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(ก) 

ค ำน ำ 
 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในปี พ.ศ. 2564
หลักสูตรฯ ได้ทบทวนแนวทำงกำรปรับปรุงหลักสูตรฯ จำกฐำนข้อมูลของผู้ประกอบกำรผลิตเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจำกภำคอุตสำหกรรม โดยพบว่ำปัจจุบันผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ต้องกำรวิศวกรนักปฏิบัติที่มีทักษะ 
กำรคิดวิเครำะห์และสำมำรถปฏิบัติงำนสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ พัฒนำเทคโนโลยีได้อย่ำงมืออำชีพ เป็นบัณฑิต  
ที่สำมำรถท ำงำนได้โดยไม่ต้องใช้เวลำในกำรเรียนรู้งำนนำนเกินไป ในขณะที่หน่วยงำนสถำบันอำชีวศึกษำผลิต
ช่ำงเทคนิคอุตสำหกรรมจ ำนวนมำกในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นก ำลังคนของประเทศ
ผู้มีทักษะปฏิบัติเป็นฐำน เพ่ือเป็นกำรต่อยอดให้ก ำลังคนในกลุ่มช่ำงอุตสำหกรรมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ตำมทักษะสูงขึ้นตำมที่ผู้ประกอบกำรต้องกำรและเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำก ำลังคนในสำยอำชีพของประเทศ
ที่จะช่วยให้ต้นทุนกำรพัฒนำก ำลังด้ำนช่ำงอุตสำหกรรมมีควำมต่อเนื่องและมีควำมคุ้มค่ำมำกที่สุด มีควำมสอดคล้อง 
กับทิศทำงนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. 2563 – 2570 และ
เป้ำประสงค์ของกำรพัฒนำ 4 ด้ำนของนโยบำยฯ อันประกอบด้วย กำรพัฒนำก ำลังคนและสถำบันควำมรู้  
กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้ำทำยของสังคม กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
กำรแข่งขัน และ กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และลดควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงแนวทำง
กำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มี
เสถียรภำพอย่ำงยั่งยืน มุ่งเน้นกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิ จที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ซึ่งมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต้องอำศัยควำมรู้ และควำมก้ำวหน้ำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  
กำรวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงกำรพัฒนำก ำลังคนท่ีเหมำะสมในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ  

โดยหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 นี้ได้ให้ควำมส ำคัญกับทักษะพ้ืนฐำนด้ำนปฏิบัติกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนเป็นส่วนส ำคัญ เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะและองค์ควำมรู้แบบบูรณำกำรให้มี
ควำมสัมพันธ์ต่อกำรพัฒนำวิศวกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือควำมยั่งยืน ซึ่งสัมพันธ์กับวัสดุ พลังงำน 
สิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรกำกของเสียอุตสำหกรรมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ รวมถึงศักยภำพที่จะ
ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพใหม่บนพ้ืนฐำนของกำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรพร้อมกับกำรเรียน 
ในภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ คณะวิศวกรรมศำสตร์หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ตำมหลักสูตรฯ ดังกล่ำวนี้จะเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงเหมำะสม ปฏิบัติงำนในวิชำชีพก้ำวไปสู่กำรเป็น
ผู้น ำที่ดี ประสบผลส ำเร็จ เป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชำติต่อไป 
 
 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
       มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
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(ข) 

สารบัญ 
  

หน้า 

ค ำน ำ 
สำรบัญ 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร 
หมวดที่ 3  ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และโครงสร้ำงหลักสูตร 
หมวดที่ 4  ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล 
หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรศึกษำ 
หมวดที่ 6  กำรพัฒนำคณำจำรย์ 
หมวดที ่7  กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
หมวดที่ 8  กำรประเมิน และปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 
ภำคผนวก 
         ภำคผนวก  ก  ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
                           ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี   
         ภำคผนวก  ข  ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
                           ว่ำด้วยกำรเทียบโอนผลกำรเรียน   
         ภำคผนวก  ค  ตำรำงสรุปกำรปรับปรุงหลักสูตร 
         ภำคผนวก  ง  ตำรำงเปรียบเทียบรำยวิชำภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 
         ภำคผนวก  จ  ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
         ภำคผนวก  ฉ  บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU)                                                                                                                                                     
         ภำคผนวก  ช  คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร                                                                                  
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
คณะ/ศูนย ์                    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  25591941100051  

ภาษาไทย  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน (ต่อเนื่อง) 

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Industrial Technology   
Program in Sustainable Innovation Technology Engineering  

   (Continuing Program) 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย):  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน) 

ชื่อย่อ (ไทย):  อส.บ. (วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Industrial Technology  

(Sustainable Innovation Technology Engineering)              
ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Ind.Tech. (Sustainable Innovation Technology Engineering) 

3.  วิชาเอก  
            (ไม่มี) 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
             76    หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1 รูปแบบ 
                หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)   
  5.2 ประเภทหลักสูตร 
      หลักสูตรระดับปริญญาตรีปฏิบัติการ 

มคอ.2 
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5.3 ภาษาที่ใช้ 
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จ ากัด บริษัท เทค ทูเก็ตเธอร์ จ ากัดและสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ  

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 

     สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
     ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
     สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/64 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 
     เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(1) วิศวกรนักปฏิบัติและมีความคิดสร้างสรรค์ 
(2) วิศวกรออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(3) นักสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(4) วิศวกรโรงงานที่มีศักยภาพในการบูรณาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การวางแผน 

การจัดซื้อ การขายและการตลาด  
(5) วิศวกรก าหนดมาตรฐานการผลิต การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพสินค้า 
(6) วิศวกรพัฒนาชิ้นส่วนหุ่นยนต์ บ ารุงรักษาระบบดิจิทัลและหุ่นยนต์ 
(7) นักบริหารอุตสาหกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน 
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9.  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ  
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน,   พ.ศ. 
1 นายสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ* 

 
ผศ. วศ.ม. 

 
วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมการผลิต 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2541 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล
(ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล), 2546  
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
(วิทยาเขตเทเวศร์), 2531 

2 นายสุวัสส์  
แพ่งธีระสุขมัย* 
 

อาจารย ์ วศ.ม. 
 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 
เพื่อความยั่งยืน 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร, 2556 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุรี, 2551 

3 นางสาวสรสุธี บัวพูล* 
 

อาจารย ์ วศ.ด. 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

การออกแบบและผลติ 
แบบบูรณาการ 
การออกแบบและผลติ 
แบบบูรณาการ 
ปิโตรเคมีและวัสด ุ
พอลิเมอร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2559  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2550 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547 

4 นายศิวรุตม์ จุลพรหม 
 

อาจารย์ วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีพลังงาน 
 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2562 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2555 

5 นายพุทธิพงศ์  
เลขะชัยวรกลุ* 
 

อาจารย ์ วศ.ม. 
 

วท.บ. 

วิศวกรรมเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
การจัดการ
อุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2556 

หมายเหตุ: * หมายถึงอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 1381 
ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
       11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ด้วยหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559) ครบก าหนดการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในปี พ.ศ.2564 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ทบทวนสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยใช้ฐานข้อมูลของผู้ประกอบการผลิต
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม ปรากฏว่าปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการวิศวกร      
นักปฏิบัติที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสามารถปฏิบัติงานสร้างสิ่งประดิษฐ์ พัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมืออาชีพ 
เป็นบัณฑิตที่สามารถท างานได้โดยไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานนานเกินไปหลังจบการศึกษา เพราะเป็น
ต้นทุนของผู้ประกอบการ ในขณะที่วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยสารพัดช่าง ท าการผลิต
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมจ านวนมากในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นก าลังคนของประเทศ
ผู้มีทักษะปฏิบัติเป็นฐาน เพ่ือเป็นการต่อยอดให้ก าลังคนในกลุ่มช่างอุตสาหกรรมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ       
ตามทักษะสูงขึ้นตามที่ผู้ประกอบการต้องการและเป็นการส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนในสายอาชีพของประเทศ
ที่จะช่วยให้ต้นทุนการพัฒนาก าลังด้านช่างอุตสาหกรรมมีความต่อเนื่องและมีความคุ้มค่ามากที่สุด  

โดยการพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และน าเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้านของนโยบายฯ อันประกอบด้วย 
การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการวิจัยและสร้างนวัตกรรม รวมถึงเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
และลดความเหลื่อมล้ า รวมถึงแนวทางการด าเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว            
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพ
อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation-driven Economy) และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  
ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งตามแนวทางที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ ฯ จ าเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความรู้ และ
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาก าลังคนที่เหมาะสม      
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ  

ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงให้ความส าคัญกับทักษะพ้ืนฐานด้านปฏิบัติการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
เป็นส่วนส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากการพัฒนาก าลังคนโดยเฉพาะผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน
อาชีวศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกทักษะปฏิบัติการมาแล้วในระดับ ปวช. และปวส. สามารถพัฒนาต่อยอด   
ทักษะและองค์ความรู้แบบบูรณาการให้มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาวิศวกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม            
เพ่ือความยั่งยืน ซึ่งสัมพันธ์กับวัสดุ พลังงาน สิ่งแวดล้อมและการจัดการกากอุตสาหกรรมตลอดวงจรชีวิตของ
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ผลิตภัณฑ์  รวมถึงศักยภาพที่ จะส่ง เสริมการประกอบอาชีพใหม่บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติ ง านใน                  
สถานประกอบการพร้อมกับการเรียน การวิจัยและพัฒนา เพ่ือฝึกทักษะการสร้างนวัตกรรม และการใช้
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ มีความเข้าใจเป็นระบบ นับจากพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เพ่ิมพูน
ทักษะและองค์ความรู้ไปถึงการประยุกต์และการสร้างเทคโนโลยีแบบบูรณาการทางเทคโนโลยี ระบบอาหารและ
การบริโภค รวมถึงการด ารงชีวิต วิถีชีวิต การพัฒนาชีวิต ศิลปะในการด ารงชีวิตที่ปลอดภัยทั้งทางกายและ 
ทางจิตใจภายใต้การเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ ผลกระทบจากพลวัตของกระบวนการโลกาภิวัตน์ และ               
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น อาทิ สารพิษ อากาศที่มีมลภาวะ ก๊าซเรือนกระจก 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน (Disruptive Technology) จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ผ่านมาเป็นระบบวัตถุนิยม ซึ่งเกิดผลกระทบต่อภาวะภูมิอากาศรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลามากว่า   
100 ปี  

เพ่ือให้การพัฒนาไปพร้อม ๆ กับการรักษาความสมดุลในการพัฒนาเทคโนโลยี จึงเกิดการหลอมรวม
องค์ความรู้ด้านวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิต เทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอันจะส่งผลต่อการสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวก ความปลอดภัยให้กับชีวิตของมนุษย์ ได้มีการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้เล็งเห็นความส าคัญและความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงท าการปรับเปลี่ยนชื่อ
สาขาวิชาใหม่เป็น “สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน” เพ่ือให้เกิดระบบการพัฒนาที่มี 
การเน้นความรับผิดชอบทางสังคม ความสมดุลเชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ การรักษาสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือความสมดุลโดยธรรมชาติ ซึ่งข้ึนกับการพัฒนาก าลังคนเป็นส าคัญ 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

     การวางแผนหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม พิจารณาถึงองค์ประกอบต่อไปนี้ 
               ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้พัฒนานวัตกรรมที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการด าเนินชีวิตผู้สูงอายุใน 5 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สุขภาพ สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น นวัตกรรมการบริการทางการแพทย์ 
อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัย เป็นต้น ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีไร้สาย 
ดิจิทัล หุ่นยนต์ ปัจจุบันน าเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต การท างาน การด าเนินการ       
ทางธุรกิจการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น การใช้หุ่นยนต์ท างานในโรงงาน การใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจสอบผล  
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์ IoT รวมถึงเทคโนโลยี 5G ที่มี                                 
การออกแบบการพัฒนาและประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญใน
ด้านต่าง ๆ ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลายด้าน ได้แก่ เกษตรกรรม ยานยนต์ การขนส่ง พลังงาน การเงิน 
สุขภาพ และอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น 

จากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดังที่กล่าวมานั้น ส่งผลให้การปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้พิจารณาความส าคัญในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ทั้งในสถานประกอบการและ     
การเรียนแบบเดิมในชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นองค์ประกอบในการพัฒนาผู้เรียนให้
ทันสมัย เริ่มจากความรู้พ้ืนฐาน การคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาทักษะปฏิบัติการ การสะสมประสบการณ์ 
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ต่อยอดช่างอุตสาหกรรมที่มีการฝึกปฏิบัติมาเป็นเวลาประมาณ 3-5 ปี จากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) จ านวน 3 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 2 ปี ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะ
สูงขึ้น โดยพิจารณาข้อจ ากัดในด้านการพัฒนา พบว่า ควรส่งเสริมทักษะความรู้เชิงตรรกะในการประยุกต์ทฤษฎี
ในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือประยุกต์เสริมทักษะปฏิบัติสร้างเทคโนโลยี นวัตกรรมเชิงบูรณาการ
ให้สมบูรณ์ และสนับสนุนให้ก าลังคนเหล่านี้เป็นนักนวัตกร นักประดิษฐ์ สร้างเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์เชิงบูรณาการ พัฒนาก าลังคนเหล่านี้ให้มีทักษะสูงขึ้นต่อยอดจากพ้ืนฐานในสายวิชาชีพ สามารถผลิต 
หรือการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพ่ือสังคม  

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
พิจารณาองค์ความรู้ใหม่ให้ผู้เรียนได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิชาเคมีประยุกต์ในงานวิศวกรรม และวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเพ่ือน า
ความรู้เหล่านี้เข้าสู่ระบบการออกแบบ การเลือกวัสดุ และประยุกต์ใช้วัสดุในงานวิศวกรรม เพ่ือก าหนด   
วิธีการผลิตและน าไปสู่การประกอบชิ้นส่วนและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ โดยเป็นการส่งเสริมให้   
เกิดพัฒนาการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการทางสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรม 
เอ้ืออ านวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน  

ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงได้ให้ความส าคัญต่อการปรับปรุงรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่สัมพันธ์กับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต การผลิตเทคโนโลยี กระบวนการผลิต การใช้พลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล พลังงานไฟฟ้า กากของเสียอุตสาหกรรม การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
มลพิษจากอุตสาหกรรมโดยพิจารณาการเกิดโทษและผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์  วิถีชีวิตของประชากรใน
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศไทย           
ซ่ึงจะสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นนักประดิษฐ์ สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้รับการฝึกฝนทักษะ และเรียนรู้
กลไกของธรรมชาติซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาก าลังคนในช่วงวัยที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ และปฏิบัติงานได้     
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถการด ารงชีวิตที่ปลอดภัย
ทุกช่วงวัย และเป็นไปตามทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาฯ  

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
        12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
               ด้วยการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรฯ ฉบับปี พ .ศ.2564 ได้ด าเนินการตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ระบบอุดมศึกษาฯ เป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งเน้นเรื่องความส าเร็จด้านการพัฒนา
ก าลังคนและองค์ความรู้  การเพ่ิมจ านวนวิศวกรสายวิชาปฏิบัติการที่ ได้รับการพัฒนาและต่อยอด               
จากช่างเทคนิคอุตสาหกรรมของสถาบันอาชีวศึกษาในการพัฒนาก าลังคน และสถาบันความรู้เพ่ือเพ่ิม         
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง รวมถึงคนไทยทุกช่วงวัยมีสมรรถนะ
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พร้อมเข้าสู่อาชีพใหม่และทันต่อการเปลี่ยนแปลง คุณภาพของบัณฑิต และผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่มีทักษะ    
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมทีต่รงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดงานต้องการ  

โดยพิจารณาแนวทางการพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ การสร้าง
ระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ การผลิตก าลังคนระดับสูงรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นลงทุนทั้งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต การส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อน
ประเทศในอนาคต การส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพ้ืนฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ และ การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยที่ส าคัญ โดยเฉพาะการสร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพเพ่ือ    
สร้างปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์ศักยภาพก าลังคนระดับสูงให้สามารถท างานตอบสนอง  
การพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และสร้างรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการจริงเพ่ือสอดคล้องกับทิศทางตามนโยบาย
การเกิดกลไกขยายผลด้านการพัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและอุตสาหกรรม รวมถึง 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
โดยหลักสูตรฯ ได้มีการส ารวจข้อมูลองค์ความรู้ที่ส าคัญในการผลิตก าลังคนให้ตอบสนองความต้องการของ
สถานประกอบการ เช่น การประยุกต์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต ขั้นตอนการด าเนินงานทางธุรกิจ การขนส่ง การจัดการซากผลิตภัณฑ์
หลังหมดอายุการใช้ ระบบอุตสาหกรรม 4.0 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันจะส่งผลต่ออัตลักษณ์
ของบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถ เป็นทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการที่ส่งเสริมการบริหาร
จัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ที่มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ พัฒนารูปแบบ 
การท างาน และต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรียกว่านวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
       ด้วยหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  

มุ่งมั่นการผลิตบัณฑิตที่ “คิดเป็น ท าได้ อย่างยั่งยืน” สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ที่เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคม 
ด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืนและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  โดยเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน า 
ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากล ดังนั้น ผลผลิตด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตร จึงต้องมีองค์ความรู้ที่ทันต่อการทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างรวดเร็ว เป็นผู้ที่มี 
ความโดดเด่นด้านองค์ความรู้ที่ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่มีทักษะการคิดเป็นระบบ 
เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและสามารถเป็นที่พ่ึงของสังคม ตามแนวทางอัตลักษณ์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Uniqueness) คือ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือแผ่นดิน 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย 
       13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใช้ร่วมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
       13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
         -  
       13.3 การบริหารจัดการ 
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประสานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้านเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนตารางสอน รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในบางรายวิชา  
การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรมเพ่ือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการหรือในชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ไปสู่การเรียนรู้ และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
  



9 
 

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

   มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรู้ มีความสามารถบูรณาการองค์ความรู้    
ด้านเทคโนโลยี วัสดุ พลังงาน สิ่งแวดล้อมด้วยกฎธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1.2 ความส าคัญ 
   เน้นผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถบูรณาการองค์ความรู้ 

ทางเทคโนโลยี วัสดุ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยน ามาใช้ในการวางแผน การออกแบบทางวิศวกรรม         
การออกแบบกระบวนการผลิต การสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน และเป็นผู้ที่มีความคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและถูกต้อง ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดีเพ่ือเป็น
ก าลังคนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ   

1.3 วัตถุประสงค์ 
   1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  และหน่วยงาน 

ที่สังกัด มีภาวะความเป็นผู้น า ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความตระหนักรู้ เจตคติ และความเข้าใจ
กฎของธรรมชาติ วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ การวิจัยและ
พัฒนา สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อจัดการอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ภายใต้แนวทางของความยั่งยืน 

   1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและระบบการพัฒนาที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและความสมดุลกับธรรมชาติ 

   1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการท างานด้านการจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามที่ สกอ.ก าหนด 

 

 พัฒนาหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนด 

 ติดตามประเมินผลหลักสตูร
อย่างสม่ าเสมอ 

 เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 
 รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรม
และการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลย ี

 

 ติดตามการเปลี่ยนแปลง 
ในความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมการผลิต 

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิต 
ของสถานประกอบการ 

 ความพึงพอใจในทักษะ  ความรู้
ความสามารถในการท างานของบณัฑิต 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
1.   ระบบการจัดการศึกษา 
      1.1   ระบบ 
              การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษา
หนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ 
              (1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester)  ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 16 สัปดาห์
รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย 
             (2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เป็นเวลา  
16 สัปดาห์รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย 
      1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
              การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ  
ใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย โดยให้เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรา ยวิชา 
ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
      1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
              ไม่มี 
2.   การด าเนินการหลักสูตร 
      2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
              ภาคการศึกษาท่ี  1   มิถุนายน - ตุลาคม  

ภาคการศึกษาท่ี  2   พฤศจิกายน - มีนาคม    
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  มีนาคม – พฤษภาคม 

              แผนการเรียนภาคปกต ิ  จันทร์ - ศุกร์    ในเวลาราชการ 
แผนการเรียนภาคสมทบ      จันทร์ - ศุกร์    นอกเวลาราชการ (17.00 - 21.00 น.) 

