวิต
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (ภาคปกติ)
จานวนนักศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2559

2560

2561

2562

2563

ชั้นปีที่ 1

35

35

35

35

35

ชั้นปีที่ 2
รวม

35

35
70

35
70

35
70

35
70

คาดว่าจะจบการศึกษา

-

35

35

35

35

2.5.2 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (ภาคสมทบ)
จานวนนักศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2559

2560

2561

2562

2563

ชั้นปีที่ 1

-

-

35

35

35

ชั้นปีที่ 2

-

-

-

35

35

รวม

-

-

35

70

70

คาดว่าจะจบการศึกษา

-

-

-

35

35
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ ภาคปกติ (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2563

ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าสนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน

910,000

1,820,000

1,820,000

1,820,000

1,820,000

105,000

210,000

210,000

210,000

210,000

รวมรายรับ

1,015,000

2,030,000 2,030,000 2,030,000

2,030,000

2.6.2 งบประมาณรายรับ ภาคสมทบ (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2563

ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าสนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน

-

-

1,610,000

3,622,500

4,427,500

-

-

-

-

-

รวมรายรับ

-

-

1,610,000

3,622,500

4,427,500

2.6.3 งบประมาณรายจ่าย ภาคปกติ (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2563

1,638,000

1,736,280

1,840,456

1,950,883

2,067,936

170,500.00

296,500.00 387,500.00 478,500.00 569,500.00

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(ไม่รวมข้อ3และข้อ4)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

-

-

-

-

-

364,000

728,000

728,000

728,000

728,000

2,172,500

2,760,780

2,955,956

3,157,383

3,365,436
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หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2563

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2,372,500
35

2,960,780
70

3,155,956
70

3,357,383
70

3,565,436
70

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

2.6.4 งบประมาณรายจ่าย ภาคสมทบ (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2563

-

-

-

-

-

-

-

512,625

1,146,556

1,366,869

-

-

-

-

-

-

-

402,500

905,625

1,106,875

-

-

915,125

2,052,181

2,473,744

-

-

200,000

200,000

200,000

-

-

200,000

200,000

200,000

รวม (ก) + (ข)

-

-

จานวนนักศึกษา

-

-

1,115,125
35

2,252,181
70

2,673,744
70

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(ไม่รวมข้อ3และข้อ4)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ น แบบชั้น เรี ยนและเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ข)
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)

นก.(ท-ป-น)

ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา 1
สภาพรายวิชา
กลุ่มวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา

10
30
50
70
81

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

20
40
60
80
82

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

สภาพรายวิชา

0 วิชาไม่บังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา

2 ปริญญาตรี

เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3 (3-0-6)
- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิตประกอบด้วย
 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชา
ต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107

ชื่อวิชา
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)
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107
GE2400108

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

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชา
ต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2600101
GE2600102
GE2600103
GE2700101

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Mathematics in Daily Life)
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Science in Daily Life)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
GE2700102

ชื่อวิชา
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

 หมวดวิชาเฉพาะ 62 หน่วยกิต ประกอบด้วย
 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
ST2031103

ชื่อวิชา
แคลคูลัส 1 (Calculus 1)

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

ST2041105

เคมีประยุกต์ (Applied Chemistry)

3 (3-0-6)

ST2051103

ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (Fundamental Physics 1)

3 (3-0-6)

ST2051104

ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (Fundamental Physics 1 Laboratory)

1 (0-2-1)

EN2021101

กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)

3 (3-0-6)

EN2031203

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

3 (3-0-6)

 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
EN2132101
EN2132102
EN2132103
EN2132104
EN2132205
EN2132206
EN2132207

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการทักษะการดารงชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน
(Practice in Sustainable Life Skill of Industrial Human Resource)
วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมของแผ่นดินเพื่อความยั่งยืน
(Sustainable Land Innovation Engineering Technology)
ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
(Industrial Waste Management System)
การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
(Sustainable Innovation Engineering Technology Pre-Project)
การจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
(Sustainable Industrial Management)
ปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการผลิตภาพสีเขียว
(Practice in Green Productivity Management Engineering)
ปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อความยั่งยืน
(Practice in Sustainable Industrial Management of Climate Change)

หน่วยกิต
3 (0-6-3)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
3 (3-0-6)
3 (0-6-3)
3 (0-6-3)
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รหัสวิชา
EN2132208
EN2132209
EN2132210
EN2132211

ชื่อวิชา
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและวิศวกรรมสมองกลฝังตัว
(Industrial Automation Systems and Embedded Engineering)
ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและวิศวกรรมสมองกลฝังตัว
(Practice in Industrial Automation Systems and Embedded
Engineering)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
(Sustainable Innovation Engineering Technology Project)
การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม
(Industrial Professional Experience)

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (0-6-3)
3 (0-9-0)
3 (0-40-0)

 กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
รหัสวิชา
EN2133101
EN2133102
EN2133103
EN2133204
EN2133205
EN2133206
EN2133207
EN2133208
EN2133209

ชื่อวิชา
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Technology and Innovation Management for Sustainable
Development)
เทคโนโลยีโลจิสติกส์ในการจัดการกากอุตสาหกรรม
(Logistics Technology in Industrial Waste Management)
ปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการพลังงาน
(Practice in Energy Innovation Management)
ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการ
(Practice in Entrepreneurship)
เทคโนโลยีการรีไซเคิลอโลหะ (Non-metal Recycle Technology)

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

ปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการกากอุตสาหกรรม
(Practice in Energy Innovation Management)
การจัดการพลังงานจากขยะ
(Waste to Energy Management)
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนเบื้องต้น
(Basis for Sustainable Engineering Economics Analysis)
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเบื้องต้น
(Basis for Special Problems in Sustainable Innovation Engineering
Technology)

3 (0-6-3)

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

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

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา (แผนการเรียนภาคปกติ)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

GE2200101
ST2031103

ภาษาอังกฤษเทคนิค
แคลคูลัส 1

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

3

3

0

6

ST2041105

เคมีประยุกต์

3

3

0

6

ST2051103

ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

3

3

0

6

ST2051104
EN2132101

ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
ปฏิบัติการทักษะการดารงชีวิตของ
ทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน
วิชาชีพเลือก (1)

1
3

0
0

2
6

1
3

3

0

6

3

19

12

14

31

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

EN2133XXX

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 26

GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

EN2031203
EN2132102

3
3

3
3

0
0

6
6

3
1

3
1

0
0

6
2

3

3

0

6

EN2021101

วัสดุวิศวกรรม
วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม
ของแผ่นดินเพื่อความยั่งยืน
ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี
วิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
การจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน
กลศาสตร์วิศวกรรม

3

3

0

6

EN2133XXX

วิชาชีพเลือก (2)

3

0

6

3

รวม

22

19

6

41

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

EN2132103
EN2132104
EN2132105

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 27

17
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
EN2132211

การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

40

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0

3

0

40

0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40

GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

GE2600102

สถิติเบื้องต้น

EN2132206

3
0

0
6

6
3

3

0

6

3

EN2133XXX

ปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการ
ผลิตภาพสีเขียว
ปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อความยั่งยืน
วิชาชีพเลือก (3)

3
3

3

3

0

6

XXXXXXXXX

วิชาเลือกเสรี (1)

3

X

X

X

18

X

X

X

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3

3
3

0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6

3

0

6

3

3

0

9

0

3

3

0

6

3

0

6

3

3

X

X

X

ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

EN2132207

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
GE2700102

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

EN2132208

EN2133XXX

ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรมสมองกลฝังตัว
ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติใน
อุตสาหกรรมและวิศวกรรมสมองกล
ฝังตัว
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรม
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
วิชาชีพเลือก (4)

EN2133XXX
XXXXXXXXX

วิชาชีพเลือก (5)
วิชาเลือกเสรี (2)

EN2132209
EN2132210

18
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

รวม

21

X

X

ศึกษาด้วย
ตนเอง
X

ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX
3.1.5 แสดงแผนการศึกษา (แผนการเรียนภาคสมทบ)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

GE2200101
ST2031103

ภาษาอังกฤษเทคนิค
แคลคูลัส 1

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

3

3

0

6

ST2041105

เคมีประยุกต์

3

3

0

6

ST2051103

ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

3

3

0

6

ST2051104
EN2132101

ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
ปฏิบัติการทักษะการดารงชีวิตของ
ทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน
รวม

1
3

0
0

2
6

1
3

16

12

8

28

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 20

GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

EN2031203
EN2132102

วัสดุวิศวกรรม
วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม
ของแผ่นดินเพื่อความยั่งยืน
ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี
วิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
วิชาชีพเลือก (1)

3
3

3
3

0
0

6
6

3
1

3
1

0
0

6
2

3

0

6

3

16

13

6

29

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

EN2132103
EN2132104
EN2133XXX

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 19

19
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
EN2132211

การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

40

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0

3

0

40

0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
EN2132105
EN2021101
GE2300107

การจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน
กลศาสตร์วิศวกรรม
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

GE2600102

สถิติเบื้องต้น

3

3

0

6

EN2133XXX

วิชาชีพเลือก (2)

3

0

6

3

15

12

6

27

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

6

ศึกษาด้วย
ตนเอง
3

3

0

6

3

3

3

0

6

3

0

9

0

3

3

0

6

15

6

21

18

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 18
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
EN2132206
EN2132207
GE2700102
EN2132210
EN2133XXX

ปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการ
ผลิตภาพสีเขียว
ปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรม
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
วิชาชีพเลือก (3)
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 27

20
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

EN2133XXX

วิชาชีพเลือก (4)

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

XXXXXXXXX

วิชาเลือกเสรี (1)

3

X

X

X

รวม

6

X

X

X

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

3

0

6

3

3

0

6

3

3

X

X

X

12

X

X

X

ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
EN2132208
EN2132209

EN2133XXX
XXXXXXXXX

ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรมสมองกลฝังตัว
ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติใน
อุตสาหกรรมและวิศวกรรมสมองกล
ฝังตัว
วิชาชีพเลือก (5)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX
คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์และสานวนเกี่ยวกับ
วิชาชี พ ใจความส าคั ญและรายละเอี ยดจากเนื้ อเรื่ อง การให้ นิยาม การจาแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิ บั ติ
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
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GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ น าไปใช้ ใ นอาชี พ ต่ า ง ๆ การพบปะผู้ ค นในสถาน
ประกอบการ การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การนาเสนอผลประกอบการ การบอก
คุณสมบัติของสินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจทาธุรกิจ การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์
การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ความเข้าใจวัฒนธรรมในอาชีพต่างๆ
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
GE2200103

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายของคาศัพท์จากปริบท องค์ประกอบและ
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 : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟั ง ภาษาอั งกฤษในสถานการณ์ ต่ า งๆ ในชีวิ ต ประจาวั น การฟั ง บทสนทนา
การฟังระดับย่อหน้า 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

22
GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันให้ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะนาตัว การให้คาแนะนา การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอก
ที่ตั้งและทิศทาง 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
GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทักษะภาษาจี น เบื้องต้น ระบบพินอิน ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและ
การอ่านข้อความภาษาจีนสั้น 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 การเขี ยน
จดหมายโต้ตอบ 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 ความทันสมัย
และกระแส โลกาภิ วั ต น์ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม พั ฒ นาการทางการเมื อ ง หน้ าที่ พ ลเมื อ ง
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
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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
GE2300102

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจ
กับมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 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 ขั้นตอนและ
การออกแบบวิจัย 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 : การสร้ า งแนวคิ ด และเจตคติ ข องตนเอง ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ของบุ คคล กลยุทธ์การบริ หารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 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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สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ 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 : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎหมาย และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การประกอบวิชาชีพ การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions;
labour protection; relation labour professional ethics; human-right; ethics and social
responsibility
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อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้น ฐานเกี่ยวกับ อาเซียนและรัฐ สมาชิ ก อัตลั กษณ์และความหลากหลาย
แนวคิดการก่อตั้ง ปฏิญญา กฎบัตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒนาและเสาหลัก
อาเซียน 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 : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกั บสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้ง
และความรุนแรงระดับครอบครัว 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 และ
การคัดเลือกสารสนเทศ 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

26
GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานทางจิ ต วิ ท ยา พั น ธุ ก รรม สิ่ ง แวดล้ อ มและพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความฉลาด
ทางอารมณ์ 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 : ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ
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
การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ และ
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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พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และองค์ ป ระกอบพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาตน ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ การพัฒนาการทางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่
สุขภาพจิตและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; selfdevelopment; 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 : หลั ก การและกระบวนการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
จรรยาบรรณการวิจั ย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การตีความและ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม 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 : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา 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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การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวติ
3(2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ จิ ต ของมนุ ษ ย์ ศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาสมาธิ สมาธิ กั บ
การพัฒนาสมาธิ จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจาวัน
General knowledge of human; science of mind development;
meditation and mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation in
daily life
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมตริกซ์และตัวกาหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและ
การจัดหมู่ 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 : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ สถิ ติ ตั ว แปรสุ่ ม การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง การประมาณค่ า
และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation;
hypothesis testing
GE2600103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ มาตราชั่ ง ตวง วั ด อั ต ราส่ ว น สั ด ส่ ว น ร้ อ ยละและ
การประยุ ก ต์ พื้ น ที่ แ ละปริ ม าตร ดอกเบี้ ย และเงิ น ผ่ อ นช าระ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี เ งิ น ได้ เลขดั ช นี
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
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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
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี 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 : ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 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
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ST2031103
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์
เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จากัดเขตและการประยุกต์
Functions, limits and continuity; differentiation and applications;
integration; techniques of integration; definite integral and applications
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เคมีประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Chemistry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: โครงสร้ า งอะตอมและตารางธาตุ พัน ธะเคมี โลหะและการกั ด กร่อ นของโลหะ
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 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
ST2051103

ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental Physics 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เวกเตอร์ การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัม
และการชน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล
ความร้อนและอุณหพลศาสตร์
Vectors; motion and Newton’s laws of motion; work and energy;
momentum and collisions; motion of a system of particles and rigid bodies; oscillatory
motion; fluid mechanics; heat and thermodynamics
ST2051104

ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1

1(0-2-1)

Fundamental Physics 1 Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: ST2051103 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
เวกเตอร์ การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตั ม
และการชน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล
ความร้อนและอุณหพลศาสตร์
Vectors; motion and Newton’s laws of motion; work and energy;
momentum and collisions; motion of a system of particles and rigid bodies; oscillatory
motion; fluid mechanics; heat and thermodynamics
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กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051103 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
หลั ก การของกลศาสตร์ ระบบแรง ผลลั พ ธ์ ข องแรงการสมดุ ล การวิ เ คราะห์
โครงสร้าง แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง จลนศาสตร์ และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการ
เคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน 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
EN2031203

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุ กต์ใช้ของ
กลุ่ ม วัส ดุ วิศ วกรรมหลั ก เช่น โลหะ โพลี เ มอร์ เซรามิ ก และวั ส ดุผ สม แผนภาพสมดุล เฟสและการแปล
ความหมาย สมบัติทางกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ
Relationship between structures, properties, production processes and
applications of main groups of engineering materials i.e metals, polymers, ceramics and
composites; phase equilibrium diagrams and their interpretation; mechanical properties and
material degradation
ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
EN2132101

ปฏิบัติการทักษะการดารงชีวิตของทรัพยากรมนุษย์
3(0-6-3 )
ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
Practice in Sustainable Life Skill of Industrial Human Resource
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การตระหนั ก รู้ แ ละเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองและผู้ อื่ น ของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด การจัดการกับความขัดแย้ง การจัดการกับความโกรธ การติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อื่น การผูกมิตร การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การพัฒนาบุคลิภาพในที่ทางานเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
Self-awareness and self-esteem as well as others in industrial human
resources; analytical thinking, creative decision making and problem solving; emotion and
stress management; conflicts resolution; anger management; communication and
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relationship development; friendship development; interpersonal skill development; decent
working personality for sustainable industrial development
EN2132102

วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมของแผ่นดินเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6 )
Sustainable Land Innovation Engineering Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ปัญหาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตและ
การบริ โ ภคอย่ างยั่ งยื น ความมั่น คงทางอาหาร โครงการพระราชดาริที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Fundamental knowledge of sufficiency economy; problem solving skill
practice for sufficiency economy; sustainable production and consumption; food security;
royal projects related to climate change adaptation
EN2132103

ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
3(3-0-6 )
Industrial Waste Management System
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กากอุต สาหกรรมในประเทศไทยและกากของเสี ย อื่นๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บ
การจัดการกาก การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนในอุตสาหกรรม
การจั ด การของเสี ย เพื่ อ การเป็ น ทรั พ ยากรทดแทน การปรั บ ปรุ ง ระบบการผลิ ต เพื่ อ ลดการเกิ ด ของเสี ย
Industrial waste and other waste in Thailand; law and regulations
related to waste management; waste management promotion and efficiency enhancement;
industrial waste exchange; waste management for renewable resources; manufacturing
system improvement for waste reduction
EN2132104

การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 1(1-0-2)
Sustainable Innovation Engineering Technology Pre-Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเลือกและศึกษางานที่จะทาโครงการและเขียนรายงาน การศึกษาความเป็น ไปได้
ของหัวข้อโครงการ ที่มาและความสาคัญของปัญหา การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อโครงการที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ปรึกษา กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดขั้นตอนและแผนเพื่อดาเนินโครงการ จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
Project selection and report writing; project proposal feasibility;
background of problems; literature reviews; objective setting; project planning and
implementation; materials and equipment preparation and project progress reports
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EN2132205

การจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Industrial Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต ผลิ ต ภั ณฑ์ หลั ก การการประเมิ น ก๊ า ซเรื อ นกระจกของ
อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมสีเขียว กลยุทธ์
ผลิตภาพสีเขียว การจัดการกากอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Life cycle assessment; principle of greenhouse gas assessment; new
product design for the environment; green industry productivity process; green production
strategy; industrial waste management; environmentally friendly management
EN2132206

ปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการผลิตภาพสีเขียว
3(0-6-3 )
Practice in Green Productivity Management Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ผลิตภาพสีเขียว กลยุทธ์ผลิตภาพสีเขียว เครื่องมือและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตสีเขียว
กระบวนการเพิ่มผลผลิตสีเขียว ระบบการจัดการผลิตภาพสีเขียว
Green productivity; green productivity strategies; green productivity
tools and techniques; green productivity methodology; management systems in green
productivity
EN2132207

ปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรมต่อการเปลี่ยนแปลง
3(0-6-3 )
สภาพภูมิอากาศเพื่อความยั่งยืน
Practice in Sustainable Industrial Management of Climate Change
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ ภาวะโลกร้ อน การประเมิ นวั ฏ จั กรชีวิ ตของ
ผลิ ตภัณฑ์ การประเมิน ผลิตภัณฑ์ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมคาร์บอนต่า กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก
การปรั บ ตัว ต่อการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทาบัญชีก๊ าซเรือนกระจกของภาคอุ ตสาหกรรม
เครื่องมือสาหรับการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนฟุตพริ้นท์
Climate change; global warming; life cycle assessment (LCA);
Environmental Impact Assessment by Software Program; climate change impact toward
industry; low carbon industry; mechanism for reducing greenhouse gas; adaptation with
climate change; inventory of industrial greenhouse gas; instrument for measuring greenhouse
gas; carbon footprint
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EN2132208

ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและวิศวกรรมสมองกลฝังตัว
3(0-6-3 )
Industrial Automation Systems and Embedded Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบอัตโนมัติในระบบการผลิต ค่าสมรรถนะของการผลิต เทคโนโลยีของระบบ
ควบคุม ระบบการเก็บสินค้าอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติในสายการผลิต ระบบอัตโนมัติในการประกอบ ระบบ
อัตโนมัติที่ใช้ในตรวจคุณภาพ การผลิตแบบเซลลูล่าร์ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
Automation in production systems; production performance;
automation and control technologies; automated storage systems; automated production
lines; automated assembly systems; automated inspection; cellular manufacturing; flexible
manufacturing systems
EN2132209

ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
3(0-6-3 )
และวิศวกรรมสมองกลฝังตัว
Practice in Industrial Automation Systems and Embedded
Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบอัตโนมัติในระบบการผลิต ค่าสมรรถนะของการผลิต เทคโนโลยีของระบบ
ควบคุ ม ระบบการเก็ บ สิ น ค้ า อั ต โนมั ติ ระบบอั ต โนมั ติ ใ นสายการผลิ ต ระบบอั ต โนมั ติ ใ นการประกอบ
ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในตรวจคุณภาพ การผลิตแบบเซลลูล่าร์ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
Automation in production systems; production performance;
automation and control technologies; automated storage systems; automated production
lines; automated assembly systems; automated inspection; cellular manufacturing; flexible
manufacturing systems
EN2132210

โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
3(0-9-0)
Sustainable Innovation Engineering Technology Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2132104 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี
วิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิเคราะห์แผนการดาเนินโครงการ ปฏิบัติการในโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ
วิเคราะห์การปฏิบัติงาน ปัญหาและกาหนดวิธี การแก้ปัญหา นาเสนอผลการดาเนินงานโครงการเป็นระยะๆ
นาเสนอผลการดาเนินงานในขั้นสุดท้าย และจัดทารายงานโครงการที่สมบูรณ์
Planning analysis; implementation of the approved project; work
analysis; problems and solutions; regular project reporting; presentation of the final stage
and final report
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EN2132211

การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม
3(0-40-0)
Industrial Professional Experience
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :การปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและ
ประยุกต์ความรู้ของการทางานใช้ในสถานประกอบการ โดยมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
Professional practice in sustainable innovation engineering technology
career and its knowledge application in workplace not less than eight weeks
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
EN2133101

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(3-0-6 )
Technology and Innovation Management for Sustainable
Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พลวัตของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ภาพรวมการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การวางแผนเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร การจัดหาเทคโนโลยีจากนอกองค์กร
การประยุกต์การจัดการเทคโนโลยีกับการวางแผนกลยุทธ์ ขององค์กร ทรัพย์สินทางปัญญา และการปกป้อง
นวัตกรรม
Dynamics of technology change; management of technology and
innovation overview; internal innovation development process; obtaining external
technology; application of technology management with organization strategic management;
intellectual property and innovation protection
EN2133102

เทคโนโลยีโลจิสติกส์ในการจัดการกากอุตสาหกรรม
3(3-0-6 )
Logistics Technology in Industrial Waste Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคโนโลยี โ ลจิ ส ติ ก ส์ การวางแผนปฏิ บั ติ ง านโลจิ ส ติ ก ส์ ต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์
การวิ เ คราะห์ ก ารไหลของกากอุ ต สาหกรรม ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ส าหรั บ การจั ด การกากอุ ต สาหกรรม
ระบบการขนถ่ายสาหรับกากอุตสาหกรรม การจัดเก็บกากอุตสาหกรรม
Logistics technology; logistic implementation plan; logistics cost; flow
of industrial waste analysis; logistics system for industrial waste management; transfer
system for industrial waste; storage of industrial waste
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EN2133103

ปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการพลังงาน
3(0-6-3 )
Practice in Energy Innovation Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเผาไหม้ และพลังงานความร้อน การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อไอน้า ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า การวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานด้วย
เทคนิคการจัดการ การจัดทาฐานข้อมูลทางด้านพลังงาน เทคนิคการลดพลังงานในอาคารสู ง การลดพลังงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้พลังงานทดแทน
Combustion and thermal energy; efficiency improvement for boiler;
basic concepts of electric energy; electricity consumption analysis and the efficiency
improvement; energy conservation management techniques; energy database; energy
reduction techniques for tall buildings; energy reduction in industrial plants; renewable
energy
EN2133204

ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการ
3(0-6-3 )
Practice in Entrepreneurship
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเขียนแผนธุรกิจ การประยุกต์แนวคิดทางธุรกิจ การประเมินโอกาสทางการเงิน
การตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ คู่แข่งในอุตสาหกรรม ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ การประเมินปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ การจดทะเบียน เอกสาร กฎระเบียบที่จาเป็นสาหรับธุรกิจ
Business plan writing; application of business concepts; financial
opportunity evaluation, market, products and services; industry competitors; risk assessment
of business; assessment of key success factors; registration of documents; rules necessary for
business
EN2133205

เทคโนโลยีการรีไซเคิลอโลหะ
3(3-0-6 )
Non-metal Recycle Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคโนโลยีการรีไซเคิลอโลหะ คุณสมบัติ เทคโนโลยีการรีไซเคิล
Non-metal recycle technology; properties of recycling technology
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EN2133206

ปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการกากอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
Energy Innovation Management Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคโนโลยีการรีไซเคิลโลหะและขยะอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติเทคโนโลยีการรีไซเคิล
การฝึกทักษะเทคโนโลยีการรีไซเคิลโลหะและขยะอิเล็กทรอนิกส์
Metal and electronics waste recycle technology; properties of recycle
technology; skill practice for metal and electronics waste recycle technology
EN2133207

การจัดการพลังงานจากขยะ
3(3-0-6 )
Waste to Energy Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ขยะมูลฝอยในประเทศไทย การจัดการขยะมูลฝอย การผลิตพลังงานจากขยะในเขต
อุตสาหกรรม ชุมชนเมือง และเขตชนบท การผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนจากขยะ เทคโนโลยีการผลิต
พลั ง งานจากขยะ เทคโนโลยี ย่ อ ยสลายแบบไม่ ใ ช้ อ อกซิ เ จน เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ก๊ า ซเชื้ อ เพลิ ง จากขยะ
การแปรรูปขยะมูลฝอยไปสู่พลังงานความร้อน การผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝัง
กลบขยะ
Waste in Thailand; waste management; production of energy from
waste in industrial, urban and rural areas; production of electricity and heat from waste;
technology to produce energy from waste; anaerobic digestion technology; technology for
gasification of waste; privatization solid waste into heat energy; energy production from
waste using biogas from landfill waste
EN2133208

การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basis for Sustainable Engineering Economics Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิธีการเปรียบเทียบการลงทุน
ตามหลั ก ของเศรษฐศาสตร์ วิศ วกรรมเพื่อ ความยั่ งยื น ความเสี่ ย งและความไม่ แน่ น อนส าหรั บ การลงทุ น
เศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การประเมินรายได้มวลรวมสีเขียว ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Economics theory for sustainable development; investment
comparison according to sustainable engineering economy principle; risk and uncertainty for
investment energy and environmental economics, green GDP assessment, economic impact
from climate change
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ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรม
3(3-0-6 )
เพื่อความยั่งยืนเบื้องต้น
Basis for Special Problems in Sustainable Innovation
Engineering Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปั ญ หาพิ เ ศษหรื อ การบรรยายพิ เ ศษทางเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมนวั ต กรรม
เพื่อความยั่งยืนเบื้องต้นที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การควบคุมและแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
Specific problems or special lectures in sustainable innovation
engineering technology under the supervision of the advisor
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิ การศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับที่
เลขประจาตัว
ประชาชน
1
นายสหรัตน์
วงษ์ศรีษะ

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผศ.

x-xxxx-xxxxxxx-x

2

นายสุวัสส์
แพ่งธีระสุขมัย

อาจารย์

x-xxxx-xxxxxxx-x
3

นางสาวประภาพร
พลอยยอด

นายปฐมพงษ์
จานงค์พันธ์

อาจารย์

นางสาววิชยา
อาภาเวท

x-xxxx-xxxxxxx-x

วิศวกรรม
การผลิต

วศ.บ.

วิศวกรรม
อุตสาหการ

ค.อ.บ.

วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน
วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี
การจัดการ
ทรัพยากร
ทะเลและชายฝัง่
วิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน
วิศวกรรม
อุตสาหการ
เทคโนโลยีและ
การจัดการ
พลังงาน
วิศวกรรมเคมี

วศ.ม.

วท.ม.
วท.บ.

อาจารย์

x-xxxx-xxxxxxx-x
5

วศ.ม.