               อาทิตย ์         นอกเวลาราชการ (08.00 - 18.00 น.) 
หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

แผนการเรียนการบูรณาการวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมกับการท างาน (WIL) 
จันทร์ - ศุกร์    เวลาท างานในสถานประกอบการ 
เสาร์         นอกเวลาราชการ (08.00 - 18.00 น.) 
หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ทั้งนี้ แผนการเรียนการบูรณาการฯ จะด าเนินการจัดการเรียน
การสอนได้ เมื่อหลักสูตรฯ มีความพร้อมจากการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หรือสอดคคล้องตาม
นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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    2.2  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
    ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา ประเภทวิชาเกษตรกรรมทุกสาขาวิชา ประเภทวิชาศิลปกรรม ได้แก่ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องหนัง สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี และสาขาวิชาช่างทองหลวง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ทุกสาขาวิชา ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกสาขาวิชา หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
    เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 ความรู้ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ  
2.3.2  ความรู้คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
2.3.3  การปรับตัวจากการเรียนระดับ ปวส. ในสถาบันอาชีวศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัย 

      2.4   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ 
2.4.2 จัดสื่อการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้

ในงานด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยี  
   2.4.3  นักศึกษาใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าเทคนิคการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

การวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา  
2.4.4 ส่งเสริมระบบการให้ค าปรึกษา โดยคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่

ให้ค าปรึกษาด้านทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนานักศึกษาและด้านการใช้ชีวิต 

     2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี  
 2.5.1 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี (แผนการเรียนภาคปกติ) 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่  1 35 35 35 35 35 

ชั้นปีที่  2 - 35 35 35 35 

รวม 35 70 70 70 70 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - 35 35 35 
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2.5.2 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี (แผนการเรียนภาคสมทบ) 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่  1 35 35 35 35 35 

ชั้นปีที่  2 - 35 35 35 35 

รวม 35 70 70 70 70 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - 35 35 35 

2.5.3 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี แผนการเรียนการบูรณาการ
วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมกับการท างาน (WIL) 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่  1 - 35 35 35 35 

ชั้นปีที่  2 - - 35 35 35 

รวม - 35 70 70 70 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 35 35 

หมายเหตุ : แผนการเรียนการบูรณาการฯ คาดว่าจะเริ่มด าเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 หรือหากทาง
หลักสูตรมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง พ.ศ. 2552 

2.6   งบประมาณตามแผน 

         2.6.1 งบประมาณรายรับ แผนการเรียนภาคปกติ (หน่วย: บาท)  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุน
การจัดการเรียนการศึกษา 
แบบเหมาจ่าย 

910,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 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 
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 2.6.2 งบประมาณรายรับ แผนการเรียนภาคสมทบ (หน่วย: บาท)  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุน
การจัดการเรียนการศึกษา 
แบบเหมาจ่าย 

1,610,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000 

เงินงบประมาณแผ่นดิน - - - - - 

รวมรายรับ 1,610,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000 

2.6.3 งบประมาณรายรับ แผนการเรียนการบูรณาการวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมกับการท างาน (WIL) 
(หน่วย: บาท)  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุน
การจัดการเรียนการศึกษา 
แบบเหมาจ่าย 

- 1,225,000  2,450,000  2,450,000  2,450,000  

เงินงบประมาณแผ่นดิน - 105,000 210,000 210,000 210,000 
รวมรายรับ 

- 1,330,000  
 

2,660,000  2,660,000  2,660,000  
หมายเหตุ : แผนการเรียนการบูรณาการฯ คาดว่าจะเริ่มด าเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 หรือหากทาง
หลักสูตรมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง พ.ศ. 2552 
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2.6.4 งบประมาณรายจ่าย แผนการเรียนภาคปกติ (หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก.  งบด าเนินการ      

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร  1,638,000 1,736,280 1,840,456 1,950,883 2,067,936 

2.  ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
    (ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4)  

170,500 296,500 387,500 478,500 569,500 

3.  ทุนการศึกษา - - - - - 

4.  รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย  
     

364,000 728,000 728,000 728,000 728,000 

รวม (ก) 2,172,500 2,760,780 2,955,956 3,157,383 3,365,436 

ข.  งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม (ข) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม (ก) + (ข) 2,372,500 2,960,780 3,155,956 3,357,383 3,565,436 

จ านวนนักศึกษา 35 70 70 70 70 

สรุปค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว 
(บาท) 

67,785 42,296 45,085 47,962 50,934 

2.6.5  งบประมาณรายจ่าย แผนการเรียนภาคสมทบ (หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก.  งบด าเนินการ      

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร  - - - - - 

2.  ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
    (ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4)  

595,625 746,125 746,125 746,125 746,125 

3.  ทุนการศึกษา - - - - - 

4.  รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย  
     

402,500 805,000 805,000 805,000 805,000 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

รวม (ก) 998,125 1,551,125 1,551,125 1,551,125 1,551,125 

ข.  งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม (ข) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม (ก) + (ข) 1,198,125  1,751,125  1,751,125  1,751,125   1,751,125  

จ านวนนักศึกษา 35 70 70 70 70 

สรุปค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว 
(บาท) 

34,232 25,016 25,016 25,016 25,016 

 
2.6.6 งบประมาณรายจ่าย แผนการเรียนการบูรณาการวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมกับการท างาน (WIL) 
(หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก.งบด าเนินการ 1,150,563 2,301,125 2,301,125 2,301,125 2,301,125 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร - - - - - 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ  
(27.5 ชม/สัปดาห์) 

844,313 1,688,625 1,688,625 1,688,625 1,688,625 

2.1 ค่าตอบแทน 
(ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ด าเนินงาน) 

137,813 275,625 275,625 275,625 275,625 

2.2 ค่าสอน  165,000 330,000 330,000 330,000 330,000 
2.3 ค่าวัสดุ 70,000 140,000 140,000 140,000 140,000 
2.4 ค่าใช้สอย 66,500 133,000 133,000 133,000 133,000 
2.5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
เดินทางไปสถานประกอบการ 

405,000 810,000 810,000 810,000 810,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - -  
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 
 (25% ของค่าเทอม) 

306,250 612,500 612,500 612,500 612,500 

ข. งบลงทุน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
1. ค่าครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
รวม (ก)+(ข)  1,350,563 2,501,125 2,501,125 2,501,125 2,501,125 

จ านวนนักศึกษา 35 70 70 70 70 
สรุปค่าใช้จ่ายต่อหัว 38,588 35,730 35,730 35,730 35,730 

หมายเหตุ : แผนการเรียนการบูรณาการฯ คาดว่าจะเริ่มด าเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 หรือหากทาง
หลักสูตรมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง พ.ศ. 2552 

 2.7   ระบบการศึกษา 
              ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนหรือผ่านระบบออนไลน์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ภาคผนวก  ก) 
 

2.8   การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
             เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ข) 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
      3.1 หลักสูตร                
     3.1.1 หน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร         76  หน่วยกิต   

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
                  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        15  หน่วยกิต   

• กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ       6 หน่วยกิต 

• กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      3    หน่วยกิต 

• กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์         6      หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ        55   หน่วยกิต   
• กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ         9     หน่วยกิต 
• กลุ่มวิชาชีพบังคับ        31    หน่วยกิต 
• กลุ่มวิชาชีพเลือก         15    หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี          6    หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชา 
รหัสวิชา  ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจ านวน 9 ตัว ดังนี้ 

AA X XX X X XX   ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)          นก. (ท-ป-น) 
                      ล าดับวิชาในกลุ่ม (01-99)                                          ชั่วโมงศึกษานอกเวลา 
                               ชั้นปีที่ควรศึกษา                                                    ชั่วโมงปฏิบัติ 
                              กลุ่มวิชา                                                               ชั่วโมงทฤษฎี 
                               สาขาวิชา                   หน่วยกิต 

  ระดับการศึกษา 
  คณะ 
เช่น  LA2011101     ST2012201    BA2013204     EN2052207 

รหัสคณะ 
EN  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) 
 

ระดับการศึกษา   1   อนุปริญญา      2  ปริญญาตรี    
3   ประกาศนียบัตรบัณฑิต         4  ปริญญาโท      

 5  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง    6  ปริญญาเอก 

กลุ่มวิชา           1  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      2  วิชาชีพบังคับ      

3-9  วิชาชีพเลือก     
รหัสสาขาวิชา 

                               13   สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดรหัสวิชาดังนี้ 
GE X XX X X XX   ชื่อวชิา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)     นก.(ท-ป-น) 

   ล าดับวิชาในกลุ่ม (01-99)                                ชั่วโมงศึกษานอกเวลา  
   ชั้นปีที่ควรศึกษา 1    ชั่วโมงปฏิบัติ 
   สภาพรายวิชา     ชั่วโมงทฤษฎี 
   กลุ่มวิชา      หน่วยกิต 
   ระดับการศึกษา 
   วิชาศึกษาท่ัวไป  

กลุ่มวิชา    10  กลุ่มวิชาภาษาไทย   20  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
  30  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   40  กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 
  50  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 60  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
  70  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   80  กลุ่มวิชาบูรณาการ 
                     81 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์     82  กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ 
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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   ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 

หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English) 3(3-0-6) 
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (English for Careers) 3(3-0-6) 
GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading) 3(3-0-6) 
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening) 3(3-0-6) 
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) 3(3-0-6) 
GE2200106 ภาษาจีนพ้ืนฐาน (Fundamental Chinese) 3(3-0-6) 
GE2200107 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (Chinese for Communication) 3(3-0-6) 
GE2200108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้  (English for Learning) 3(3-0-6) 
GE2200109 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  

(English Communication Skills) 
3(3-0-6) 

GE2200110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที 
(English for Public Speaking and Debate) 

3(3-0-6) 

GE2200111 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน์ (English for Online Business) 3(3-0-6) 
GE2200112 ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในสื่อ (English via Media Literature) 3(3-0-6) 
GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์  (English from Movies) 3(3-0-6) 
GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture) 3(3-0-6) 
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▪ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย  
(Social Dynamics and Modernity)  

3(3-0-6) 

GE2300102 มนุษยสัมพันธ์  (Human Relations)  3(3-0-6) 
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)   3(3-0-6) 
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)  3(3-0-6) 
GE2300108 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)  3(3-0-6) 
GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดี มีสุข     

(Quality of Life and Well-Being Development)                                                          
3(3-0-6) 

 
GE2300111 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

(The King’s Philosophy to Sustainable Development)  
3(3-0-6) 

GE2300112 ชุมชนศึกษา (Community Studies) 3(3-0-6) 
GE2300113 วัยใส ใจสะอาด  (Youngster with Good heart)  3(3-0-6) 
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป  (General Psychology)   3(3-0-6) 
GE2400103 ไทยศึกษา (Thai Studies) 3(3-0-6) 
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ  (Personality Development) 3(3-0-6) 
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน   

(Human Behavior and Self-Development)  
3(3-0-6) 

GE2400109 ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills)  3(3-0-6) 
GE2400110 จิตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน  

(Mental Wisdom for Self-Development)  
3(3-0-6) 

▪ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต   ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GE2600101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (Fundamental Mathematics)               3(3-0-6) 
GE2600102 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)               3(3-0-6) 
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Daily Life)       3(3-0-6) 
GE2600104 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ   

(Data Analysis Using Statistical Package Program)                            
3(3-0-6) 

GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  (Science in Daily Life) 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
(Environment and Resource Management) 

3(3-0-6) 

GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี  (Life and Technology)           3(3-0-6) 
GE2700104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  

(Science and Disruptive Technology)   
3(3-0-6) 

GE2700105 การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Living) 3(3-0-6) 

• หมวดวิชาเฉพาะ 55 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
▪ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 9  หน่วยกิต ประกอบด้วย 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพส าหรับแผนการเรียนภาคปกติ ภาคสมทบและแผนการเรียนการบูรณาการวิศวกรรม
เทคโนโลยีนวัตกรรมกับการท างาน (WIL) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

EN2131101 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม 
(Applied Mathematics in Engineering) 

2(2-0-4) 

EN2131102 เคมีประยุกต์ในงานวิศวกรรม 
(Applied Chemistry in Engineering) 

2(2-0-4) 

EN2131103 ฟิสิกส์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม 
(Applied Physics in Engineering) 

2(2-0-4) 

EN2131104 การออกแบบและประยุกต์ใช้วัสดุในงานวิศวกรรม  
(Design and Application of Materials in Engineering) 

3(3-0-6) 

▪ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
วิชาชีพบังคับส าหรับแผนการเรียนภาคปกติและภาคสมทบ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

EN2132101 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและวิศวกรรมสมองกลฝังตัว 
(Practice in Industrial Automation Systems and Embeded 
Engineering)  

2(0-4-2) 

EN2132102 ปฏิบัติการการศึกษาอุตสาหกรรม (Practice in Industrial Study) 1(0-2-1) 

EN2132103 ศิลปะการด ารงชีวิตเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
(Arts of life for Sustainable Development Industry) 

3(3-0-6) 

EN2132104 วิศวกรรมการจัดการผลิตภาพสีเขียว  
(Green Productivity Management Engineering)  

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

EN2132105 ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการ (Practice in Entrepreneurship) 3(0-6-3) 

EN2132106 ปฏิบัติการเตรียมโครงงานวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(Practice in Sustainable Innovation Technology Engineering  
Pre-Project) 

1(0-2-1) 

EN2132107 ปฏิบัติการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม 
(Practice in the Assessment of Industrial Greenhouse Gas 
Emission) 

3(0-6-3) 

EN2132108 การจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
(Sustainable Industrial Management)  

3(3-0-6) 

EN2132109 การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรมหรือชุมชนเพ่ือความยั่งยืน  
(Industrial or Community Professional Experience for 
Sustainability) 

3(0-40-0) 

EN2132110 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตเพ่ือความยั่งยืน  
(Practice in Sustainable Production) 

3(0-6-3) 

EN2132111 ระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม  
(Industrial Waste Management System) 

3(3-0-6) 

EN2132112 โครงงานวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(Sustainable Innovation Technology Engineering Project) 

3(0-6-3) 

วิชาชีพบังคับส าหรับแผนการเรียนการบูรณาการวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมกับการท างาน (WIL) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

EN2132101 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและวิศวกรรมสมองกลฝังตัว 
(Practice in Industrial Automation Systems and Embeded 
Engineering)  

2(0-4-2) 

EN2132102 ปฏิบัติการการศึกษาอุตสาหกรรม (Practice in Industrial Study) 1(0-2-1) 

EN2132103 ศิลปะการด ารงชีวิตเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
(Arts of life for Sustainable Development Industry) 

3(3-0-6) 

EN2132104 วิศวกรรมการจัดการผลิตภาพสีเขียว  
(Green Productivity Management Engineering)  

3(3-0-6) 

EN2132105 ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการ (Practice in Entrepreneurship) 3(0-6-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

EN2132106 ปฏิบัติการเตรียมโครงงานวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(Practice in Sustainable Innovation Technology Engineering 
Pre-Project) 

1(0-2-1) 

EN2132107 ปฏิบัติการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม 
(Practice in the Assessment of Industrial Greenhouse Gas 
Emission) 

3(0-6-3) 

EN2132108 การจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
(Sustainable Industrial Management)  

3(3-0-6) 

EN2132110 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตเพ่ือความยั่งยืน  
(Practice in Sustainable Production) 

3(0-6-3) 

EN2132112 โครงงานวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(Sustainable Innovation Technology Engineering Project) 

3(0-6-3) 

EN2132111 ระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม  
(Industrial Waste Management System) 

3(3-0-6) 

EN2132113 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
(Practice in Design and Product Development) 

3(0-6-3) 

▪ กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต ก าหนดให้ศึกษาดังนี้ 

วิชาชพีเลือกส าหรับแผนการเรียนภาคปกติและภาคสมทบ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

EN2133101 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม  
(Automation in Industrial Engineering) 

3(3-0-6) 

EN2133102 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Design and Product Development) 3(3-0-6) 

EN2133103 วิศวกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Engineering) 3(3-0-6) 

EN2133104 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(Special Problems in Sustainable Innovation Technology and 
Engineering)  

3(3-0-6) 

EN2133105 กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Law) 3(3-0-6) 

EN2133106 ปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการพลังงาน  
(Practice in Energy Innovation Management) 

3(0-6-3) 

EN2133107 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(Sustainable Engineering Economics) 

EN2133108 วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(Sustainable Innovation Technology Engineering) 

3(3-0-6) 

EN2133109 วิศวกรรมคัตติ้งทูลส์ (Cutting Tools Engineering) 3(3-0-6) 

EN2133110 วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information and Communication Technology Engineering) 

3(3-0-6) 