วศ.บ.

x-xxxx-xxxxxxx-x
4

คุณวุฒิ

วศ.ม.

วศ.บ.
อาจารย์

สาขาวิชา/
วิชาเอก

วศ.ม.
วศ.บ.

จากสถาบัน การศึกษา
พ.ศ. ....
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2541
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2546
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2531
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, 2551
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2551
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,
2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2557
มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต, 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2555

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2559

2560

2561

2562

3

6

6

6

3

6

6

6

3

6

6

6

3

6

6

6

3

6

6

6
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
นายณัฐวรพล
รัชสิริวัชรบุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

x-xxxxxxxxx-xx-x

2

นายปริญญ์
บุญกนิษฐ

อาจารย์

x-xxxxxxxxx-xx-x

3

นายวิโรจน์
ฤทธิ์ทอง

ผศ.

คุณวุฒิ
Ph.D.

Engineering
Management

M.Sc.

Engineering
Management

วศ.บ.

วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิศวกรรม
อุตสาหการ

ปร.ด.
วศ.ม.

วิศวกรรม
อุตสาหการ

อส.บ.

วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิศวกรรม
เครื่องกล
วิศวกรรม
เครื่องกล
วิศวกรรม
เครื่องกล

วศ.ด.

x-xxxxxxxxx-xx-x

สาขาวิชา/
วิชาเอก

วศ.ม.
วศ.บ.

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
University of
Misouri - Rolla, USA.,
2542
University of
Misouri - Rolla, USA.,
2539
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2537
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า
พระนครเหนือ, 2545
มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต, 2541
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2554
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2543
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
(คลองหก), 2539

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2559

2560

2561

2562

3

6

6

6

3

6

6

6

3

6

6

6

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

1

นายสมศักดิ์
มีนคร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

วศ.ด.

2

นางสาวฌัชลิดา
ศรีอัษฎาพร
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายภัทธาวุธ
สกุนตนิยม
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายกวิน
พัฒนภักดี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

-

Ph.D.

-

M.Sc.

-

วท.ม.

3
4

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....

วิศวกรรม
มหาวิทยาลัย
การออกแบบและ เทคโนโลยี
ผลิตแบบบูรณาการ พระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2554
Environmental
The University
Engineering
of Tokyo,
Japan, 2003
Information
Bond
Technology
University,
Australia, 2546
วิศวกรรมปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
2538

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา
2559

2560

2561

2562

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

5

นายรังสี
จุลโพธิ์ทอง
x-xxxx-xxxxx-xx-x

-

วศ.ม.

6

นางสาวนพวรรณ
เจริญกิจ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

-

วศ.ม.

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน
วิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร, 2556
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร, 2556

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา
2559

2560

2561

2562

3

3

3

3

3

3

3

3

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
จากความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในงานอาชีพจริงก่อนจบการศึกษา จึงกาหนดให้นักศึกษา
เลือกเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม เป็นวิชาเลือกเพื่อเพิ่มประสบการณ์ภาคสนามให้กับ
นักศึกษา เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาการฝึก ประสบการณ์งานอุตสาหกรรม
อนุโลมให้เรียนรายวิชาเลือกอื่นๆแทนได้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การฝึกงาน
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงานของนักศึกษา มีดังนี้
(1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการทักษะและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน มีเทคนิคและทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน ตลอดจนสามารถ
นาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการฝึกประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องได้
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงเวลา สามารถปฏิบั ติตามกฎระเบียบ และเข้าใจวัฒ นธรรมขององค์ก ร
ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
(5) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
(6) มีความกล้าแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 1 สาหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทาโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิชาชีพเพื่อการแก้ปัญหา
หรือประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ร่วม
โครงงานจานวนไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน กาหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและทา
รายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
คาอธิบายรายวิชา วิชาโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยหัวข้อในการทา
โครงงานหรืองานวิจัย จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้อ งกับการนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือเพื่อการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรม หรือด้านบริหารจัดการในงาน
อุตสาหกรรม โดยมีขอบเขตโครงงานหรืองานวิจัยที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดสามารถคิด
วิเคราะห์ สรุปผล และเขียนเป็นรายงานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ รวมทั้งนาเสนอผลที่ได้จากการทาโครงงานหรือ
งานวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) มีองค์ความรู้จากการทาโครงงานหรืองานวิจัย สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย
(2) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคนิค เทคโนโลยี และเครื่องมือ ที่ใช้ประกอบการวิจัย
(3) มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการทาโครงงานหรืองานวิจัย สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
(4) สามารถทางานเป็นทีม สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(5) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียน ภาษาพูด และการนาเสนอ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของชั้นปีที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาต้องผ่านวิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน จัดทา
เค้าโครงเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ดาเนินการตามแผนในเค้าโครงที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นั กศึกษาต้องน าเสนอผลการดาเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการเพื่อ
ประเมิน โครงงานตามที่ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ แต่ งตั้ง โดยรูปแบบและเกณฑ์การประเมิ น ต้องเป็น ตามที่
คณะกรรมการกาหนดตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน
และท าหน้ า ที่ เ ป็ น พลเมื อ งดี
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
2. มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดี สามารถ
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
3. คิดเป็น ทาเป็น และเลือก
วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งเป็ น
ระบบและเหมาะสม

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิ
ทางปั ญ ญาและข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความรู้ ที่ ลึ ก ซึ้ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อสั งคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยีและการจัดการที่ยั่งยืน
รายวิชาบังคับของหลักสูตรมีพื้นฐานของการสร้างองค์ความรู้ สร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน
และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง

มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ทุกรายวิช าต้องมีโจทย์
ปัญหาแบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ แทนการ
ท่องจา และส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ
4. มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมี รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาคบังคับ และปรับ
ความสามารถพัฒนาความรู้ เพื่อ ตามวิวัฒ นาการของศาสตร์ ความต้องการของวิช าชีพ และสั ง คมอย่า ง
พัฒนาตนเอง พัฒนางานและ ต่อเนื่อง
พัฒนาสังคม
5.ด้านบุ คลิ ก ภาพและการเสริ ม ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าสังคม เทคนิคสื่อสารและการเสริม
สร้างมนุษยสัมพันธ์
สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะ
การบริ ห ารจั ด การและท างานเป็ น หมู่ ค ณะ รวมถึ ง การวางตั ว ใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นอิสระ โดยสอดแทรกเนื้ อของ
รายวิชาในหลักสูตรและพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ ก่อนนักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
6. ด้านภาวะผู้ นา และความรั บ ก าหนดให้ มี ร ายวิ ช าซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาต้ อ งท าโครงการเป็ น กลุ่ ม หรื อ เดี่ ย ว
ผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงาน เพื่อฝึกทักษะภาวะผู้นา
ทางวิชาชีพที่ดี มอบหมายงานให้หมุนเวียนการเป็นผู้นาในกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อฝึกทักษะภาวะผู้นาในความรับผิดชอบด้านวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างวินัยในตนเอง การบริหารโครงการรายวิชา การตรงต่อเวลาความ
สม่าเสมอในการพัฒนาผลการทางาน เสนอผลงาน การมีส่วนร่วมโดยเสริม
ทัก ษะในการอภิ ป ราย การแสดงความคิ ดเห็ น อย่า งมี เ หตุ ผ ล ระหว่ า ง
การศึกษาในหลักสูตร
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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 และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตาม
ล าดั บ ความส าคั ญ เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟั ง ความคิด เห็ น ของผู้ อื่ น รวมทั้ ง เคารพในคุณ ค่ า และศั ก ดิ์ศ รี ข อง
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้ น เรี ย น ให้ ต รงเวลา ตลอดจนการแต่ ง กายที่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี
ความรั บ ผิ ด ชอบโดยการท างานกลุ่ ม นั้ น ต้ อ งฝึ ก ให้ รู้ ห น้ า ที่ ข องการเป็ น ผู้ น ากลุ่ ม และการเป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม
มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคน
ต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เช่น การยกย่อง นักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ เป็นต้น
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัย ความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ประเมินจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