EN2133111 การจัดการพลังงานจากขยะ  (Waste to Energy Management) 3(3-0-6) 

วิชาชีพเลือกส าหรับแผนการเรียนการบูรณาการวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมกับการท างาน (WIL) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

EN2133104  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(Practice in Special Problems in Sustainable Innovation  
Technology Engineering) 

3(0-6-3) 

EN2133105 กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Law) 3(3-0-6) 

EN2133106 ปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการพลังงาน  
(Practice in Energy Innovation Management) 

3(0-6-3) 

EN2133112 ปฏิบัติการการจัดการพลังงานจากขยะ   
(Practice in Waste to Energy Management) 

3(0-6-3) 

EN2133113 ปฏิบัติการวิศวกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน  
(Practice in Circular Economy Engineering) 

3(0-6-3) 

EN2133114 ปฏิบัติการวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(Practice in Sustainable Innovation Technology Engineering) 

3(0-6-3) 

EN2133115 ปฏิบัติการวิศวกรรมคัตติ้งทูลส์ (Practice in Cutting Tools Engineering) 3(0-6-3) 

EN2133116 ปฏิบัติการวิศวกรรมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม  
(Practice in Automation in Industrial Engineering) 

3(0-6-3) 

EN2133117 ปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน  
(Practice in Sustainable Engineering Economics) 

3(0-6-3) 

EN2133118 ปฏิบัติการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Practice in Practice in Information and Communication 
Technology Engineering) 

3(0-6-3) 
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• หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต    
            ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี  
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3.1.4  แผนการศึกษา 
        3.1.4.1 แผนการศึกษาส าหรับแผนการเรียนภาคปกติ 

ปีท่ี  1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
EN2131101 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม  2 2 0 4 

EN2131102 เคมีประยุกต์ในงานวิศวกรรม  2 2 0 4 

EN2131103 ฟิสิกส์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม  2 2 0 4 

EN2132101 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
และวิศวกรรมสมองกลฝังตัว 

2 0 4 2 

EN2132102 ปฏิบัติการการศึกษาอุตสาหกรรม  1 0 2 1 

EN2132103 ศิลปะการด ารงชีวิตเพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

3 3 0 6 

EN2132104 วิศวกรรมการจัดการผลิตภาพสีเขียว  3 3 0 6 

EN2132105 ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการ 3 0 6 3 

รวม 18 12 12 30 

ชั่วโมง / สัปดาห์  = 24 

ปีท่ี  1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
GEXXXXXXX รายวิชากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  3 3 0 6 

EN2131104 การออกแบบและประยุกต์ใช้วัสดุ 
ในงานวิศวกรรม  

3 3 0 6 

EN2132106 ปฏิบัติการเตรียมโครงงานวิศวกรรม
เทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  

1 0 2 1 

EN2132107 ปฏิบัติการประเมินการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม 

3 0 6 3 

EN2132108 การจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  3 3 0 6 

EN21331XX  วิชาชีพเลือก 1 3 X X X 

XXXXXXXXX  วิชาเลือกเสรี 1 3 X X X 

รวม 19 X X X 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  XX 
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ปีท่ี  1 ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
EN2132109 การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม 

หรือชุมชนเพื่อความยั่งยืน  
3 0 40 0 

รวม 3 0 40 0 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  40 

ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
GEXXXXXXX รายวิชากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  3 3 0 6 

EN2132112 โครงงานวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม 
เพ่ือความยั่งยืน  

3 0 6 3 

EN2132111 ระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม  3 3 0 6 

EN21331XX วิชาชีพเลือก 2 3 X X X 

EN21331XX วิชาชีพเลือก 3 3 X X X 

EN21331XX วิชาชีพเลือก 4 3 X X X 

XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2  3 X X X 

รวม 21 X X X 

ชั่วโมง / สัปดาห์  = XX 

ปีท่ี  2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
GEXXXXXXX รายวิชากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 3 3 0 6 

GEXXXXXXX รายวิชากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
มนุษย์ศาสตร์ 

3 3 0 6 

GEXXXXXXX รายวิชากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 3 3 0 6 

EN2132110 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตเพ่ือความยั่งยืน 3 0 6 3 

EN21331XX วิชาชีพเลือก 5 3 X X X 

รวม 15 X X X 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  XX 
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3.1.4.2 แผนการศึกษาส าหรับแผนการเรียนภาคสมทบ 

ปีท่ี  1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
EN2131101 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม  2 2 0 4 

EN2131102 เคมีประยุกต์ในงานวิศวกรรม  2 2 0 4 

EN2131103 ฟิสิกส์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม  2 2 0 4 

EN2132101 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
และวิศวกรรมสมองกลฝังตัว 

2 0 4 2 

EN2132102 ปฏิบัติการการศึกษาอุตสาหกรรม  1 0 2 1 

EN2132103 ศิลปะการด ารงชีวิตเพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

3 3 0 6 

EN2132104 วิศวกรรมการจัดการผลิตภาพสีเขียว  3 3 0 6 

EN2132105 ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการ 3 0 6 3 

รวม 18 12 12 30 

ชั่วโมง / สัปดาห์  = 24 

ปีท่ี  1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
GEXXXXXXX รายวิชากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  3 3 0 6 

EN2131104 การออกแบบและประยุกต์ใช้วัสดุ 
ในงานวิศวกรรม  

3 3 0 6 

EN2132106 ปฏิบัติการเตรียมโครงงานวิศวกรรม
เทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  

1 0 2 1 

EN2132107 ปฏิบัติการประเมินการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม 

3 0 6 3 

EN2132108 การจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  3 3 0 6 

EN21331XX  วิชาชีพเลือก 1 3 X X X 

XXXXXXXX  วิชาเลือกเสรี 1 3 X X X 

รวม 19 X X X 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  XX 
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ปีท่ี  1 ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
EN2132109 การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม 

หรือชุมชนเพื่อความยั่งยืน  
3 0 40 0 

รวม 3 0 40 0 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  40 

ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
GEXXXXXXX รายวิชากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  3 3 0 6 

EN2132112 โครงงานวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม 
เพ่ือความยั่งยืน  

3 0 6 3 

EN2132111 ระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม  3 3 0 6 

EN21331XX วิชาชีพเลือก 2 3 X X X 

EN21331XX วิชาชีพเลือก 3 3 X X X 

EN21331XX วิชาชีพเลือก 4 3 X X X 

XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2  3 X X X 

รวม 21 X X X 

ชั่วโมง / สัปดาห์  = XX 

ปีท่ี  2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
GEXXXXXXX รายวิชากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 3 3 0 6 

GEXXXXXXX รายวิชากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
มนุษย์ศาสตร์ 

3 3 0 6 

GEXXXXXXX รายวิชากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 3 3 0 6 

EN2132110 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตเพ่ือความยั่งยืน 3 0 6 3 

EN21331XX วิชาชีพเลือก 5 3 X X X 

รวม 15 X X X 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  15 
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3.1.4.3 แผนการศึกษาส าหรับแผนการเรียนการบูรณาการวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมกับ         
การท างาน (WIL))  

ปีท่ี  1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
EN2131101 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม  2 2 0 4 

EN2131102 เคมีประยุกต์ในงานวิศวกรรม  2 2 0 4 
EN2131103 ฟิสิกส์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม  2 2 0 4 
EN2132101 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

และวิศวกรรมสมองกลฝังตัว 
2 0 4 2 

EN2132102 ปฏิบัติการการศึกษาอุตสาหกรรม  1 0 2 1 
EN2132103 ศิลปะการด ารงชีวิตเพ่ือการพัฒนา

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
3 3 0 6 

EN2132104 วิศวกรรมการจัดการผลิตภาพสีเขียว  3 3 0 6 
EN2132105 ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการ 3 0 6 3 

รวม 18 6 24 21 
ชั่วโมง / สัปดาห์  = 30 

ปีท่ี  1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
GEXXXXXX รายวิชากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  3 3 0 6 

EN2131104 การออกแบบและประยุกต์ใช้วัสดุ 
ในงานวิศวกรรม  

3 3 0 6 

EN2132106 ปฏิบัติการเตรียมโครงงานวิศวกรรม
เทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  

1 0 2 1 

EN2132107 ปฏิบัติการประเมินการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของภาคอุตสาหกรรม 

3 0 6 3 

EN2132108 การจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  3 3 0 6 

EN21331XX วิชาชีพเลือก 1 3 X X X 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 X X X 

รวม 19 X X X 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  XX 
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ปีท่ี  2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
GEXXXXXX รายวิชากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 

EN2132112 โครงงานวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม 
เพ่ือความยั่งยืน 

3 0 6 3 

EN2132111 ระบบการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรม 

3 3 0 6 

EN21331XX วิชาชีพเลือก 2 3 X X X 

EN21331XX วิชาชีพเลือก 3 3 X X X 

EN21331XX วิชาชีพเลือก 4 3 X X X 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 X X X 
รวม 21 X X X 

ชั่วโมง / สัปดาห์  = XX 

ปีท่ี  2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
GEXXXXXX รายวิชากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 
3 3 0 6 

GEXXXXXX รายวิชากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
มนุษย์ศาสตร์ 

3 3 0 6 

GEXXXXXX รายวิชากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

3 3 0 6 

EN2133110 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
เพ่ือความยั่งยืน 

3 0 6 3 

EN2133113 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

3 0 6 3 

EN21331XX วิชาชีพเลือก 5 3 X X X 

รวม 18 X X X 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  XX 
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3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนเม่ือสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นป ี รายละเอียด 
1 นักศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจหลักการทฤษฎี มีทักษะการปฏิบัติการ มีทักษะการใช้

เครื่องมือทางวิศวกรรมและสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างถูกต้องเป็นขั้นตอน รวมทั้ง
นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ด้านฟิสิกส์ ด้านเคมี ด้านคณิตศาสตร์และด้านวัสดุ             
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

2 นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์กระบวนการและผลของการปฏิบัติงาน สามารถเขียนข้อเสนอ
โครงการและรายงานผล สามารถวางแผนและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมได้ สามารถ
ตัดสินใจการปฏิบัติงานบนตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งนักศึกษา  
มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี  นวัตกรรม               
และความยั่งยืน 

3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา    

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

GE2200101  ภาษาอังกฤษเทคนิค                       3(3-0-6)  
    Technical English  

การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ  ค าศัพท์และส านวน เกี่ยวกับวิชาชีพ
ใจความส าคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยามและการจ าแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ         
การบรรยายกระบวนการ ความสัมพันธ์ของเหตุและผล  

English usage for careers in technical fields; technical terms and   
work- related expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; 
instructions; process description; cause and effect relationship 
 
GE2200102  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                     3(3-0-6)  

English for Careers 
การสื ่อสารภาษาอังกฤษเพื ่อน า ไปใช ้ในอาช ีพต่าง  ๆ การพบปะผู ้คนใน        

สถานประกอบการ การนัดหมายทางธุรกิจ การน าเสนอผลประกอบการ การบอกคุณสมบัติของสินค้าและ
บริการ การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์ การรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
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English communication in various careers; meeting people in            
the workplace; making an appointment in business; giving presentations about company 
performance; describing products and services; making and dealing with complaints; reporting 
progress on work 
 
GE2200103  การอ่านภาษาอังกฤษ                   3(3-0-6)  

English Reading  
การใช้พจนานุกรมออนไลน์ การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท โครงสร้าง

ของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน เทคนิคการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความและสรุปใจความส าคัญ   
Using online dictionaries; guessing meaning from context; sentence 

structures; components of reading comprehension; reading techniques; reading for main ideas 
and summarizing    
 
GE2200104  การฟังภาษาอังกฤษ                      3(3-0-6)  

English Listening 
การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การฟังบทสนทนา 

การฟังระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบค าถาม ทักษะการฟังเพ่ือจับใจความและเทคนิคการฟัง  
English listening skills in various situations in daily life; listening to 

dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and 
listening techniques  
 
GE2200105  การสนทนาภาษาอังกฤษ                   3(3-0-6)  

English Conversation  
การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม  การท า

ความรู้จักและการสร้างความคุ้นเคย การเลือกซื้อสินค้า การบอกที่ตั้งและทิศทาง การใช้ภาษาอังกฤษใน
ร้านอาหาร การใช้ภาษาอังกฤษในโรงแรม การเดินทางท่องเที่ยว  

Conversation in various situations; getting acquainted; going shopping; 
asking for locations and directions; eating out; staying in a hotel; traveling  

 
GE2200106   ภาษาจีนพื้นฐาน                            3(3-0-6)  

Fundamental Chinese  
ระบบพินอิน  การทักทายและการแนะน าตัว  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและ

สมาชิกในครอบครัว  การบอกกิจวัตรประจ าวัน  การซื้อของและการสั่งอาหาร  และการถามทาง 
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Pinyin system; greetings and introductions; talking about personal 
information and family members; talking about daily routines; shopping and ordering food; 
asking for directions   
 
GE2200107   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                  3(3-0-6)  

Chinese for Communication  
การออกเสียง ค าศัพท์และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การสนทนาโต้ตอบ 

การเขียนจดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
                               Phonetic; vocabulary; and expression used in daily life; dialogue, 
correspondence; writing e-mail 
 
GE2200108  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้     3(3-0-6) 

English for Learning 
การใช้ส านวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ได้แก่การ

ทักทายและการแนะน าตัว การบรรยายบุคคลสิ่งของ สถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต การบรรยาย
เหตุการณ์ และการคาดการณ์ในอนาคต 

English usage of expressions and structures for daily communication; 
greetings and introductions; describing people; describing things; describing places; describing 
past events; describing future plans and predictions 
 
GE2200109  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ          3(3-0-6) 

English Communication Skills 
การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารได้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่าง ๆ การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไป การก าหนดเงื่อนไข 
การหาข้อมูลในสื่อออนไลน์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสาร การให้ค าแนะน า  

Development of basic skills for listening, speaking, reading, and writing in  
various situations; comparison; general instructions; conditions; searching for online 
information; exchanging opinions and information; giving advice 
 
GE2200110  ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที  3(3-0-6) 

English for Public Speaking and Debate 
ภาษาอังกฤษส าหรับการพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที ประวัติความเป็นมาของ

การพูดในที่สาธารณะ ส่วนประกอบส าคัญของการพูด  การประยุกต์ใช้เทคนิคการพูด และสัทอักษรสากล  
เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการพูดในที่สาธารณะและการน าเสนอในที่สาธารณะ 
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English for public speaking and debate; history of public speaking; 
essential components of speech; application of speaking techniques and the International 
Phonetic Alphabets (IPA); technology for public speaking and public presentation 
 
GE2200111  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน์          3(3-0-6)                                           

English for Online Business 
ภาษาอังกฤษที่เน้นให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถสื่อสารและท าธุรกิจผ่านระบบ

ออนไลน์โดยเฉพาะการติดต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติ โดยใช้ค าศัพท์  ส านวน  โครงสร้างไวยากรณ์ในด้าน
การน าเสนอสินค้า การโฆษณาสินค้า การติดต่อภาษาอังกฤษผ่านระบบสังคมออนไลน์ การท าธุรกรรมออนไลน์  
การขายของออนไลน์และกลยุทธ์การขายของออนไลน์ 

English for entrepreneurs in communicating and running online business,  
especially in contacting foreigners using vocabulary, expressions, and grammatical structures 
in these aspects; product presentation; product advertisement; social network 
communication; online banking; and strategies in online sales 
 
GE2200112  ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในสื่อ          3(3-0-6) 

English via Media Literature  
การใช้ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมสื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เพลงและภาพยนตร์

ละคร สื่อสังคมออนไลน์ และข้อมูลตามกระแสสังคม การตระหนักรู้ทางสังคมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
English usage for media literature in daily life; songs and movies; 

soap opera; social media and current social trends; social awareness 
 
GE2200113               ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์                                       3(3-0-6) 

English from Movies                                          
ส านวนและสแลงภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ การออกเสียง วัจนภาษาและอวัจน

ภาษา บริบททางวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถึงการน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
English idioms and slangs from movies; pronunciation; verbal and  

nonverbal communications; various culture contexts; and applying for daily life 
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GE2200114  ภาษาและวัฒนธรรม                      3(3-0-6) 
Language and Culture  
หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในฐานะเป็นภาษาสากล การสื่อสารโดย

การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา วัฒนธรรมจากคนหลากหลายเชื้อชาติ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน หลักมารยาทสากลในการสื่อสาร หลักการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ การประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

Principles in using English in communication as an international language;  
verbal and nonverbal communication; culture from people in different countries and 
nationalities; intercultural communication in similarities and differences; principles in 
intercultural manners in communication; principles in communication in different contexts; 
applying English language and culture with creative thinking 
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

GE2300101  พลวัตทางสังคมและความทันสมัย          3(3-0-6) 
Social Dynamics and Modernity 
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัย  

และกระแสโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง ประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข  

Modern sociological concepts and theories; social structure and 
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; 
civics; democracy and participation in politics; social problems and solutions 
 
GE2300102   มนุษยสัมพันธ์                            3(3-0-6) 

Human Relations  
ที่มาและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์

แรงจูงใจกับมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรม
ทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์  

Background and Significance of 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 
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GE2300103  ระเบียบวิธีวิจัย                            3(3-0-6)                  
Research Methodology      
ที่มาและความส าคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอน

และการออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การตีความ
และการน าเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย  

Background and Significance of the Study; objectives and types of 
research; research process and design; sampling and data collection; data analysis; data 
interpretation and presentation; research report writing 
 
GE2300107  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ           3(3-0-6)  

Law and Professional Ethics  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน 

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Professional laws; professional ethics; human rights; ethics and social 

responsibility  
  
GE2300108  อาเซียนศึกษา                              3(3-0-6) 

ASEAN Studies  
ก าเนิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ปฏิญญา

การประชุมสุดยอดและกฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒนาเสาหลักอาเซียน รัฐสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศคู่เจรจา ความส าคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน 

Founded of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); 
declaration of the Summit and the ASEAN Charter; development of ASEAN pillars; member 
states and dialogue countries; importance of coexistence in the ASEAN region 
 
GE2300110   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดี มีสุข   3(3-0-6) 

Quality of Life and Well-Being Development                   
   ความหมายของคุณภาพชีวิต แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดในการวัดคุณภาพ
ชีวิต คุณภาพชีวิตกับการท างานและความสุข ทักษะชีวิตเพ่ือความส าเร็จในอาชีพ การตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