45
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา
ของตนเพื่อแก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้ อ มจริ ง โดยทั น ต่อ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ทั้ง นี้ ให้ เ ป็น ไปตามลั ก ษณะของรายวิ ช า
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึ กษา
ดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆคือ
(1) การทดสอบย่อยและการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบู ร ณาการความรู้ เ พื่ อ การศึ ก ษาปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นและเสนอแนะแนวทาง
การแก้ปัญหา
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีจินตนาการและความยืด หยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่นถ้าเป็นหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา
ต่า งประเทศได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถใช้ค วามรู้ใ นสาขาวิ ช าชี พมาสื่ อ สารต่ อสั งคมได้ ใ นประเด็ น
ที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง สังคม และทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และทั้งงานกลุ่ม สามารถปรับ ตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้ งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม
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2.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจ กรรมให้ มีการทางานเป็นกลุ่ ม การทางานที่ต้องประสานกับผู้ อื่น
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3
กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและการแสดงออกของนั ก ศึ ก ษาในการน าเสนอรายงาน และสั ง เกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้ า นทักษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและแปล
ความหมายรวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(4) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณ คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ ในรายวิช าต่างๆ ให้ นักศึกษาได้วิเคราะห์ ส ถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิน จากเทคนิ คการนาเสนอโดยใช้ทฤษฏี การเลื อกใช้เครื่องมื อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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2.6 ด้านทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่มี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) รู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง ฝึกตามรูปแบบที่ตนสนใจและพยายามทาซ้าเพื่อให้เกิดทักษะ
หรือสามารถปฏิบัติได้ตามข้อแนะนา
(2) สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะ เมื่อได้กระทาซ้าแล้ว
พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ
(3) สามารถตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็นของตัวเอง มีการกระทาตามรูปแบบนั้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่งสามารถปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
คล่องแคล่ว และกระทาอย่างสม่าเสมอ
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ความรู้จากวิชาต่างๆ
ที่ได้ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทาโครงงาน
(6) การฝึกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4
ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการเรียนรู้
บางเรื่องก็ได้ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
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3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทาง
การแก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50

GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
รายวิชา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
ภาษาอังกฤษ 1
  
 


ภาษาอังกฤษ 2
  
 
 
 
ภาษาอังกฤษเทคนิค
   
  
      
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
   
 
 
   
การอ่านภาษาอังกฤษ
  
 
 
 
การฟังภาษาอังกฤษ
  
 


การสนทนาภาษาอังกฤษ
  
 
 
 
ภาษาจีนพื้นฐาน
  
 


ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  
 
 
 
  
 
    
พลวัติทางสังคมและความทันสมัย
               
มนุษยสัมพันธ์
               
ระเบียบวิธีวิจัย

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
รายวิชา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
               
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
               
สังคมกับเศรษฐกิจ
               
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
               
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
  
 
  
 
อาเซียนศึกษา
  
 
       
สันติศึกษา
 
 
 

การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
               
จิตวิทยาทั่วไป
            
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาทัองถิ่น
               
การพัฒนาบุคลิกภาพ
               
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
               
การวิจัยเชิงคุณภาพ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2400107
GE2400108
GE2600101
GE2600102
GE2600103
GE2700101
GE2700102

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
รายวิชา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
               
การพัฒนาและประเมินโครงการ
               
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
               
สถิติเบื้องต้น
               
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
               
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
               
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
               

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 เวลา รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับ
ความส าคั ญ เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น รวมทั้ ง เคารพในคุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม
และสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่ อการประยุ กต์ ใ ช้กั บ งานทางด้ านวิ ศวกรรมศาสตร์ ที่เ กี่ย วข้อ งและการสร้ างนวั ต กรรม
ทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน
เพื่อแก้ไขปัญหาในงานจริงได้
ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสืบ ค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่ มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้ อ มทั้ ง แสดงจุ ด ยื น อย่ า งพอเหมาะทั้ ง ของตนเองและของกลุ่ ม รวมทั้ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
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(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
(4) รู้ จั ก บทบาท หน้ า ที่ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการท างานตามที่ ม อบหมาย ทั้ ง งานบุ ค คล
และทั้งงานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตัว และทางานร่ว มกับผู้ อื่นทั้งในฐานะผู้ นาและผู้ ตามได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ คณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(4) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณ คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
ทักษะพิสัย
(1) รู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง ฝึกตามรูปแบบที่ตนสนใจและพยายามทาซ้าเพื่อให้เกิดทักษะหรือ
สามารถปฏิบัติได้ตามข้อแนะนา
(2) สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะ เมื่อได้กระทาซ้าแล้ว พยายามหา
ความถูกต้องในการปฏิบัติ
(3) สามารถตัดสิ น ใจเลื อกรู ปแบบที่เป็นของตัว เอง มีการกระทาตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งสามารถปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง คล่องแคล่ว และ
กระทาอย่างสม่าเสมอ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1







2







3







4







5







1
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1
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3
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5. การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
   
   
   
   
   
   

















































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
ST2031103
ST2041105
ST2051103
ST2051104
EN2021101
EN2031203
EN2132101

EN2132102
EN2132103
EN2132104
EN2132205
EN2132206

แคลคูลัส 1
เคมีประยุกต์
ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
กลศาสตร์วิศวกรรม
วัสดุวิศวกรรม
ปฏิบัติการทักษะการดารงชีวิต
ของทรัพยากรมนุษย์ใน
ภาคอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน
วิศวกรรมเทคโนโลยี
นวัตกรรมของแผ่นดิน
เพื่อความยั่งยืน
ระบบการจัดการกาก
อุตสาหกรรม
การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี
วิศวกรรมนวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืน
การจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความยั่งยืน
ปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการ
ผลิตภาพสีเขียว

2. ความรู้

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปัญญา

6. ทักษะพิสัย
1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5. การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4



























































































































 











































 











































 

















































