Quality of life definition; concepts and theories; indicators for measuring 
quality of life; work and happiness; life skills for career success; self-esteem and other-esteem; 
dealing with emotions and stress; critical thinking and creative problem solving 
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GE2300111  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน        3(3-0-6)  
The King’s Philosophy to Sustainable Development 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนา     
ในสังคมไทยและสังคมโลก การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 Economic development; philosophy and concepts of sufficiency 
economy; good governance; risk management; sustainable development; problems, impact 
and development crisis in Thai and global societies; application of the sufficiency economy 
philosophy for sustainable development  
 
GE2300112  ชุมชนศึกษา       3(3-0-6) 

Community Studies 
การศึกษาชุมชนแบบบูรณาการ เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ การเมือง 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรู้สารสนเทศทางเทคโนโลยี คุณภาพชีวิตในสังคมเมือง และทิศทาง  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Integrated community study; economy, society, history, politics, culture, and 
wisdom; information technology literacy; life quality in urban society; and sustainable 
development direction 

 
GE2300113  วัยใส ใจสะอาด                             3(3-0-6) 

Youngster with Good heart 
ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยกระดับดัชนีสร้างพลเมืองดีในสังคม ปรับทุจริตด้วยจิตพอเพียง  
Creating ideas for personal and public anti- corruption; creating              

an honest society; enhancing the index by creating good citizens for society; corruption 
adjustments with sufficient minds 
 
GE2400102  จิตวิทยาทั่วไป                             3(3-0-6) 

General Psychology  
ที่มาและความส าคัญของจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์ 

สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความฉลาด
ทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม  
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Background and significance of 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  ไทยศึกษา                3(3-0-6) 

Thai Studies 

ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย     
ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

Background of native Thai; Thai social, economic, and government; 
beliefs; religion; tradition; rice culture; local wisdom 
 
GE2400104  การพัฒนาบุคลิกภาพ                     3(3-0-6) 

Personality Development  
ความหมายและความส าคัญของบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพล    

ต่อบุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์กับ
บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์  

Definition and importance of personality; theory of personality; factors 
affecting personality; personality improvement; self- perception, mental health and               
self-adjustment; human relation and personality; perfect personality development   
 
GE2400105  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน          3(3-0-6) 

Human Behavior and Self-Development  
แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

การเรียนรู้ การพัฒนาการท างาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่ สุขภาพจิต
และการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข  

Human behavior concepts; elements of human behaviors;              
self-development; transformational leadership; learning; work development; self-adjustment; 
human relations in modern organization and communication; mental health and happy life 
enhancement  
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GE2400109  ทักษะการรู้สารสนเทศ                    3(3-0-6)  
Information Literacy Skills  
การรู้สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ  

การประเมินและการคัดเลือกสารสนเทศ การน าเสนอสารสนเทศ การอ้างอิง บรรณานุกรมและจริยธรรม   
การใช้สารสนเทศ 

Information literacy; information resources and collection; searching; 
evaluation and selection; presentation; citation; bibliography and ethics of information 
usage 
GE2400110  จิตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน               3(3-0-6)            

Mental Wisdom for Self-Development 
ความหมายและความส าคัญของจิตและปัญญา การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต  

การพัฒนาปัญญาด้วยการท าสมาธิ การพัฒนาตนเองและการเปลี่ยนแปลงเชิ งพฤติกรรมด้วยการท าสมาธิ 
การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจ าวัน 

Definition and importance of mind and wisdom; mental development       
for quality of life; mental development for wisdom; wisdom development through meditation, 
self-development and behavior adaptation through meditation; application of meditation for 
daily life 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

GE2600101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                               3(3-0-6) 
Fundamental Mathematics 
ตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็น

เบื้องต้น  ทฤษฏีบททวินาม  ล าดับ และอนุกรม 
Logic; matrices; counting rules; permutation, and combination; 

introduction to probability; binomial theorem; sequences and series  
 
GE2600102  สถิติเบื้องต้น                                        3(3-0-6) 

Introduction to Statistics 
สถิติเชิงพรรณนา ตัวแปรสุ ่ม การสุ ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ

สมมติฐานและการแปลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูป 
Descriptive statistics; random variables; sampling; estimation;  

hypothesis testing and the interpretation and results from the statistics package 
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GE2600103  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                      3(3-0-6) 
Mathematics in Daily Life 
มาตราชั่งตวงและการวัด  อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละและการประยุกต์  พ้ืนที่และ

ปริมาตร  ดอกเบี้ยและเงินผ่อนช าระ  ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้  เลขดัชนี  ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและ  
การให้เหตุผล  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสถิติ 

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  
 
GE2600104  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  3(3-0-6)                                   

Data Analysis Using Statistical Package Program 
การจัดเตรียมข้อมูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา 

สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 
Data preparation; use of statistical package program; descriptive 

statistics; inferential statistics; one-way analysis of variance; categorical data analysis 
 
GE2700101  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                3(3-0-6)                                                                   

Science in Daily Life 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ พลังงาน 

ไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจ าวัน วิวัฒนาการและ
พันธุกรรมของมนุษย์ 

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                  
ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  หลักนิเวศวิทยาและสมดุล

ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

Knowledge of environment and resource management; ecological 
principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution; 
environmental impact assessment; environment management 
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GE2700103  ชีวิตกับเทคโนโลยี                           3(3-0-6)                               
Life and Technology 
วิทยาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพลังงาน นาโนเทคโนโลยีและวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  
Science and life quality; Medical technology and public 

health;  biotechnology; energy technology; nanotechnology and materials; information 
technology and computer 
 
GE2700104  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก       3(3-0-6)             

Science and Disruptive Technology 
แนวคิดสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกับการปฏิวัติชีวิตมนุษย์ ผลกระทบของเทคโนโลยีเปลี่ยน
โลก และการปรับตัวสู่เทคโนโลยีดิจิทัล 

A modern concept in science and technology; technology and 
innovation for life quality development; disruptive technology and human revolution; the 
impact of disruptive technology; and digital technology transformation 
 
GE2700105  การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
   Green Living 
   สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต  การพัฒนาที่ยั่งยืนและเมืองสีเขียว ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในชีวิตประจ าวัน ธุรกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้หลัก 7Rs ในชีวิตประจ าวันและการท างาน การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ตัวอย่างกรณีศึกษา 

Environment and human living; sustainable development and green city; 
environmental problem in daily life; green business and circular economy; eco-friendly 
consumption and environmental-friendly products selection; application of 7Rs in daily life 
and work; ecotourism and natural endemic identity conservation; case study 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
ข.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
EN2131101 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม    2(2-0-4) 
           Applied Mathematics in Engineering 

พีชคณิตในงานทางวิศวกรรม เรขาคณิตวิเคราะห์และพิกัดเชิงขั้ว เวกเตอร์ในระบบ
แรง เมทริกซ์ส าหรับการจัดการชุดข้อมูลที่มีหลายตัวแปร ความต่อเนื่องและขีดจ ากัดของฟังก์ชันในการเขี ยน
โปรแกรมและสมการทางวิศวกรรม สมการเชิงอนุพันธ์ในงานวิศวกรรม การอินทิเกรตในงานวิศกรรม  
สถิติในงานวิศวกรรม 

Algebra in engineering; analytic geometry and polar coordinate system; 
vector in force system calculation; matrix for multi variant data analysis; limit and continuity 
of function for programing and engineering equation; differential equation in engineering; 
integration in engineering; statistic in engineering 

 
EN2131102   เคมีประยุกต์ในงานวิศวกรรม     2(2-0-4) 
    Applied Chemistry in Engineering 

ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี ระบบผลึก สมบัติของธาตุและสารประกอบ การเปลี่ยน
สถานะของสาร เฟสไดอะแกรม ไฟฟ้าเคมี และกรณีศึกษาเพ่ือใช้ในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องกล 
ไฟฟ้า พลังงานและวัสดุ 

Atomic theories; chemical bonding; crystal structure systems; properties 
of elements and compounds; Phase changes and diagram; Electrochemistry and Case studies 
in engineering for environment, mechanical, energy, and materials applications 

 
EN2131103  ฟิสิกส์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม     2(2-0-4) 
   Applied Physics in Engineering  
   ระบบแรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น และกรณีศึกษาเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานใน
งานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องกล ไฟฟ้า พลังงาน และวัสดุ 

Force system; Newton’s law of motion; work and energy; Impulse and 
momentum; fluid mechanics, heat and basis of thermodynamics; basis of electrical theories 
and case study in engineering for environment, mechanical, energy and material application 
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EN2131104  การออกแบบและประยุกต์ใช้วัสดุในงานวิศวกรรม   3(3-0-6) 
    Design and Application of Materials in Engineering 
   การออกแบบวัสดุส าหรับการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม การเลือกใช้วัสดุวิศวกรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตและการน าไปใช้ประโยชน์ของวัสดุวิศวกรรม    (โลหะ 
เซรามิกส์ พอลิเมอร์และวัสดุเชิงประกอบ) สมบัติและประสิทธิภาพของวัสดุวิศวกรรม การเขียนแบบวิศวกรรม
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Materials design for applications in engineering; materials selection; 
interrelationships between materials structure properties, and applications of engineering 
materials (metals, ceramics, polymers and composites; properties and performance  
of engineering materials and computer-aid drawing    
 

ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

EN2132101  ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและวิศวกรรมสมองกลฝังตัว 2(0-4-2)     
Practice in Industrial Automation Systems and Embedded Engineering 

   ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมกับการผลิตแบบอัตโนมัติ  
การสร้างระบบอัตโนมัติ ด้วย PLC และ HMI การใช้งานและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมร่วมกับระบบอัตโนมัติ การสร้างควบคุมและสั่งงานระบบอัตโนมัติ  
ผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้างระบบสมองกลฝังตัว ส าหรับระบบอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัว
ส าหรับควบคุมระบบอัตโนมัติอินเทอร์เน็ต 
   Automated production systems; industrial robot and automated 
production; PLC and HMI; applications and programming to control industrial robots; 
applications of industrial robot in automated production system; industrial IoT, embedded 
engineering for automation system; applications of embedded engineering for IoT 
 

EN2132102  ปฏิบัติการการศึกษาอุตสาหกรรม     1(0-2-1) 
Practice in Industrial Study  
ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม  การวิเคราะห์

ปัญหาในงานอุตสาหกรรม การศึกษาระบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน การจัดท ารายงานบทสรุป
ผู้บริหาร การวางแผนการพัฒนางานในโรงงาน    

Study work related to automation technology in industry; problem 
analysis in industrial applications; study of sustainable industrial supply chain; preparation of 
executive summary report; planning of work development in industrial plantsy 
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EN2132103  ศิลปะการด ารงชีวิตเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน  3(3-0-6 )                     
Arts of life for Sustainable Industry Development  

   หลักพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์กับการพัฒนาอุตสาหกรรม ศิลปะการด ารงชีวิต  
การครองชีวิตและการพัฒนาชีวิต ชีวิตกับความสมดุลทางอุตสาหกรรม การเกิดขึ้นของปัญหาและการจัดการ
ปัญหาทั้งทางกายและทางจิตใจ ความดีและความชั่ว ความทุกข์และระบบปฏิบัติเพ่ือท าลายทุกข์ ความลับ 
ของชีวิต ศิลปะความความเป็นผู้น าและกรณีศึกษา  

Principle of a human being and Industry development; arts of life, living 
and development of human; life and sustainable industry; problem and tabula rasa; good and 
evil; suffering and four paths of saintship in buddhism; secrets of life; arts of leadership and 
case studies 

 
EN2132104  วิศวกรรมการจัดการผลิตภาพสีเขียว     3(3-0-6 ) 

Green Productivity Management Engineering 
   แนวคิดการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน กลยุทธ์การเพ่ิมผลผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการ เทคนิคและเครื่องมือของการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการของการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

Concepts of environmentally-friendly production; green productivity 
strategies; environmentally-friendly production and management systems; tools and 
techniques of environmentally- friendly production; environmentally- friendly production 
methods 
 

EN2132105  ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการ      3(0-6-3 )
   Practice in Entrepreneurship   

การเปลี่ยนความคิดให้เป็นธุรกิจ การประเมินโอกาสทางธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ 
การเขียนแผนธุรกิจ การเงินทางธุรกิจ การตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจสมัยใหม่ การจดทะเบียนทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
   Turning ideas into a business; business opportunity assessment and 
strategic planning for entrepreneurs; writing a business plan; business financial; marketing and 
modern business strategy;  business registration and business ethics 
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EN2132106  ปฏิบัติการเตรียมโครงงานวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม  1(0-2-1) 
เพื่อความยั่งยืน  
Practice in Sustainable Innovation Technology and Engineering 
Pre-Project  

   การเลือกและศึกษางานจากการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเทคโนโลยี
นวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืนที่จะท าโครงการและเขียนรายงาน การศึกษาความเป็นไปได้ของหัวข้อโครงการ   
ที่มาและความส าคัญของปัญหา การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อโครงการที่ได้รับอนุมัติจากที่ปรึกษา    
ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดขั้นตอนและแผนเพ่ือด าเนินโครงการ จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์และรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ  
   Selection and work study from Integration of knowledge in sustainable 
innovation technology engineering Project and report writing; feasibility study of project 
proposal; background of problems; literature reviews; objective setting; project planning and 
project running; materials and equipment preparation and progress reporting 
 
EN2132107 ปฏิบัติการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม  3(0-6-3) 

Practice in the Assessment of Industrial Greenhouse Gas Emission  
การสมดุลมวลวัสดุและพลังงาน  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คาร์บอนฟุตพริ้นท์

ของผลิตภัณฑ์ การค านวณการปล่อยก๊าซมีเทนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย การค านวณรั่วไหลก๊าซมีเทนจาก  
ระบบบ่อเกรอะขององค์กร การค านวณค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรม 
   Mass balance of materials and energy; carbon footprint for organization; 
carbon footprint for product; calculation of methane emissions from wastewater treatment 
systems; calculation of methane leak from the septic tank system and calculation of 
greenhouse gas emission factor of industry 
 

EN2132108  การจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความย่ังยืน    3(3-0-6) 
Sustainable Industrial Management  
แนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการองค์กรอุตสาหกรรม

สมัยใหม่ การจัดการทางคุณภาพและระบบมาตรฐานในงานอุตสาหกรรม การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดท าแผนที่น าทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 

Concepts and theories of industrial management; Modern industrial 
organization management; Quality management and standardization in industry; Strategic 
management; Managing change to sustainable development; Road mapping to guide industrial 
development 
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EN2132109  ฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรมหรือชุมชนเพื่อความยั่งยืน 3(0-40-0) 
Industrial or Community Professional Experience for sustainability 
การปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืนและ

ประยุกต์ความรู้ของการท างานใช้ในสถานประกอบการหรือชุมชนเพ่ือความยั่งยืน โดยมีเวลาฝึกปฏิบัติงาน 
ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 

Professional practice in technology, engineering, innovation for 
sustainability in the workplace or Community with a practice time of at least 320 hours 
 

EN2132110  ปฏิบัติการกระบวนการผลิตเพื่อความยั่งยืน    3(0-6-3) 

Practice in Sustainable Production 
พ้ืนฐานวิศวกรรมการผลิตในอุตสาหกรรม การผลิตและปฏิบัติการเพ่ือความยั่งยืน 

การพยากรณ์และการตัดสินใจ การวางแผนก าลังการผลิตอย่างยั่งยืน การวางแผนผังกระบวนการผลิต และ
การจัดล าดับการผลิต ต้นทุนการจัดการการผลิต การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม และกรณีศึกษาวิศวกรรม
การผลิตในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

Fundamentals of industrial production engineering; production and 
operations for sustainability; forecasting and decision making; sustainable capacity planning; 
production process planning and production sequencing; production management costs; 
industrial factory design and case studies of engineering production in modern industry 
 
EN2132111  ระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม    3(3-0-6 )
   Industrial Waste Management System 
   กากของเสียอุตสาหกรรมในประเทศไทยและกากของเสียอ่ืนๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการกาก การส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนใน
อุตสาหกรรม การจัดการของเสียเพื่อการเป็นทรัพยากรทดแทน การปรับปรุงระบบการผลิตเพ่ือลดการเกิดของ
เสีย 
         Industrial waste and other waste in Thailand; law and regulations 
related to waste management; promotion and optimization of industrial waste management; 
industrial waste exchange; waste management for renewable resources; improvement of 
manufacturing system for waste reduction 
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EN2132112  โครงงานวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความย่ังยืน  3(0-6-3) 
   Sustainable Innovation Technology and Engineering Project  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2132106 ปฏิบัติการเตรียมโครงงานวิศวกรรม
เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความย่ังยืน  

   การวิเคราะห์แผนการด าเนินโครงการจากการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรม
เทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน ปฏิบัติการในโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ วิเคราะห์การปฏิบัติงาน ปัญหา
และก าหนดวิธีการแก้ปัญหา น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการเป็นระยะ ๆ น าเสนอผลการด าเนินงานในขั้น
สุดท้าย และจัดท ารายงานโครงการที่สมบูรณ์  
   Project planning analysis from Integration of knowledge in sustainable 
innovation technology engineering; running the approved project; performance analysis; 
problems and solutions; reporting the project progress; presentation of the final results and 
writing the final report 
 
EN2132113  ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์   3(0-6-3) 
   Practice in Design and Product Development  
   วงจรการออกแบบผลิตภัณฑ์ การระบุความต้องการลูกค้า  การแปลงความหน้าที่
ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ การสร้างแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การออกแบบเชิงรูปธรรม การออกแบบรายละเอียด และแผนเชิงพาณิชย์ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เบื้องต้น 

Product design cycle; identification of customer needs; concept 

generation; concept selection; embodiment design; detail design and introduction of 

commercialization plan for new product  

ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  
EN2133101  วิศวกรรมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

Automation in Industrial Engineering  
   หลักการผลิตเบื้องต้นและการผลิตแบบต่าง ๆ ระบบอัตโนมัติเบื้องต้น ระบบ
อัตโนมัติในระบบการผลิต ระบบควบคุมอุตสาหกรรม เซ็นเซอร์ในระบบควบคุม เทคโนโลยีควบคุมเชิงเลขและ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการและขนถ่ายวัสดุ ระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติใน
สายการผลิต ระบบอัตโนมัติในการประกอบ ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในการตรวจคุณภาพ            

Principles of basic production and different types of production; 

introduction to automation; automation in production systems; industrial control system; 

sensors in the control system; numerical control technology and industrial robots; material 
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handling and unloading system; automatic storage system; in-line automation; automation for 

assembly and automation used to check quality 

 

EN2133102  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์    3(3-0-6 ) 
   Design and Product Development  
   วงจรการออกแบบผลิตภัณฑ์ การระบุความต้องการลูกค้า การแปลงความหน้าที่
ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ การสร้างแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การออกแบบเชิงรูปธรรม การออกแบบรายละเอียด และแผนเชิงพาณิชย์ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เบื้องต้น 

Product design cycle; identification of customer needs; concept 

generation; concept selection; embodiment design; detail design and introduction of 

commercialization plan for new product   

 
EN2133103  วิศวกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน     3(3-0-6 ) 
   Circular Economy Engineering  
   หลักการของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เทคโนโลยีการลดขยะหรือของเสียเหลือศูนย์ 
เทคโนโลยีการรีไซเคิลวัสดุ กระบวนการรีแมนูแฟคเจอริ่ง  
                      Principles of circular economy; zero waste technologies; recycle 
technologies of materials; remanufacturing process  
 
EN2133104  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม   3(3-0-6 ) 
   เพื่อความย่ังยืน 

Special Problems in Sustainable Innovation Technology  
and Engineering 

   ปัญหาพิเศษหรือการบรรยายพิเศษทางวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
ที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การควบคุมและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
   Specific problems or special lectures in sustainable innovation 
technology and engineering under the supervision of the advisor 
 
EN2133105  กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6 ) 
   Industrial Law  
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมอาคาร การส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม วัตถุอันตราย การคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 
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Law related to industrial plants; building control; promotion and 
conservation of environmental quality; hazardous materials; labor protection; safety; 
occupational health and working environment 
 
EN2133106  ปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการพลังงาน     3(0-6-3 ) 

Practice in Energy Innovation Management   
การปฏิบัติการและการทดลองที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการพลังงานของครื่องจักร

และอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ปั้มน้ า พัดลม เครื่องอัด 
อากาศ เครื่องท าความเย็น เครื่องปรับอากาศ และหม้อไอน้ า การจัดท ารายงานการจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม การใช้พลังงานทดแทน 

Operations and experiments in the energy management of machinery 
and equipment; lighting equipment, water pump, fan, air pressure, cooler, air condition and 
boiler; report preparation for industrial energy management; renewable energy 

 
EN2133107  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อความย่ังยืน    3(3-0-6) 
   Sustainable Engineering Economics  
    ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิธีการเปรียบเทียบการลงทุน
ตามหลักของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนส าหรับการลงทุน  
เศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การประเมินรายได้มวลรวมสีเขียว ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

Economics theory for sustainable development; comparison of 
investment choices based on principles of sustainable engineering economics; risk and 
uncertainty of investment; energy and environmental economics, green GDP assessment, 
economic impact of climate change  

 
EN2133108   วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความย่ังยืน    3(3-0-6 ) 

Sustainable Innovation Technology Engineering  
   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน นวัตกรรมเชิงนิเวศ 
นวัตกรรม 4.0 นวัตกรรมเพ่ือสังคม การปฏิบัตินวัตกรรม  
   Sufficiency economy philosophy; sustainable production and 
consumption; eco-innovation; innovation 4.0 ; social innovation; innovative practices 
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EN2133109  วิศวกรรมคัตติ้งทูลส์      3(3-0-6 ) 
                              Cutting Tools Engineering  
   วัสดุคัตติ้งทูลส์และสมบัติของวัสดุคัตติ้งทูลส์ การผลิตคัตติ้งทูลส์และการเคลือบผิว 
หลักการการออกแบบคัตติ้งทูลส์ การออกแบบคัตติ้งทูลส์รูปทรงใหม่และด้ามมีด อุณหภูมิและแรงขณะใช้งาน
ของคัตติ้งทูลส์ การออกแบบคัตติ้งทูลส์เพ่ือการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและผลิตแม่พิมพ์ การออกแบบคัตติ้ง
ทูลส์ส าหรับผลิตสินค้าต้นแบบ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการใช้งาน 

Types and properties of cutting tool materials; manufacturing processes 
and coating techniques of cutting tools; principle of cutting tools design; design of special 
tools and tools holders; cutting temperature and force; cutting tools design for machine parts 
and mold production; cutting tools design for prototype production; cost analysis; and 
applications  

 
EN2133110  วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6 ) 

   Information and Communication Technology Engineering 
   เครือข่ายคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
เทคโนโลยี 5G เทคโนโลยีโทรคมนาคมยุคใหม่ กฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล  พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
   Computer network; information technology; cyber security; 5G 
technology; modern telecommunication technology; digital technology laws; computer act 
and personal data protection act 
 
EN2133111  การจัดการพลังงานจากขยะ      3(3-0-6 ) 
   Waste to Energy Management  

ขยะมูลฝอยในประเทศไทย องค์ประกอบและสมบัติของขยะมูลฝอย ผลกระทบ และ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการ และการแปรรูปขยะมูลฝอย เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
จากขยะ เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ การผลิต
พลังงานจากขยะมูลฝอยโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ  
   Waste in Thailand; composition and properties of waste; impact of 
waste management and law on waste management; waste management and waste 
processing; waste- to- energy technology; anaerobic digestion technology; waste-to-fuel 
technology; energy production from solid waste using biogas from landfills  
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EN2133112  ปฏิบัติการการจัดการพลังงานจากขยะ    3(0-6-3 ) 
   Practice in Waste to Energy Management  

ขยะมูลฝอยในประเทศไทย องค์ประกอบและสมบัติของขยะมูลฝอย ผลกระทบ และ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการ และการแปรรูปขยะมูลฝอย เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
จากขยะ เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ การผลิต
พลังงานจากขยะมูลฝอยโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ  

 
   Waste in Thailand; composition and properties of waste; impact of 
waste management and law on waste management; waste management and waste 
processing; waste- to- energy technology; anaerobic digestion technology; waste-to-fuel 
technology; energy production from solid waste using biogas from landfills  
 

EN2133113  ปฏิบัติการวิศวกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน    3(0-6-3 ) 
   Practice in Circular Economy Engineering  
   ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เทคโนโลยีการลดขยะหรือของเสียเหลือศูนย์ เทคโนโลยี
การรีไซเคิลวัสดุ กระบวนการรีแมนูแฟคเจอริ่ง  
                      Circular economy; zero waste technologies; recycle technologies of 
materials; remanufacturing process  
 
EN2133114   ปฏิบัติการวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความย่ังยืน  3(0-6-3 ) 

Practice in Sustainable Innovation Technology Engineering  
   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน นวัตกรรมเชิงนิเวศ 
นวัตกรรม 4.0 นวัตกรรมเพ่ือสังคม การปฏิบัตินวัตกรรม  
   Sufficiency economy philosophy; sustainable production and 
consumption; eco-innovation; innovation 4.0; social innovation; innovative practices 
 
EN2133115  ปฏิบัติการวิศวกรรมคัตติ้งทูลส์     3(0-6-3 ) 
                              Practice in Cutting Tools Engineering  
   วัสดุคัตติ้งทูลส์และสมบัติของวัสดุคัตติ้งทูลส์ การผลิตคัตติ้งทูลส์และการเคลือบผิว 
หลักการการออกแบบคัตติ้งทูลส์ การออกแบบคัตติ้งทูลส์รูปทรงใหม่และด้ามมีด อุณหภูมิและแรงขณะใช้งาน
ของคัตติง้ทูลส์ การออกแบบคัตติ้งทูลส์เพ่ือการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและผลิตแม่พิมพ์ การออกแบบคัตติ้ง
ทูลส์ส าหรับผลิตสินค้าต้นแบบ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการใช้งาน 

Types and properties of cutting tool materials; manufacturing processes 
and coating techniques of cutting tools; principle of cutting tools design; design of special 
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tools and tools holders; cutting temperature and force; cutting tools design for machine parts 
and mold production; cutting tools design for prototype production; cost analysis; and 
applications  

 
EN2133116  ปฏิบัติการวิศวกรรมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

Practice in Automation in Industrial Engineering  
   หลักการผลิตเบื้องต้นและการผลิตแบบต่าง ๆ ระบบอัตโนมัติเบื้องต้น ระบบ
อัตโนมัติในระบบการผลิต ระบบควบคุมอุตสาหกรรม เซ็นเซอร์ในระบบควบคุม เทคโนโลยีควบคุมเชิงเลขและ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการและขนถ่ายวัสดุ ระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติใน
สายการผลิต ระบบอัตโนมัติในการประกอบ ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในการตรวจคุณภาพ            

Principles of basic production and different types of production; 
introduction to automation; automation in production systems; industrial control system; 
sensors in the control system; numerical control technology and industrial robots; material 
handling and unloading system; automatic storage system; in-line automation; automation for 
assembly and automation used to check quality 

 
EN2133117  ปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อความย่ังยืน   3(3-0-6) 
   Practice in Sustainable Engineering Economics  
    ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิธีการเปรียบเทียบการลงทุน
ตามหลักของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนส าหรับการลงทุน  
เศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การประเมินรายได้มวลรวมสีเขียว ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

Economics theory for sustainable development; comparison of 
investment choices based on principles of sustainable engineering economics; risk and 
uncertainty of investment; energy and environmental economics, green GDP assessment, 
economic impact of climate change  

 
EN2133118  ปฏิบัติการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6 ) 

   Practice in Information and Communication Technology Engineering 
   เครือข่ายคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
เทคโนโลยี 5G เทคโนโลยีโทรคมนาคมยุคใหม่ กฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล  พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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   Computer network; information technology; cyber security; 5G 
technology; modern telecommunication technology; digital technology laws; computer act 
and personal data protection act 
 
3.2    ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
         3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ล าดับท่ี ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน, พ.ศ. 

ภาระการสอนต่อสัปดาห์  
แต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 

1 นายสหรัตน์  
วงษ์ศรีษะ 

ผศ. วศ.ม. 
 
 
วศ.บ. 
 
 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมการผลิต 
 
 
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 
 
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนอื, 2541 
สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล (ศูนย์กลาง
สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล), 2546 
สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล (วทิยาเขต
เทเวศร์), 2531 

6 
 
 
 

 

6 6 6 

2 นายสุวัสส์  
แพ่งธีระสุขมัย  

อาจารย์ วศ.ม. 
 
 
วศ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 
เพื่อความย่ังยืน 
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร, 2556 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธญับุรี, 2551 

6 6 6 6 

3 นางสาวสรสุธี  
บัวพูล 

อาจารย์ วศ.ด. 
 
วศ.ม. 
 
 
วศ.บ. 

การออกแบบ 
และผลิตแบบบูรณาการ 
การออกแบบ 
และผลิตแบบบูรณาการ 
 
ปิโตรเคม ี
และวัสดุพอลิเมอร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2559 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2550 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2547 

6 6 6 6 

4 นายศิวรุตม์ 
จุลพรหม 

อาจารย์ วศ.ม. 
 
 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีพลังงาน 
 
 
วิศวกรรม
สิ่งแวดลอ้ม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2555 

6 6 6 6 

5 นายพุทธิพงศ์  
เลขะชัยวรกุล 

อาจารย์ วศ.ม. 
 
 
วท.บ. 

วิศวกรรมเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
การจัดการ
อุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2559 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์, 2556 

6 6 6 6 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน, พ.ศ. 
ภาระการสอนต่อสัปดาห ์

แต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 

1 นายณัฐวรพล 
รัชสิริวัชรบุล 

อาจารย ์ Ph.D. 
 
 
M.Sc. 
 
 
วศ.บ. 

Engineering 
Management 
 
Engineering 
Management 
 
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

University of  
Missouri - Rolla, USA., 
1999 
University of  
Missouri - Rolla, USA., 
1996 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2537     

3 3 3 3 

2 นายปริญญ์  
บุญกนิษฐ 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 
 
วศ.ม. 
 
 
อส.บ. 

วิศวกรรม 
อุตสาหการ 
 
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 
 
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2552 
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2545  
 มหาวิทยาลยั 
เกษมบัณฑิต, 2541 

3 3 3 3 

3 นางสาว 
ประภาพร 
พลอยยอด 

อาจารย ์ วท.ม. 
 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี 
การจัดการ
ทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2551 
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์, 2546 

3 3 3 3 

4 นายสุวิทย์  
แพงกันยา 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 
 
วศ.ม. 
 
 
วศ.บ. 

เทคโนโลยี
พลังงาน 
        
เทคโนโลยี
พลังงาน 
        
 วิศวกรรม
พลังงาน       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2558 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
2553 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2549 

3 3 3 3 

5 นายเทอดพงษ์  
แดงสี  

อาจารย ์ ปร.ด. 
 
 
 
วท.ม. 
 
 
วศ.บ. 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(หลักสูตร
นานาชาติ)  
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2555 
 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 
2551 
 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2540 

3 3 3 3 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน, พ.ศ. 

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 

6 นางสาว
สะคราญ 
สิชฌรังษี 

อาจารย ์ Ph.D. 
 
 
 
 
M.Sc. 
 
 
 
วศ.บ. 

Design, 
Manufacturing 
and 
Engineering                 
management 
Advanced 
manufacturing: 
Technology 
and systems 
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม               

University of 
Strathclyde, 2020 
 
 
 
University of 
Strathclyde, 2017 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2554 

3 3 3 3 

3.2.3   อาจารย์พิเศษ 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 
 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน, 

พ.ศ. 

ภาระการสอนต่อสัปดาห์  
แต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 

1 นายอรรณพ  
ปิยะสินธ์ชาต ิ
 

- ปร.ด.  
 
 
 
 

บธ.ม 
 
 

วศ.บ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา 
 
บริหารธุรกิจ 
 
 
วิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 
2557 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 
2531 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 
2523 

0 0 3 3 

2 นายสมชาย  
ดอกไม้เงิน 

- วศ.ม. 
 
 
 

วศ.บ. 
 

วิศวกรรม 
การจัดการ
อุตสาหกรรม 
เพื่อความยั่งยืน 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคล 
พระนคร, 2560 
มหาวิทยาลัย
รังสิต, 2540 

0 0 3 3 

3 นายนิพนธ์  
เล่ียมสวรรค์ 
 

- วศ.ม. 
 
 
 

วศ.บ. 
 
 

วิศวกรรม 
การจัดการ
อุตสาหกรรม 
เพื่อความยั่งยืน 
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
วิศวกรรม 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคล 
พระนคร, 2556 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า 

0 0 3 3 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 
 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน, 

พ.ศ. 

ภาระการสอนต่อสัปดาห์  
แต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 

การออกแบบและ
ผลิตเครื่องจักรกล 

พระนครเหนือ, 
2552 

4 นายอัศวิน  
มุ่งนากลาง 
 

- วศ.ม. 
 
 
 

ร.บ. 
 
 

อส.บ. 
 

วิศวกรรม 
การจัดการ
อุตสาหกรรม 
เพื่อความยั่งยืน 
บริหารรัฐกิจ 
 
 
เทคโนโลยี
เครื่องกล 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคล 
พระนคร, 2555 
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 
2552 
สถาบัน
เทคโนโลยี 
ราชมงคล  
(วิทยาเขต 
พระนครเหนือ), 
2548 

0 0 3 3 

5 นายสกล  
เกษสุวรรณ 
 

- วศ.ม. 
 
 
 

บธ.บ. 
 

วิศวกรรม 
การจัดการ
อุตสาหกรรม 
เพื่อความยั่งยืน 
การจัดการ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคล 
พระนคร, 2556 
สถาบัน
เทคโนโลยี 
ราชมงคล  
(วิทยาเขต 
พาณิชยการ 
พระนคร), 2548 

0 0 3 3 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 

     จากความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในงานอาชีพจริงก่อนจบการศึกษา จึงก าหนดให้นักศึกษา
เลือกเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรมหรือชุมชนเพ่ือความยั่งยืน  เป็นวิชาชีพบังคับเพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ภาคสนามให้กับนักศึกษา เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์งานอุตสาหกรรมหรือชุมชนเพ่ือความยั่งยืน  ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมบริหาร
หลักสูตรฯ พิจารณารายวิชาเลือกอ่ืนๆ หรือมอบหมายงานแทนได้  
   4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การฝึกงาน 
        ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงานของนักศึกษา มีดังนี ้
        (1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นใน
การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
        (2) บูรณาการทักษะและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงาน มีเทคนิคและทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน ตลอดจนสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการฝึกประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องได้ 
       (3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
       (4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรตลอดจน
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
       (5) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 
       (6) มีความกล้าแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
   4.2 ช่วงเวลา 
        ภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 1 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม
หรือชุมชนเพื่อความยั่งยืน 
   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
        จัดเต็มเวลา จ านวน 320 ชั่วโมง  

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
การท าโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิชาชีพเพ่ือการแก้ปัญหาหรือ

ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม  ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ร่วม
โครงงานจ านวนไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน  ก าหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและท า
รายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ส่งรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่ก าหนด 
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   5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
ค าอธิบายรายวิชา วิชาโครงงานวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน โดยหัวข้อในการท า

โครงงานหรืองานวิจัย จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือเพ่ือการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรม หรือด้านบริหารจัดการในงาน
อุตสาหกรรม โดยมีขอบเขตโครงงานหรืองานวิจัยที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดสามารถคิด
วิเคราะห์ สรุปผล และเขียนเป็นรายงานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ รวมทั้งน าเสนอผลที่ได้จากการท าโครงงานหรือ
งานวิจัย 
   5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
        (1) มีองค์ความรู้จากการท าโครงงานหรืองานวิจัย สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย 
        (2) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคนิค เทคโนโลยี และเครื่องมือ ที่ใช้ประกอบการวิจัย 
        (3) มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการท าโครงงานหรืองานวิจัย สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้  
        (4) สามารถท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
        (5) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียน ภาษาพูด และการน าเสนอ 
   5.3 ช่วงเวลา            

ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 2  
   5.4 จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
   5.5 การเตรียมการ 

นักศึกษาต้องผ่านวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน จัดท า 
เค้าโครงเสนออาจารย์ที่ปรึกษา  ด าเนินการตามแผนในเค้าโครงที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   5.6 กระบวนการประเมินผล 

นักศึกษาต้องน าเสนอผลการด าเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการเพ่ือประเมิน
โครงงานตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้ง โดยรูปแบบและเกณฑ์การประเมินต้องเป็นตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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หมวดที่  4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยเฉพาะ
ทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี  
น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ ค ว า ม ยั่ ง ยื น 
ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ศ า ส ต ร์
ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม 
เพื่อประกอบอาชีพของตน และ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

- เน้นการเรียนการสอนโดยเริ่มจากองค์ความรู้พื้นฐานในรายวิชาต่างๆ 
ทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม และความยั่งยืน  ในโครงงาน 
มีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีแบบ
ปฏิบัติงาน แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจ 
การประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง 
 