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
EN2132207 ปฏิบัติการการจัดการ
อุตสาหกรรมต่อ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ
เพื่อความยั่งยืน
EN2132208 ระบบอัตโนมัติ
ในอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรมสมองกลฝังตัว
EN2132209 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ
ในอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรมสมองกลฝังตัว
EN2132210 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรม
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
EN2132211 การฝึกประสบการณ์
งานอุตสาหกรรม
EN2133101 การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
EN2133102 เทคโนโลยีโลจิสติกส์ใน
การจัดการกากอุตสาหกรรม

2. ความรู้

4. ความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ปัญญา

6. ทักษะพิสัย
1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5. การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4











































 











































 



















































































 

























































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
EN2133103 ปฏิบัติการนวัตกรรม
การจัดการพลังงาน
EN2133204 ปฏิบัติการการเป็น
ผู้ประกอบการ
EN2133205 เทคโนโลยีการรีไซเคิลอโลหะ
EN2133206 ปฏิบัติการนวัตกรรม
การจัดการกากอุตสาหกรรม
EN2133207 การจัดการพลังงานจากขยะ
EN2133208 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
เบื้องต้น
EN2133209 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยี
วิศวกรรมนวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืนเบื้องต้น

2. ความรู้

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ปัญญา

6. ทักษะพิสัย
1

2

3
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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
นั กศึ กษาต้ องลงทะเบี ย นเรี ย นครบทุ กรายวิช าในทุก หมวดวิช าที่ กาหนดไว้ใ นหลั ก สู ต รและมีผ ล
การศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาหนดการกากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
บริบทและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับคณะ
โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่บริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกปี และพิจารณาปรับ ปรุง
แก้ไขการดาเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจา
ทุกปี และแจ้งผลการสารวจให้กับคณะได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับ หรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียนใน
หลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนินงานคานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคง
อยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมีการกาหนด
ระบบ กลไก เกี่ย วกับ การรับ สมัครอาจารย์เพื่อให้ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรที่กาหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิช าชีพที่กาหนด นอกจากนั้นยังจัดทาระบบการบริหาร
อาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิท ยาลัย ให้ค วามส าคัญ กับ กระบวนการออกแบบหลัก สูต ร เพื ่อ ให้ต อบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
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ของมหาวิทยาลัย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุง หลักสูตรให้ทันสมัย
เมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลั ก สู ต รให้ ค วามส าคั ญ กั บ อาจารย์ ผู้ ส อนในรายวิ ช า โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมนวั ต กรรมเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน ห้ องสมุดและสื่ อสารสนเทศที่มีความเพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนทุกหลั กสู ตร รวมทั้ง
มีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
X
X
X
X
X
สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
X
X
X
X
X
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
X
X
X
X
X
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
X
X
X
X
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
X
X
X
X
X
ด้านการจัดการเรียนการสอน
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9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

-

-

X

X

X

หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น และขอคาแนะนารวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
(2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิ ทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้โ ดยใช้แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร
ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ

62
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก จ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ภาคผนวก ฉ คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
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65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
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96
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
หมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาภาคทฤษฎี
ลาดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1.
2.
3.
4.
5.

ST2031103
ST2041105
ST2051103
EN2031203
EN2132102

6.
7.

EN2132103
EN2132104

8.
9.
10.

EN2132105
EN2021101
EN2132208

11.

EN2133208

12.

EN2133209

แคลคูลัส 1
เคมีประยุกต์
ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
วัสดุวิศวกรรม
วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมของแผ่นดิน
เพื่อความยั่งยืน
ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรม
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
การจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
กลศาสตร์วิศวกรรม
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
สมองกลฝังตัว
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
เพื่อความยั่งยืนเบื้องต้น (วิชาชีพเลือก)
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีวิศวกรรม
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเบื้องต้น
(วิชาชีพเลือก)
รวม

หน่วย
กิต
รวม
3
3
3
3

หน่วย
กิต
ทฤษฎี
3
3
3
3

หน่วย
กิต
ปฏิบัติ
0
0
0
0

3

3

0

3

3

0

1

1

0

3
3

3
3

0
0

3

3

0

3

3

0

3

3

0

34

34

0
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รายวิชาภาคปฏิบัติ
ลาดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1.
2.

ST2051104
EN2132101

3.
4.

EN2132206
EN2132207

ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
ปฏิบัติการทักษะในการดารงชีวิตของทรัพยากร
มนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
ปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการผลิตภาพสีเขียว
ปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อความยั่งยืน
ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
และวิศวกรรมสมองกลฝังตัว
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืน
การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการพลังงาน
(วิชาชีพเลือก)
ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการ
(วิชาชีพเลือก)
ปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการ
กากอุตสาหกรรม (วิชาชีพเลือก)
รวม

5.

EN2132209

6.

EN2132210

7.
8.

EN2132211
EN2133103

9.

EN2133204

10.

EN2133206

หน่วย
กิต
รวม
1

หน่วย
กิต
ทฤษฎี
0

หน่วย
กิต
ปฏิบัติ
1

3

0

3

3

0

3

3

0

3

3

0

3

3

0

3

3

0

3

3

0

3

3

0

3

3

0

3

28

0

28
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

การฝึกอบรม
สังกัดหน่วยงาน
ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน
ปัจจุบัน

นายสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546
ปริญญาตรี : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2531
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-8363000 ต่อ 4174
Email: saharat.w@rmutp.ac.th
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พ.ศ. 2531 – 2535

อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ปรึกษา การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SMEs) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
วิศวกร/ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไลอ้อน คอนเทนเนอร์ส จากัด

ประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพ

การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SMEs)

พ.ศ. 2543 - 2548

ผลงานทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
1.
หะริน กุลพิทักษ์ และ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. 2558. การออกแบบบันไดข้างเรือต้นทุนต่าสาหรับเรือ
เดินสมุทร 65.2 เมตร. การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดาเนินงานทางอุตสาหกรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจาปี 2558. โรงแรมรามาการ์เด้น, กรุงเทพมหานคร, 12 พฤษภาคม
2558, 776-785.
2.
ชยพล สว่างญาติ, ปริญญ์ บุญกนิษฐ และ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. 2557. การเพิ่มผลผลิตในกระบวน
การผลิตเบาะรถยนต์โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคลีน กรณีศึกษาบริษัท ทีเอสเทค ประเทศไทย
จ ากัด . การประชุมวิช าการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557. ศูนย์นิทรรศการและงานประชุมไบเทค บางนา,
กรุงเทพมหานคร, 15 ตุลาคม 2557, 244-255.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