 

ด้านภาวะความเป็นผู้น า  และ
ความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัย 
ในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชา ซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท างานตลอดจนก าหนดให้ทึกคนมส่วนร่วมในการน าเสนอ
รายงาน เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาได้สร้างภาวะการเป็นผู้น า และ 
การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าใน  
การด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาอย่างสม่ าเสมอ 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณาชีพ   - มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การกระท าความผิดเก่ียวกับวิชาชีพ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน     
      2.1   คุณธรรม จริยธรรม 
              2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม 
  (2) มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 
  (3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

     ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
      (1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
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      (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

      (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตาม 
ล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 
ความเป็นมนุษย ์

      (4) สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

      (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
              2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียน ให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี 
ความรับผิดชอบโดยการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  
มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคน
ต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เช่น การยกย่อง นักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ เป็นต้น         

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 

- ประเมินจากการมีวินัย ความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
หลักสูตร 

- ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 

- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   
      2.2   ความรู้ 
              2.2.1   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                        ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

        (1) เข้าใจองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
        (2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขา 
        (3) สามารถน าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ 

             ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
       (1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม

พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ ยวข้องและการสร้าง
นวัตกรรม ทางเทคโนโลยี 
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      (2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

      (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
      (4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมถึงการประยุกต์ใช้ ความรู้และทักษะใน

สาขาวิชาของตนเพ่ือแก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
              2.2.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                        ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา 
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษา  
ดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ         

2.2.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
               ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆคือ 

    (1)  การทดสอบย่อยและการสอบปลายภาคเรียน 
    (2)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
    (3)  ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่น าเสนอ 
    (4)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
    (5)  ประเมินจากรายวิชาการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม 

  2.3   ทักษะทางปัญญา 
              2.3.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                        ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

        (1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
        (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐาน เพ่ือการวิเคราะห์

ปัญหา 
        (3) สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนะแนวทาง

แก้ปัญหา 
    ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
        (1)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึง  

การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (2) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ในการพฒันานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
   (3)  สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 



62 
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา 
(1)  กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ  (เช่นถ้าเป็นหลักสูตรเทคโนโลยี 

สารสนเทศ) 
(2)  การอภิปรายกลุ่ม 
(3)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

              2.3.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา     
                        ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การประเมินจาก   
การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
  2.4   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
              2.4.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                        ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

       (1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
       (2) แสดงภาวะผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
       (3) มีความรับผิดชอบต่อผลการกระท าและการน าเสนอ 

             ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
      (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา 

ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น  
ที่เหมาะสม 

      (2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่ วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

     (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง สังคม และ 
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

     (4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและทั้งงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตวัได้อย่างเหมาะสม 
            2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
              ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานกับผู้อ่ืน       
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ             
            2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงาน และสังเกต  
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล  
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  2.5   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                      ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

      (1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
      (2) สามารถประยุกต์ให้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและ       

การน าเสนอรายงาน 
     (3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ

แปลความหมาย รวมถึงการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
     (4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (5) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายอย่างเหมาะสมและปลอดภัย           

ในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และสื่อสาร 
                   ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 

   (1) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์  
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

   (2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

   (3) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ ์

   (4) สามารถใช้ เครื่องมือการค านวณ คอมพิวเตอร์  และเครื่องมือทางวิศวกรรม             
เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทั กษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฏี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี   
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 

(2)  ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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     2.6   ด้านทักษะพิสัย  
 2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
                    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                        ไม่มี  
          ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

  (1)  รู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง ฝึกตามรูปแบบที่ตนสนใจและพยายามท าซ้ าเพ่ือให้เกิด
ทักษะหรือสามารถปฏิบัติได้ตามข้อแนะน า 

  (2)  สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่ องชี้แนะ เมื่อได้กระท าซ้ าแล้ว
พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ 

  (3)  สามารถตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็นของตัวเอง มีการกระท าตามรูปแบบนั้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่งสามารถปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
คล่องแคล่ว และกระท าอย่างสม่ าเสมอ   

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย  
                 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ความรู้จากวิชาต่าง  ๆ    
ที่ได้ศึกษามา การวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้  

(1)  สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 
(2)  สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
(3)  สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ 
(4)  จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
(5)  สนับสนุนการท าโครงงาน 
(6)  การฝึกงานในสถานประกอบการ               

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
       ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

(1)  มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
(2)  มีการประเมินผลการท างานในภาคปฏิบัติ 
(3)  มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา 
(4)  มีการประเมินนักศึกษาวิชาการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   
   (Curriculum Mapping)   

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 
ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่ผลการเรียนรู้
บางเรื่องก็ได้ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 



65 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ  
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ   
    ระเบียบ ข้อบังคับ และ 
    กฎเกณฑ์ของสังคม 
2)  มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และ 
    มีจิตสาธารณะ 
3)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
    และวิชาชีพ รับผิดชอบต่อ 
    ตนเองและสังคม 
 
 

1) เข้าใจองค์ความรู้ใน 
    สาขาวิชาอย่างกว้างขวาง 
    และเป็นระบบ 
2)  สามารถติดตาม 
    ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
    และเทคโนโลยีของสาขา 
3)  สามารถน าผลงานวิจัยท่ี 
    เกี่ยวข้องมาใช้ในการ 
    แก้ปัญหาด้านวิชาการและ 
    วิชาชีพ 
 
 

1) คิดอย่างมีระบบบน    
   พื้นฐานของข้อมูลและ     
   ข้อเท็จจริง 
2) สามารถสืบค้น ตีความ  
    และประเมินข้อมูล   
    แนวคิด และหลักฐาน  
    เพื่อการวิเคราะห์ปญัหา 
3) สามารถบูรณาการความรู้ 
    เพื่อการศึกษาปัญหาที่ 
    ซับซ้อน และเสนอแนะ 
    แนวทางแก้ปัญหา 

1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และ 
   ยอมรับความแตกต่าง 
    ระหว่างบุคคล 
2)  แสดงภาวะผู้น าและผู ้
    ตามได้อย่างเหมาะสม 
3)  มีความรับผิดชอบต่อ   
    ผลการกระท าและ 
    การน าเสนอ 
 

1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทาง 
    คณิตศาสตร์และสถติ ิ
2)  สามารถประยุกต์ให ้
     วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
    ในการศึกษาปัญหาและการน าเสนอ 
    รายงาน 
3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือ 
   ในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล  
   ประมวลผล และแปลความหมาย  
   รวมถึงการน าเสนอข้อมลู 
   สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถใช้ภาษาไทยและ 
   ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได ้
   อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) สามารถเลือกใช้เทคโนโลย ี
    ดิจิทัลที่หลากหลายอย่างเหมาะสมและ 
    ปลอดภัยในการเรียนรู้ สร้างสรรค์  
    และสื่อสาร  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   
GE2200101  ภาษาอังกฤษเทคนิค                  
GE2200102  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                  
GE2200103  การอ่านภาษาอังกฤษ                  
GE2200104  การฟังภาษาอังกฤษ                  
GE2200105  การสนทนาภาษาอังกฤษ                  
GE2200106  ภาษาจีนพื้นฐาน                  
GE2200107  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                  
GE2200108  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้                  
GE2200109  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ                  
GE2200110  ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่สาธารณะและการโตว้าที                  
GE2200111  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน์                  
GE2200112  ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในส่ือ                  
GE2200113  ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์                  
GE2200114  ภาษาและวัฒนธรรม                  

 
 

66 



67 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษย์ศาสตร์  
GE2300101  พลวัตทางสังคมและความทันสมัย                  
GE2300102  มนุษย์สัมพันธ ์                  
GE2300103  ระเบียบวิธวีิจยั                  
GE2300107  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ                  
GE2300108  อาเซียนศึกษา                  
GE2300110  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและความอยู่ดี มีสุข                  
GE2300111  ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาที่ยั่งยืน                  
GE2300112  ชุมชนศึกษา                  
GE2300113  วัยใส ใจสะอาด                  
GE2400102  จิตวิทยาทัว่ไป                  
GE2400103  ไทยศึกษา                  
GE2400104  การพัฒนาบุคลิกภาพ                  
GE2400105  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                  
GE2400109  ทักษะการรู้สารสนเทศ   ⚫               
GE2400110  จิตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้
 

ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร ์
GE2600101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                  
GE2600102  สถิติเบื้องต้น                           
GE2600103  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                  
GE2600104  การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ                     
GE2700101  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                       
GE2700102  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                  
GE2700103  ชีวิตกับเทคโนโลย ี                  
GE2700104  วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก                  
GE2700105  การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                  
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3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดหมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      6. ทักษะพิสัย 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย 
ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ 
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคม
ของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับ
งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรม        
ทางเทคโนโลยี 
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการที่ส าคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ด้านทางวิศวกรรม 
(3) สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะในสาขาวิชาของตนเพื่อแก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ 

(1) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ 
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(2) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นใน
การปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือ
ต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
(3) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่
หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้
ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม 
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ 
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง 
สังคม และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความ
รับผิดชอบในการท างานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและทั้งงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถวางตัว
ได้อย่างเหมาะสม 

(1) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ คณิตศาสตร์ หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างสร้างสรรค์ 
(2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(3) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการ
พูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย
ใช้สัญลักษณ์ 
(4) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณ 
คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือทางวิศวกรรม 
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องได้ 

(1) รู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง ฝึกตาม
รูปแบบที่ตนสนใจและพยายามท าซ้ า
เพื่อให้เกิดทักษะหรือ สามารถปฏิบัติได้
ตามข้อแนะน า  
(2) สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่
ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะ เมื่อได้กระท าซ้ า
แล้ว พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ 
(3) สามารถตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็น
ของตัวเอง มีการกระท าตามรูปแบบนั้น
อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถปฏิบัติงาน
ที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง คล่องแคล่ว และ
กระท าอย่างสม่ าเสมอ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาชีพเฉพาะ  

   ความรับผิดชอบหลัก                          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ปญัญา 

4.  ความสมัพันธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

5.  การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 6. ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
EN2131101 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงาน   
                 วิศวกรรม                        

EN2131102 เคมีประยุกต์ในงานวิศวกรรม                        
EN2131103 ฟิสิกส์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม                        
EN2021104 การออกแบบและประยกุต์ใช้ 
                 วัสดุในงานวิศวกรรม 

                       

EN2132101 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัต ิ
                  ในอุตสาหกรรมและ 
                  วิศวกรรมสมองกลฝังตัว 

                       

EN2132102 ปฏิบัติการการศึกษา
อุตสาหกรรม 

                       

EN2132103  ศิลปะการด ารงชีวิต 
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืน 

                       

EN2132104  วิศวกรรมการจัดการผลิตภาพ 
                  สีเขียว 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาชีพเฉพาะ  

   ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ปญัญา 

4.  ความสมัพันธ์  ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 6. ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
EN2132105  ปฏิบัติการการเป็น

ผู้ประกอบการ  
                       

EN2132106  ปฏิบัติการเตรียมโครงงาน 
                  เทคโนโลยีวิศวกรรม     
                  นวัตกรรมเพื่อความยั่งยนื 

                       

EN2132107  ปฏิบัติการประเมินการ 
                  ปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก 
                  ของภาคอุตสาหกรรม 

                       

EN2132108  การจัดการอุตสาหกรรม 
                  เพื่อความยั่งยืน  

                       

EN2132109 การฝึกประสบการณ์ 
                  งานอุตสาหกรรม 
                  หรอืชุมชนเพื่อความยั่งยนื  

                       

EN2132110 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
                 เพื่อความยั่งยืน  

                       

EN2132111 ระบบการจัดการกากของเสีย 
                 อุตสาหกรรม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาชีพเฉพาะ  

   ความรับผิดชอบหลัก                          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ปญัญา 

4.  ความสมัพันธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

5.  การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 6. ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
EN2132112 โครงงานวิศวกรรม 
                เทคโนโลยีนวัตกรรม 
                เพือ่ความยั่งยืน          

                       

EN2132113  ปฏิบัติการการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

                       

EN2133101 วิศวกรรมระบบอัตโนมัต ิ
ในอุตสาหกรรม  

                       

EN2133102 การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

                       

EN2133103  วิศวกรรมเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

                       

EN2133104 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยี 
                 วิศวกรรมนวัตกรรม 
                 เพื่อความยั่งยืน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาชีพเฉพาะ  

   ความรับผิดชอบหลัก                          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ปญัญา 

4.  ความสมัพันธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

5.  การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 6. ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
EN2133105 กฎหมายโรงงาน

อุตสาหกรรม 
                       

EN2133106 ปฏิบัติการนวัตกรรม 
                  การจัดการพลังงาน  

                       

EN2133107 เศรษฐศาสตร์ 
                 วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน  

                       

EN2133108 วิศวกรรมเทคโนโลยี   
                 นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 

                       

EN2133109 วิศวกรรมคัตติ้งทูลส์                        

EN2133110 วิศวกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                       

EN2133111  การจัดการพลังงานจากขยะ                         

EN2133112 ปฏิบัติการการจัดการ  
                  พลังงานจากขยะ  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาชีพเฉพาะ  

   ความรับผิดชอบหลัก                          ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ปญัญา 

4.  ความสมัพันธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

5.  การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 6. ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
EN2133113  ปฏิบัติการวิศวกรรม

เศรษฐกิจหมุนเวียน 
                       

EN2133114 ปฏิบัติการวิศวกรรม 
                เทคโนโลยีนวัตกรรม 
                เพือ่ความยั่งยืน 

                       

EN2133115 ปฏิบัติการวิศวกรรม 
                 คัตติ้งทูลส ์

                       

EN2133116 ปฏิบัติการวิศวกรรมระบบ 
                 อัตโนมัติในอุตสาหกรรม                        

EN2133117 ปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์ 
                 วิศวกรรมเทคโนโลย ี
                 นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 

                       

EN2133118 ปฏิบัติการวิศวกรรม 
                 เทคโนโลยีสารสนเทศ                        
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

      การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 (ภาคผนวก  ก)   
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

       2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 2.2  ก าหนดให้มีการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 2.3  ประเด็นการทวนสอบ ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

 2.4  ด าเนินการทวนสอบหลังประกาศผลการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 

 2.5  จัดท ารายงานผลการทวนสอบ การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาเสนอต่อคณะ 
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

        นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและมีผล

การศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และผ่านการเข้า

ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 

หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
     1.1  มีการปฐมนิเทศแนะน าแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ  ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
     1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
     1.3  ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร 

 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
           (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ 
           (2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
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     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
           (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
           (2) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแก่
ชุมชนและวงการวิชาการ 

2.3 การพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริม

การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ 
หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์

(2) ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ ได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหาร
จัดการหลักสูตร โดยมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านอื่น ๆ ร่วมกันให้ข้อแนะน าและค าปรึกษา 
 

หมวดที่  7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
           คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าหนดการก ากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
บริบทและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับคณะ โดยใน
ระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่บริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี และพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร 

 2.  บัณฑิต 
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ด้าน คือ      

1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะพิสัย โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า  

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ า
ทุกปี และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน  
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3. นักศึกษา 
หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียนใน

หลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรม 
การพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ในการด าเนินงานค านึงถึงผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่          
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 

4. อาจารย์ 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมีการก าหนด
ระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพ่ือให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด นอกจากนั้นยังจัดท าระบบการบริหาร
อาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการ     
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ               
ของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย            
เมื่อครบวงรอบการศึกษา  
          หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ 
          หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  พ.ศ.2563 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน ส าหรับ            
การสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้มีการใช้ครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนักศึกษาภายใน
และภายนอกหลักสูตร สามารถเข้าถึงและบูรณาการกับรายวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. 
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีห้องเรียนที่พร้อมด้วยระบบอ านวยความสะดวกเหมาะแก่การเรียน
การสอนในรูปแบบทฤษฎี ครุภัณฑ์ที่ฝึกปฏิบัติให้เข้าใจหลักการทางวิศวกรรม เช่น ชุดฝึกปฏิบัติการระบบปรับ
อากาศแยกส่วน ชุดทดลองควบคุมและแสดงผล PLC ผ่านหน้าจอสัมผัส เป็นต้น อีกทั้งห้องปฏิบัติการ           
มีเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนฝึกปฏิบัติงานทางวิศวกรรมพ้ืนฐานเช่น การวัดความร้อน การวัด
ความเร็วลม การวัดค่าฝุ่นในอากาศ เป็นต้น และมีเครื่องมือในการปฏิบัติการเชิงวิจัยเพ่ือท าการทดลองใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น เตาอบแห้งลมร้อน เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวแบบอัตราโซนิค เป็นต้น         
ทั้งนี้ หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ และมีแผนการเพ่ิมเติม
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาฯ ซึ่งมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างให้นักศึกษา       
มีทักษะด้านการปฏิบัติที่ดี  

ทัง้นี้ หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 ได้ก าหนดรายวิชากลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพที่ได้จัดท าขึ้นใหม่ 
ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับในงานวิศวกรรม วิชาฟิสิกส์ประยุกต์ส าหรับในงานวิศวกรรม 
วิชาเคมีประยุกต์ส าหรับงานวิศวกรรม และวิชาการออกแบบและประยุกต์ใช้วัสดุในงานวิศวกรรม โดยปัจจุบัน
หลักสูตรฯ ยังขาดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาที่สอดคล้องในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพนี้ ซึ่งมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการได้รับการพิจารณาสื่อการเรียนรู้ และครุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  

รายละเอียดของครุภัณฑ์ท่ีทางสาขาวิชามีความพร้อมอยู่แล้ว และครุภัณฑท์ี่ต้องการเพิ่มเติม มีดังนี้ 
 

ครุภัณฑ์ที่ทางสาขาวิชาม ี ครุภัณฑ์ที่ทางสาขาวิชาต้องการเพิ่มเติม 
เครื่องฉายภาพ เตาหลอมโลหะแบบขดลวดเหนี่ยวน า 

จอรับภาพติดผนัง ชุดอุปกรณ์ Electro winning 
กล้องถ่ายภาพความร้อน  เครื่องบดขยะ 

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ เครื่องคัดแยกโลหะด้วยแม่เหล็ก 

เครื่องวิเคราะห์แก๊สชีวภาพ เครื่อง Eddy’s current separator 
เครื่องวัดความเข้มแสง ตู้อบลมร้อนไฟฟ้า  

เครื่องวัดความเร็วลม ตู้อบไมโครเวฟ 

เครื่องตรวจวัดคุณภาพน  าหลายพารามิเตอร์ เครื่องอัดร้อน 
เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวแบบอัตราโซนิค เครื่องอัดผ่านเกลียว 

ชุดทดลองพีแอลซี เครื่องกวนร้อน 
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ครุภัณฑ์ที่ทางสาขาวิชาม ี ครุภัณฑ์ที่ทางสาขาวิชาต้องการเพิ่มเติม 

ชุดทดลองควบคุมและแสดงผล PLC ผ่านหน้าจอ
สัมผัส 

เครื่องดูดควัน 

ชุดจ าลองการควบคุม เครื่องก าเนิดไอน  า 

ชุดทดลองเซนเซอร์ควบคุมการท างานร่วมกับ PLC ระบบดักฝุ่นแบบไซโคลน 
ชุดฝึกอินเวอร์เตอร์ ระบบดักฝุ่นแบบละอองน  า 

ชุดจ าลองการท างานแบบ LED ชุดก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน  า 
ชุดจ าลองการท างานระบบลิฟต์ เครื่องกวนแบบแม่เหล็ก 

ชุดทดลอง ARDUINO เครื่องผสมแบบภายใน 

แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี 
เครื่องก าเนิดสัญญาณ ตู้ดูดไอสารเคมี 
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ชุดอุปกรณ์การสอนเรื่องแรงและโครงสร้าง 
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป ชุดฝึก เบียร์เกมส์ 
โต๊ะปฏิบัติการ ชุดฝึก Work-study 
เก้าอ้ีห้องปฏิบัติการ ชุดตรวจ PM10 และ PM2.5 
หัวแร้งพร้อมแท่นวาง เครื่องวิเคราะห์แก๊ส 
สว่านแท่น เครื่องวัด BOD และCOD 
ตู้เชื่อมไฟฟ้า เครื่องวัดเสียงและการสั่นสะเทือน 
ชุดเครื่องมือช่าง เครื่องวัดอุณหภูมิไอเสีย 
คีมย้ าหางปลา เครื่องวัดความชื้น 
ตู้เก็บอุปกรณ์บานเลื่อน เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค 
สว่านมือ ถังดับเพลิง 
เครื่องเจียร โต๊ะท างานช่าง 
เลื่อยมือ ชั้นวางอุปกรณ ์
แท่นตัดไฟเบอร ์ กระดานอิเล็กทรอนิกซ์ 
เครื่องปรับอากาศ อ่างล้างอุปกรณ ์
ชุดฝึกปฏิบัติการระบบปรับอากาศแยกส่วน โต๊ะห้องปฏิบัติการเคมี 
ชุดฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ส าหรับทดสอบ

คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ 
ตู้อบลมร้อน ฝักบัวล้างสารเคมี 
เครื่องชั่งดิจิตอล ระบบไฟฟ้าส าหรับเครื่องมือช่างและอุตสาหกรรม 
วัตต์มิเตอร์แบบดิจิตอล ตาชั่งดิจิตอล 
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ครุภัณฑ์ที่ทางสาขาวิชาม ี ครุภัณฑ์ที่ทางสาขาวิชาต้องการเพิ่มเติม 
เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความหนืด 
เครื่องวัดอุณหภูมิ และความเร็วลม ระบบป้องกันความปลอดภัย 
 ชุดฝึกปฏิบัติการส าหรับรายวิชาวิชาคณิตศาสตร์

ประยุกต์ส าหรับในงานวิศวกรรม วิชาฟิสิกส์ประยุกต์
ส าหรับในงานวิศวกรรม วิชาเคมีประยุกต์ส าหรับใน
งานวิศวกรรม และวิชาการออกแบบและประยุกต์ใช้
วัสดุในงานวิศวกรรม 

 

6.2.2 ห้องสมุด 
          ใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งมีหนังสือความรู้
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวารสารทางวิชาการ  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ 
ในการจัดซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ      
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา    
(ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน     
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล         
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาท่ี เปดิสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื  
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีผ่านมา   

- X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจดัการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอื
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - X X X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนิการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 12 12 12 12 12 

หมายเหตุ :  X  มีการด าเนินกิจกรรม  
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หมวดที่  8  การประเมินผล และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  ก1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน 
    1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
          1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอค าแนะน ารวมทั้งข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
          2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้  จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม  
หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรมและผลการสอบ 
   1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยการประเมินกล
ยุทธ์/วิธีการสอนของอาจารย์จากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และติดตามผลการสอนจากรายงานผล         
การด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    2.1  การประเมินจากนักศึกษา โดยระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และการประเมินจาก
บัณฑิตที ่จบตามหลักสูตร ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
    2.2  การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต 
    2.3  การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม 

    
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   
     การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
     4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
     4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
     4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)  
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เอกสารแนบ 
  

ภาคผนวก  ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  

ภาคผนวก  ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอน 
ผลการเรียน พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก  ค ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
ภาคผนวก  ง ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ภาคผนวก  จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาคผนวก  ฉ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ภาคผนวก  ช คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก  ข 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2559 
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ภาคผนวก ค 
ตารางสรุปการปรับปรงุหลักสูตร 
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ตารางการปรับปรุงหลกัสูตร 
ชื่อสาขาวิชา 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวตักรรมเพื่อความยั่งยืน สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวตักรรมเพื่อความยั่งยืน 

 
แผนการเรียนของหลักสูตร 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
แผนการเรียนภาคปกต ิ
แผนการเรียนภาคสมทบ 

แผนการเรียนภาคปกต ิ
แผนการเรียนภาคสมทบ 
แผนการเรียนการบูรณาการวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม
กับการท างาน (WIL) 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
1. นายสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 
2. นายสุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย 
3. นางสาวสรสุธี บัวพูล 
4. นายเทอดพงษ์ แดงส ี
5. นายพุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล 

1. นายสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 
2. นายสุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย 
3. นางสาวสรสุธี บัวพูล 
4. นายศิวรุตม์ จุลพรหม 
5. นายพุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต   
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต  

• - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต 

• - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

• - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 62 หน่วยกิต   

• - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  16  หน่วยกิต 

• - กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31  หน่วยกิต 

• - กลุ่มวิชาชีพเลือก 15  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 76 หน่วยกิต   
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต  

• - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต 

• - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

• - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 55 หน่วยกิต   

• - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  9  หน่วยกิต 

• - กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31  หน่วยกิต 

• - กลุ่มวิชาชีพเลือก 15  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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รายวิชาท่ีได้รับการปรับปรุงและแก้ไข 
รายวิชาหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

กลุ่มวชิาชีพบังคับ 
EN2132101 ปฏิบัติการทักษะการด ารงชีวิตของ

ทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
ความยั่งยืน  
Practice in Sustainable Life Skill of 
Industrial Human Resource 3(0-6-3) 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ

ผู้อื่นของทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม การคิด
วิ เคราะห์  ตัดสินใจและแก้ปัญหา อย่ างสร้างสรรค์   
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การจัดการกับ 
ความขัดแย้ง การจัดการกับความโกรธ การติดต่อสื่อสาร
และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น การผูกมิตร การสร้าง
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การพัฒนาบุคลิภาพใน 
ที่ท างานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

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 relationship development; friendship 
development; interpersonal skill development; 
decent working personality for sustainable 
industrial development 

EN2132103 ศิลปะการด ารงชีวิตเพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน  
Arts of life for Sustainable Industry 
Development 3(3-0-6) 
หลักพื้นฐานความเป็นมนุษย์กับการพัฒนา

อุตสาหกรรม ศิลปะการด ารงชีวิต การครองชีวิตและ 
การพัฒนาชีวิต ชีวิตกับความสมดุลทางอุตสาหกรรม  
การเกิดขึ้นของปัญหาและการจัดการปัญหาทั้งทางกายและ
ทางจิตใจ ความดีและความช่ัว ความทุกข์และระบบปฏิบัติ
เพื่อท าลายทุกข์ ความลับของชีวิต ศิลปะความความเป็น
ผู้น าและกรณีศึกษา  

Principle of a human being and 
Industry development; arts of life, living and 
development of human; life and sustainable 
industry; problem and tabula rasa; good and evil; 
suffering and four paths of saintship in buddhism; 
secrets of life; arts of leadership and case studies 

 

EN2132104 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรม
นวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
Sustainable Innovation Engineering 
Technology Pre-Project 1(1-0-2)  
การเลือกและศึกษางานท่ีจะท าโครงการและ

เขียนรายงาน การศึกษาความเป็นไปได้ของหัวข้อโครงการ 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
หัวข้อโครงการที่ ได้ รับอนุมัติ จ ากที่ปรึกษา ก าหนด
วัตถุประสงค์ ก าหนดขั้นตอนและแผนเพื่อด าเนินโครงการ 
จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์และรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ  

EN2132106 ปฏิบัติการเตรียมโครงงานวิศวกรรม
เทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
Practice in Sustainable Innovation 
Technology and Engineering  
Pre-Project 1(0-2-1) 
การเลือกและศึกษางานที่จะท าโครงการและ

เขียนรายงาน การศึกษาความเป็นไปได้ของหัวข้อโครงการ 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
หัวข้อโครงการที่ ได้ รับอนุมัติ จากที่ปรึกษา ก าหนด
วัตถุประสงค์ ก าหนดขั้นตอนและแผนเพื่อด าเนินโครงการ 
จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์และรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ  
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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  

Project selection and report writing; 
feasibility study of project proposal; background of 
problems; literature reviews; objective setting; 
project planning and project running; materials and 
equipment preparation and progress reporting 

EN2132205 การจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน
Sustainable Industrial Management  
3(3-0-6) 
การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ หลักการ

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก๊ า ซ เ รื อ นก ร ะจก ขอ งอุ ต ส าหกร รม  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการ
เพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมสีเขียว กลยุทธ์ผลิตภาพสีเขียว 
การจัดการกากอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

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 

EN2132108 การจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน
Sustainable Industrial Management 
3(3-0-6)   
แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร

อุตสาหกรรม การจัดการองค์กรอุตสาหกรรมสมัยใหม่  
การจัดการทางคุณภาพและระบบมาตรฐานในงาน
อุ ตสาหกรรม  การจั ดการ เ ชิ งกลยุ ทธ์  ก ารจั ดการ 
การเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดท าแผนที่ 
น าทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 

Concepts and theories of industrial 
management; Modern industrial organization 
management; Quality management and 
standardization in industry; Strategic management; 
Managing change to sustainable development; 
Road mapping to guide industrial development 

EN2132206 ปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการผลิตภาพ 
 สีเขียว  
  Practice in Green Productivity    
  Management Engineering 3(0-6-3) 
  ผลิตภาพสีเขียว กลยุทธ์ผลิตภาพสีเขียว 

เครื่องมือและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตสีเขียว กระบวนการ
เพิ่มผลผลิตสีเขียว ระบบการจัดการผลิตภาพสีเขียว 

Green productivity; green productivity 
strategies; green productivity tools and techniques; 
green productivity methodology; management 
systems in green productivity 

EN2132104 วิศวกรรมการจัดการผลิตภาพสีเขียว 
Green Productivity Management 
Engineering 3(3-0-6) 
แนวคิดการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน กลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการ 
เทคนิคและเครื่องมือของการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
วิธีการของการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

Concepts of environmentally-friendly 
production; green productivity strategies; 
environmentally-friendly production and 
management systems; tools and techniques of 
environmentally- friendly production; 
environmentally-friendly production methods 
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EN2132207 ปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม 

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
เพ่ือความยั่งยืน  
Practice in Sustainable Industrial 
Management of Climate Change 
3(0-6-3) 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลก

ร้อน การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การประเมิน
ผลิตภัณฑ์ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ า กลไกการลด 
ก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ า ก าศ  ก า ร จั ดท า บัญ ชี ก๊ า ซ เ รื อนกระจกของ
ภาคอุตสาหกรรม เครื่ องมื อส าหรับการวัดปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจก 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 

EN2132107 ปฏิบัติการประเมินการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม 
Practice in the Assessment of 
Industrial Greenhouse Gas Emission 
3(0-6-3) 
การสมดุลมวลวัสดุและพลังงาน  คาร์บอน

ฟุตพริ้นท์ขององค์กร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์  
การค านวณการปล่อยก๊าซมีเทนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย  
การค านวณรั่วไหลก๊าซมีเทนจากระบบบ่อเกรอะขององค์กร 
การค านวณค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงงานอุตสาหกรรม   
 Mass balance of materials and energy; 
carbon footprint for organization; carbon footprint 
for product; calculation of methane emissions from 
wastewater treatment systems; calculation of 
methane leak from the septic tank system and 
calculation of greenhouse gas emission factor of 
industry 

 

EN2132209 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 
และวิศวกรรมสมองกลฝังตัว  
Practice in Industrial Automation 
Systems and Embedded 
Engineering 3(0-6-3) 

ระบบอัตโนมัติในระบบการผลิต ค่าสมรรถนะ
ของการผลิต เทคโนโลยีของระบบควบคุม  ระบบการเก็บ
สินค้าอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติในสายการผลิต ระบบ
อัตโนมัติในการประกอบ ระบบอัตโนมัติที่ ใช้ในตรวจ
คุณภาพ การผลิตแบบเซลลลู่าร ์ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 

Automation in production systems; 
production performance; automation and control 
technologies; automated storage systems; 

EN2132101 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
และวิศวกรรมสมองกลฝังตัว  
Practice in Industrial Automation 
Systems and Embedded Engineering 
2(0-4-2)     
ระบบการผลิตแบบอัต โนมัติ  หุ่ นยนต์

อุตสาหกรรมกับการผลิตแบบอัตโนมัติ การสร้างระบบ
อัตโนมัติ ด้วย PLC และ HMI การใช้งานและการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้งาน
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมร่วมกับระบบอัตโนมัติ การสร้าง
ควบคุมและสั่งงานระบบอัตโนมัติผา่นอินเทอร์เน็ต การสร้าง
ระบบสมองกลฝังตัว ส าหรับระบบอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้



 113 

รายวิชาหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
automated production lines; automated assembly 
systems; automated inspection; cellular 
manufacturing; flexible manufacturing systems 

งานระบบสมองกลฝังตัวส าหรับควบคุมระบบอัตโนมัติ
อินเทอร์เน็ต 

Automated production systems; 
industrial robot and automated production; PLC 
and HMI; applications and programming to control 
industrial robots; applications of industrial robot in 
automated production system; industrial IoT, 
embedded engineering for automation system; 
applications of embedded engineering for IoT 

EN2132210 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรม 
เพ่ือความยั่งยืน  
Sustainable Innovation Engineering 
Technology Project 3(0-9-0) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : EN2132104 
การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรม
นวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
การวิ เคราะห์แผนการด า เนินโครงการ 

ปฏิบัติการในโครงการตามที่ ได้ รับอนุมัติ  วิ เคราะห์           
การปฏิบัติงาน ปัญหาและก าหนดวิธีการแก้ปัญหา น าเสนอ
ผลการด า เนินงานโครงการเป็นระยะๆ น า เสนอผล 
การด าเนินงานในขั้นสุดท้าย และจัดท ารายงานโครงการ 
ที่สมบูรณ์  

Planning analysis; implementation of 
the approved project; work analysis; problems and 
solutions; regular project reporting; presentation of 
the final stage and final report 

EN2132112 โครงงานวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม 
เพ่ือความยั่งยืน  
Sustainable Innovation Technology 
and Engineering Project 3(0-6-3) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : EN2132106 
ปฏิบัติการเตรียมโครงงานวิศวกรรม
เทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
การวิ เคราะห์แผนการด า เนินโครงการ 

ปฏิบัติการในโครงการตามที่ ได้ รับอนุมัติ  วิ เคราะห์            
การปฏิบัติงาน ปัญหาและก าหนดวิธีการแก้ปัญหา น าเสนอ
ผลการด าเนินงานโครงการเป็นระยะ  ๆ น า เสนอผล 
การด าเนินงานในขั้นสุดท้าย และจัดท ารายงานโครงการที่
สมบูรณ์  

Project planning analysis; running the 
approved project; performance analysis; problems 
and solutions; reporting the project progress; 
presentation of the final results and writing the final 
report 

EN2132211 การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม
Industrial Professional Experience) 
3(0-40-0) 
การปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยี

วิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและประยุกต์ความรู้ของ
การท างานใช้ในสถานประกอบการ โดยมีเวลาฝึกปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

Professional practice in sustainable 
innovation engineering technology career and its 

EN2132109 ฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม 
หรือชุมชนเพ่ือความยั่งยืน  
Industrial or Community 
Professional Experience for 
sustainability 3(0-40-0) 
การปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านวิศวกรรม

เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและประยุกต์ความรู้
ของการท างานใช้ในสถานประกอบการหรือชุมชนเพื่อ 
ความยั่งยืน โดยมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง 
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knowledge application in workplace not less than 
eight weeks 

Professional practice in technology, 
engineering, innovation for sustainability in the 
workplace or Community with a practice time of at 
least 320 hours 

กลุ่มวชิาชีพเลือก 
EN2133204 ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการ 

Practice in Entrepreneurship 
3(0-6-3)    
การเขียนแผนธุรกิจ การประยุกตแ์นวคิดทาง

ธุรกิจ การประเมินโอกาสทางการเงิน การตลาด ผลติภณัฑ์
และบริการ คู่แข่งในอุตสาหกรรม ประเมินความเสี่ยงของ
ธุรกิจ การประเมินปจัจัยแห่งความส าเร็จ การจดทะเบยีน 
เอกสาร กฎระเบียบที่จ าเป็นส าหรบัธุรกิจ 

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 

EN2132105 ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการ   
Practice in Entrepreneurship  
3(0-6-3)   
การเปลี่ยนความคิดให้เป็นธุรกิจ การประเมนิ

โอกาสทางธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ 
การเงินทางธุรกิจ การตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจสมัยใหม่      
การจดทะเบียนทางธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

Turning ideas into a business; business 
opportunity assessment and strategic planning for 
entrepreneurs; writing a business plan; business 
financial; marketing and modern business strategy;  
business registration and business ethics 

EN2133208 การวิเคราะหเ์ศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
เพ่ือความยั่งยืนเบื้องต้น 
Basis for Sustainable Engineering 
Economics Analysis 3(3-0-6)  
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส าหรับการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน วิธีการเปรียบเทียบการลงทุนตามหลักของ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนส าหรับการลงทุน  เศรษฐศาสตร์พลังงาน
และสิ่ งแวดล้อม การประเมินรายได้มวลรวมสี เขียว 
ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