ปิยรัตน์ ฤทธิเดช, สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ, ปริญญ์ บุญกนิษฐ และ ณัฐวรพล รัชสิริ วัชรบุล. 2557.
การศึกษากระแสไฟเชื่อมที่เหมาะสมในการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน API 2W Gr.50/S355KL+20
โดยใช้เทคโนโลยีฟลั๊กคอร์วายในการเชื่อมแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ (กรณีศึกษา คอนดักเตอร์
ไกด์ ตามแนวทางการเพิ่มผลผลิตเพื่อความยั่งยืน). การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทาง
วิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557. ศูนย์
นิทรรศการและงานประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพมหานคร, 15 ตุลาคม 2557, 256-265.
เกียรติกร วิจิตรเวชการ, สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ, ปริญญ์ บุญกนิษฐ และ ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล .
2557. การพั ฒ นาความเชี่ ย วชาญของช่ า งเทคนิ ค ยานยนต์ ด้ ว ยระบบทวิ ภ าคี เ พื่ อ รองรั บ
ศูนย์บริ การรถยนต์: กรณีศึกษา นักศึกษาสาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ .
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
อย่ า งยั่ งยื น ครั้ ง ที่ 3 ประจ าปี 2557. ศู นย์ นิท รรศการและงานประชุม ไบเทค บางนา,
กรุงเทพมหานคร, 15 ตุลาคม 2557, 292-301.
ปฐมพงษ์ จานงค์พันธ์, สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. 2557. การพัฒนาคุณลักษณะ
ผงทังสเตนคาร์ไบด์รีไซเคิลที่เหมาะสมสาหรับการใช้งาน. การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงาน
ทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจาปี 2556.
ศูนย์นิทรรศการและงานประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพมหานคร, 29 ตุลาคม 2556, 31-38.
วิภาสพล อ่อนสอาด, สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง และ สหรัตน์ วงษ์ ศรีษะ. 2555. การหาค่าที่เหมาะสม
สาหรับ การล้างทาความสะอาดชิ้นงานด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคในผลิตภัณฑ์ฐานรองรับชิ้นส่วน
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ. การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจาปี 2555. ศูนย์นิทรรศการและงานประชุมไบเทค บางนา,
กรุงเทพมหานคร, 18 ตุลาคม 2555, 22-31.
จิรายุส จันทราภาสกุล , ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. 2555. การพัฒนา
กระบวนการ รีไซเคิลพลาสติกซีพีพีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน . การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทาง
วิศ วกรรม นวั ต กรรมและการจั ดการอุ ต สาหกรรมอย่า งยั่ งยื น ครั้ ง ที่ 1 ประจาปี 2555.
ศูนย์นิทรรศการและงานประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพมหานคร, 18 ตุลาคม 2555, 75-83.
ชาญณรงค์ นามสนิท, สุรเชษฐ เดชฟุ้ง และ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. 2555. การศึกษาอัตราความ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเอทานอลในรถจักรยานยนต์ 135 ซีซี ด้วยแนวทางการอนุรักษ์พลังงานเพื่อ
ความยั่งยืน. การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจาปี 2555. ศูนย์นิทรรศการและงานประชุมไบเทค บางนา,
กรุงเทพมหานคร, 18 ตุลาคม 2555, 111-120.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

นายสุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย
อาจารย์
ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2551

การฝึกอบรม

สังกัดหน่วยงาน
ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน
พ.ศ 2559 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ GHG Internal Verifier Training Course Attended
The LRQA Business Assurance
- หลักสูตรผู้ตรวจประเมินโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์สาหรับองค์กร (CFO Verifier)
- หลั ก สู ต รการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ การตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- หลักสู ตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 8 จัดอบรมหลักสูตร
โดย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-8363000 ต่อ 4174
E-mail: suwat.pa@rmutp.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ ท วนสอบโครงการคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ส าหรั บ องค์ ก ร สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ ม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาโครงการ Carbon footprint for Organization (CFO) ระยะที่ 5
สถาบันสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศ (Eco Industrial
Town Action Plan) สถาบันสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ป รึ กษาโครงการดาเนินการตามแผนแม่บทการพัฒ นาเข้าสู่ เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco town Implement) สถาบันสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสียตามหลัก 3Rs
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาโครงการแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial
Town Master Plan) สถาบันสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพ

ที่ปรึกษาโครงการ Carbon footprint for Organization(CFO) ระยะที่ 4 สถาบัน
สิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้ตรวจประเมินโครงการ Eco Factory สถาบันสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม

ผลงานทางวิชาการ
1.
สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล ปริญญ์ บุญกนิษฐ และ สหรัตน์ วงษ์ศีรษะ. 2555.
การปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ พลาสติก เพื่อ มุ่ ง สู่ ค วามยั่ ง ยืน โดยวิ ธี การ คานวณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์สาหรับผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติก โพลีโพร
พิลีน ขนาดบรรจุ 22 ออนซ์ . การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม
และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจาปี 2555. ศูนย์นิทรรศการและงาน
ประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพมหานคร, 18 ตุลาคม 2555, 156-166.
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ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

การฝึกอบรม

สังกัดหน่วยงาน
ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2555 - 2559

ประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพ

นางสาวประภาพร พลอยยอด
อาจารย์
ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2546
- หลั ก สู ต รการเขี ย นบทความวิ จั ย และบทความวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาสู่ ต าแหน่ ง
ทางวิชาการ
- หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และการประเมินผลการเรียนรู้นิสิต
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-8363000 ต่อ 4174
E-mail:prapaphon.p@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
โครงการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สกพ.)
โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการเฝ้ า ระวั ง ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.)
โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ที่จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย
ของ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนากลไกการกากับดูแล ติดตามตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ ของส านั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการการอนุรักษ์การได้ยิน ของ บริษัท เคฮิน (ประเทศไทย) จากัด
โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลั งความร้อนจากถ่านหิ น
ในพื้นที่จังหวัดระยอง ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มผลผลิต/การเพิ่มผลผลิตเชิงนิเวศน์
การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
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ผลงานทางวิชาการ
1.
อัศวิน มุ่งนากลาง ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และประภาพร พลอยยอด. 2559. การวิเคราะห์สาเหตุ
ความช ารุ ด ของสลั ก ปากขอพ่ ว งที่ ใ ช้ ส าหรั บ รถบรรทุ ก สิ น ค้ า ในการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย .
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
อย่ า งยั่ ง ยื น ครั้ ง ที่ 5 ประจ าปี 2559. ศู น ย์ นิ ท รรศการและงานประชุ ม ไบเทค บางนา,
กรุงเทพมหานคร, 4 ตุลาคม 2559, 98-103.
2.
สืบศักดิ์ พยัคฆา ปริญญ์ บุญกนิษฐ และประภาพร พลอยยอด. 2559. สถานะและการคาดการณ์
บริษัทที่ให้บริการทางด้านระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจองค์กรโดยรวม (เอ็นเทอร์ไพร์ส
รี ซ อร์ ท แพลนนิ่ ง : อี อาร์ พี) เพื่ อเป็น บริษั ท ที่ป รึก ษาด้ านธุ รกิ จที่ ยั่ งยื น กรณี ศึ กษาของนิ ค ม
อุตสาหกรรมบางปู . การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการ
จัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจาปี 2559. ศูนย์นิทรรศการและงานประชุมไบเทค
บางนา, กรุงเทพมหานคร, 4 ตุลาคม 2559, 141-148.
3.
นิ พ นธ์ กิ ติ ว นารั ต น์ ปริ ญญ์ บุ ญ กนิ ษ ฐ และประภาพร พลอยยอด. 2559. การประเมิ น
ทางการยศาสตร์สาหรับงานยกในโรงงานผลิตรถยนต์ . การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงาน
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