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 

EN2133107 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน
Sustainable Engineering Economics 
3(3-0-6) 
ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ส าหรับการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน วิธีการเปรียบเทียบการลงทุนตามหลักของ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนส าหรับการลงทุน  เศรษฐศาสตร์พลังงาน
และสิ่ งแวดล้อม การประเมินรายได้มวลรวมสี เขียว 
ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

Economics theory for sustainable 
development; comparison of investment choices 
based on principles of sustainable engineering 
economics; risk and uncertainty of investment; 
energy and environmental economics, green GDP 
assessment, economic impact of climate change 
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รายวิชาหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
EN2132102 วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ของแผ่นดินเพ่ือความยั่งยืน 
Sustainable Land Innovation 
Engineering Technology 3(3-0-6) 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  การแก้ปัญหาด้วย

หลักเศรษฐกิจพอเพียง  การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 
ความมั่นคงทางอาหาร  โครงการพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

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 

EN2133108 วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม 
เพ่ือความยั่งยืน  
Sustainable Innovation Technology 
Engineering 3(3-0-6) 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตและ

บริโภคอย่างยั่งยืน นวัตกรรมเชิงนิเวศ นวัตกรรม 4.0 
นวัตกรรมเพื่อสังคม การปฏิบัตินวัตกรรม  

Sufficiency economy philosophy; 
sustainable production and consumption; eco-
innovation; innovation 4.0; social innovation; 
innovative practices 
 

รายวิชาใหม่ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  

รายวิชาใหม่ กลุ่มพื้นฐานวชิาชพี 
EN2131101 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม    2(2-0-4) 
           Applied Mathematics in Engineering 

พีชคณิตในงานทางวิศวกรรม เรขาคณิตวิเคราะห์และพิกัดเชิงขั้ว เวกเตอร์ในระบบแรง     
เมทริกซ์ส าหรับการจัดการชุดข้อมูลที่มีหลายตัวแปร ความต่อเนื่องและขีดจ ากัดของฟังก์ชันในการเขียนโปรแกรมและ
สมการทางวิศวกรรม สมการเชิงอนุพันธ์ในงานวิศกรรม การอินทิเกรดในงานวิศกรรม สถิติในงานวิศกรรม 

Algebra in engineering; analytic geometry and polar coordinate system; vector 
in force system calculation; matrix for multi variant data analysis; limit and continuity of function for 
programing and engineering equation; differential equation in engineering; integration in engineering; 
statistic in engineering 

 
EN2131102   เคมีประยุกต์ในงานวิศวกรรม    2(2-0-4) 
    Applied Chemistry in Engineering 

ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี ระบบผลึก สมบัติของธาตุและสารประกอบ การเปลี่ยนสถานะ 
ของสาร เฟสไดอะแกรม ไฟฟ้าเคมี และกรณีศึกษาเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องกล ไฟฟ้า พลังงานและ
วัสดุ 

Atomic theories; chemical bonding; crystal structure systems; properties of 
elements and compounds; Phase changes and Diagram; Electrochemistry and Case Studies in engineering 
for environment, mechanical, energy, and materials applications 
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EN2131103  ฟิสิกส์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม    2(2-0-4) 
   Applied Physics in Engineering  
   ระบบแรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม กลศาสตร์ของ
ไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร ์ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น และกรณีศึกษาเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในงานวิศวกรรมด้านสิง่แวดลอ้ม 
เครื่องกล ไฟฟ้า พลังงาน และวัสดุ 

Force system; Newton’s law of motion; work and energy; impulse and 
momentum; fluid mechanics, heat and basis of thermodynamics; basis of electrical theories and case 
study in engineering for environment, mechanical, energy and material application 
EN2131104  การออกแบบและประยุกต์ใช้วัสดุในงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
    Design and Application of Materials in Engineering 
   การออกแบบวัสดุส าหรับการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม การเลือกใช้วัสดุวิศวกรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตและการน าไปใช้ประโยชน์ของวัสดุวิศวกรรม (โลหะ เซรามิกส์  
พอลิเมอร์และวัสดุเชิงประกอบ) สมบัติและประสิทธิภาพของวัสดุวิศวกรรม การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

Materials design for applications in engineering; materials selection; 
interrelationships between materials structure properties, and applications of engineering materials 
(metals, ceramics, polymers and composites; properties and performance of engineering materials and 
computer-aid drawing    
รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
EN2132102  ปฏิบัติการการศึกษาอุตสาหกรรม     1(0-2-1) 

Practice in Industrial Study  
ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม  การวิเคราะห์ปัญหา

ในงานอุตสาหกรรม การศึกษาระบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน การจัดท ารายงานบทสรุปผู้บริหาร การวางแผน
การพัฒนางานในโรงงาน    

Study work related to automation technology in industry; problem analysis in 
industrial applications; study of sustainable industrial supply chain; preparation of executive summary 
report; planning of work development in industrial plantsy 
EN2132110  ปฏิบัติการกระบวนการผลิตเพ่ือความยั่งยืน    3(0-6-3) 

Practice in Sustainable Production 
พื้นฐานวิศวกรรมการผลิตในอุตสาหกรรม การผลิตและปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน  

การพยากรณ์และการตัดสินใจ การวางแผนก าลังการผลิตอย่างยั่งยืน การวางแผนผังกระบวนการผลิต และการจัดล าดับ
การผลิต ต้นทุนการจัดการการผลิต การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม และกรณีศึกษาวิศวกรรมการผลิตในอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ 

Fundamentals of industrial production engineering; production and operations 
for sustainability; forecasting and decision making; sustainable capacity planning; production process 
planning and production sequencing; production management costs; industrial factory design and case 
studies of engineering production in modern industry 
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EN2132113  ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์   3(0-6-3) 
   Design and Product Development  
   วงจรการออกแบบผลิตภัณฑ์ การระบุความต้องการลูกค้า  การแปลงความหน้าที่ผลิตภัณฑ์
เชิงคุณภาพ การสร้างแนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ์ การคัดเลือกแนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบเชิงรูปธรรม 
การออกแบบรายละเอียด และแผนเชิงพาณิชย์ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เบื้องต้น 

Product design cycle; identification of customer needs; concept generation; 
concept selection; embodiment design; detail design and introduction of commercialization plan for new 
product   
รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชาชีพเลือก 
EN2133102  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ์    3(3-0-6) 
   Design and Product Development  
   วงจรการออกแบบผลิตภัณฑ์ การระบุความต้องการลูกค้า การแปลงความหน้าที่ผลิตภัณฑ์
เชิงคุณภาพ การสร้างแนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ์ การคัดเลือกแนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบเชิงรูปธรรม 
การออกแบบรายละเอียด และแผนเชิงพาณิชย์ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เบื้องต้น 

Product design cycle; identification of customer needs; concept generation; 
concept selection; embodiment design; detail design and introduction of commercialization plan for new 
product   
EN2133103  วิศวกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน    3(3-0-6) 
   Circular Economy Engineering  
   หลักการของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เทคโนโลยีการลดขยะหรือของเสียเหลือศูนย์ 
เทคโนโลยีการรีไซเคิลวัสดุ กระบวนการรีแมนูแฟคเจอริ่ง  
                      Principles of circular economy; zero waste technologies; recycle technologies of 
materials; remanufacturing process  
EN2133105  กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
   Industrial Law  
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมอาคาร การส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม วัตถุอันตราย การคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

Law related to industrial plants; building control; promotion and conservation 
of environmental quality; hazardous materials; labor protection; safety; occupational health and working 
environment 
EN2133109  วิศวกรรมคัตต้ิงทูลส์     3(3-0-6) 
                                  Cutting Tools Engineering  
   วัสดุคัตติ้งทูลส์และสมบัติของวัสดุคัตติ้งทูลส์ การผลิตคัตติ้งทูลส์และการเคลือบผิว หลักการ
การออกแบบคัตติ้งทูลส์ การออกแบบคัตติ้งทูลส์รูปทรงใหม่และด้ามมีด อุณหภูมิและแรงขณะใช้งานของคัตติ้งทูลส์  
การออกแบบคัตติ้งทูลส์เพื่อการผลิตช้ินส่วนเครื่องจักรกลและผลิตแม่พิมพ์ การออกแบบคัตติ้งทูลส์ส าหรับผลิตสินค้า
ต้นแบบ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการใช้งาน 
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Types and properties of cutting tool materials; manufacturing processes and 
coating techniques of cutting tools; principle of cutting tools design; design of special tools and tools 
holders; cutting temperature and force; cutting tools design for machine parts and mold production; 
cutting tools design for prototype production; cost analysis; and applications 
EN2133110  วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
   Information and Communication Technology Engineering 
   เครือข่ายคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เทคโนโลยี 
5G เทคโนโลยีโทรคมนาคมยุคใหม่ กฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล  พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 
   Computer network; information technology; cyber security; 5G technology; 
modern telecommunication technology; digital technology laws; computer act and personal data 
protection act 
EN2133112  ปฏิบัติการการจัดการพลังงานจากขยะ    3(0-6-3) 
   Practice in Waste to Energy Management  

ขยะมูลฝอยในประเทศไทย องค์ประกอบและสมบัติของขยะมูลฝอย ผลกระทบ และ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการ และการแปรรูปขยะมูลฝอย เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ 
เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเช้ือเพลิงจากขยะ การผลิตพลังงานจากขยะมู ลฝอย
โดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ  
   Waste in Thailand; composition and properties of waste; impact of waste 
management and law on waste management; waste management and waste processing; waste-to-energy 
technology; anaerobic digestion technology; waste-to-fuel technology; energy production from solid 
waste using biogas from landfills  
EN2133113  ปฏิบัติการวิศวกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน   3(0-6-3) 
   Practice in Circular Economy Engineering  
   ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เทคโนโลยีการลดขยะหรือของเสียเหลือศูนย์ เ ทคโนโลยี 
การรีไซเคิลวัสดุ กระบวนการรีแมนูแฟคเจอริ่ง  
                      Circular economy; zero waste technologies; recycle technologies of materials; 
remanufacturing process  
EN2133114  ปฏิบัติการวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  3(0-6-3) 

Practice in Sustainable Innovation Technology Engineering  
   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน นวัตกรรมเชิงนิเวศ  
นวัตกรรม 4.0 นวัตกรรมเพื่อสังคม การปฏิบัตินวัตกรรม  
   Sufficiency economy philosophy; sustainable production and consumption; 
eco-innovation; innovation 4.0; social innovation; innovative practices 
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EN2133115  ปฏิบัติการวิศวกรรมคัตต้ิงทูลส์    3(0-6-3) 
                                  Practice in Cutting Tools Engineering  
   วัสดุคัตติ้งทูลส์และสมบัติของวัสดุคัตติ้งทูลส์ การผลิตคัตติ้งทูลส์และการเคลือบผิว  
หลักการการออกแบบคัตติ้งทูลส์ การออกแบบคัตติ้งทูลส์รูปทรงใหม่และด้ามมีด อุณหภูมิและแรงขณะใช้งานของ 
คัตติ้งทูลส์ การออกแบบคัตติ้งทูลส์เพื่อการผลิตช้ินส่วนเครื่องจักรกลและผลิตแม่พิมพ์ การออกแบบคัตติ้งทูลส์ส าหรับ  
ผลิตสินค้าต้นแบบ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการใช้งาน 

Types and properties of cutting tool materials; manufacturing processes and 
coating techniques of cutting tools; principle of cutting tools design; design of special tools and tools 
holders; cutting temperature and force; cutting tools design for machine parts and mold production; 
cutting tools design for prototype production; cost analysis; and applications  
EN2133116  ปฏิบัติการวิศวกรรมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม  3(0-6-3) 

Practice in Automation in Industrial Engineering  
   หลักการผลิตเบื้องต้นและการผลิตแบบต่าง ๆ ระบบอัตโนมัติเบื้องต้น ระบบอัตโนมัติ 
ในระบบการผลิต ระบบควบคุมอุตสาหกรรม เซ็นเซอร์ในระบบควบคุม เทคโนโลยีควบคุมเชิงเลขและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
ระบบการจัดการและขนถ่ายวัสดุ ระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติในสายกา รผลิต ระบบอัตโนมัติ 
ในการประกอบ ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในการตรวจคุณภาพ            

Principles of basic production and different types of production; introduction 

to automation; automation in production systems; industrial control system; sensors in the control 

system; numerical control technology and industrial robots; material handling and unloading system; 

automatic storage system; in-line automation; automation for assembly and automation used to check 

quality 
EN2133117  ปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน  3(0-6-3) 
   Practice in Sustainable Engineering Economics  
   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิธีการเปรียบเทียบการลงทุนตามหลักของ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนส าหรับการลงทุน  เศรษฐศาสตร์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม การประเมินรายได้มวลรวมสีเขียว ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

Economics theory for sustainable development; comparison of investment 
choices based on principles of sustainable engineering economics; risk and uncertainty of investment; 
energy and environmental economics, green GDP assessment, economic impact of climate change 
EN2133118  ปฏิบัติการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(0-6-3) 

   Practice in Information and Communication Technology Engineering 
   เครือข่ายคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เทคโนโลยี 
5G เทคโนโลยีโทรคมนาคมยุคใหม่ กฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล  พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 
   Computer network; information technology; cyber security; 5G technology; 
modern telecommunication technology; digital technology laws; computer act and personal data 
protection act 
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รายวิชาท่ีน าออก 

รายวิชากลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   
ST2031103 แคลคูลัส 1       3(3-0-6) 
           Calculus 1 
   ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง  การหาอนุพันธ์และการประยุกต์  การหาปริพันธ์   
เทคนิคการหาปริพันธ์  ปริพันธ์จ ากัดเขตและการประยุกต์ 

Functions, limits and continuity; differentiation and applications; integration; 
techniques of integration; definite integral and applications 
ST2041105   เคมีประยุกต์       3(3-0-6)  
    Applied Chemistry 

โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี โลหะและการกัดกร่อนของโลหะ เคมีอินทรีย์
เบื้องต้น ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สารโพลิเมอร์ น้ าและการบ าบัดน้ าเสีย 

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  ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1      3(3-0-6) 
   Fundamental Physics 1  
   เวกเตอร์ การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน 
การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล   ความร้อนและอุณหพล
ศาสตร์  
   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 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู:่ ST2051103  ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
เวกเตอร์ การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน 

การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพล
ศาสตร์  

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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EN2021101  กลศาสตร์วิศวกรรม     3(3-0-6) 
   Engineering Mechanics 
   รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ST2051103 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1  

หลักการของกลศาสตร์ ระบบแรง ผลลัพธ์ของแรงการสมดุล การวิเคราะห์โครงสร้าง  
แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง จลนศาสตร์ และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของ  
นิวตัน 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 
   ความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้ของกลุ่มวัสดุ
วิศวกรรมหลัก เช่น โลหะ โพลีเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย 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 
รายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก  
EN2133101  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) 
   Technology and Innovation Management for Sustainable Development  
   พลวัตของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  ภาพรวมการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม       
การวางแผนเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร การจัดหาเทคโนโลยีจากนอกองค์กร  การประยุกต์ 
การจัดการเทคโนโลยีกับการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ทรัพย์สินทางปัญญา และการปกป้องนวัตกรรม   
   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    

เทคโนโลยีโลจิสติกส์ การวางแผนปฏิบัติงานโลจิสติกส์ ต้นทุน โลจิสติกส์ การวิเคราะห์  
การไหลของกากอุตสาหกรรม ระบบโลจิสติกส์ส าหรับการจัดการกากอุตสาหกรรม ระบบการขนถ่ายส าหรับ 
กากอุตสาหกรรม 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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EN2133205  เทคโนโลยีการรีไซเคิลอโลหะ     3(3-0-6) 
   Non-metal Recycle Technology  
   เทคโนโลยีการรีไซเคิลอโลหะ คุณสมบัติ เทคโนโลยีการรีไซเคิล  
   Non-metal recycle technology; properties of recycling technology  
EN2133206  ปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการกากอุตสาหกรรม   3(0-6-3) 

Energy Innovation Management Practice   
   เทคโนโลยีการรีไซเคิลโลหะและขยะอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติเทคโนโลยีการรีไซเคิล  
การฝึกทักษะเทคโนโลยีการรีไซเคิลโลหะและขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
   Metal and electronics waste recycle technology; properties of recycle 
technology; skill practice for metal and electronics waste recycle technology 
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ภาคผนวก  ง 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 
รายวิชาภาคทฤษฎีส าหรับแผนการเรียนภาคปกติและภาคสมทบ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

รวม 
หน่วยกิต 
ทฤษฎ ี

หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ

1.  EN2131101 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม 2 2 0 
2.  EN2131102 เคมีประยุกต์ในงานวิศวกรรม 2 2 0 
3.  EN2131103 ฟิสิกส์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม 2 2 0 
4.  EN2131104 การออกแบบและประยุกต์ใช้วัสดุ 

ในงานวิศวกรรม  
3 3 0 

5.  EN2132103 ศิลปะการด ารงชีวิตเพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

3 3 0 

6.  EN2132104  วิศวกรรมการจัดการผลิตภาพสีเขียว 3 3 0 
7.  EN2132108 การจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  3 3 0 
8.  EN2132111 ระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม  3 3 0 
9.  EN2133101 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม  3 3 0 
10.  EN2133102 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 3 0 
11.  EN2133103 วิศวกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน 3 3 0 
12.  EN2133104 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเทคโนโลยี

นวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
3 3 0 

13.  EN2133105 กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม 3 3 0 
14.  EN2133107 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน 3 3 0 
15.  EN2133108 วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม 

เพ่ือความยั่งยืน 
3 3 0 

16.  EN2133109 วิศวกรรมคัตติ้งทูลส์ 3 3 0 
17.  EN2133110 วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 0 
18.  EN2133111 การจัดการพลังงานจากขยะ   3 3 0 

รวม 51 51 0 
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รายวิชาภาคปฏิบัติส าหรับแผนการเรียนภาคปกติและภาคสมทบ    

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

รวม 
หน่วยกิต 
ทฤษฎี 

หน่วยกิต 
ปฏิบัติ 

1.  EN2132101 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
และวิศวกรรมสมองกลฝังตัว 

2 0 2 

2.  EN2132102 ปฏิบัติการการศึกษาอุตสาหกรรม 1 0 1 
3.  EN2132105 ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการ 3 0 3 
4.  EN2132106 ปฏิบัติการเตรียมโครงงานวิศวกรรม

เทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
1 0 1 

5.  EN2132107 ปฏิบัติการประเมินการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม 

3 0 3 

6.  EN2132109 การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม 
หรือชุมชนเพื่อความยั่งยืน 

3 0 3 

7.  EN2132110 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
เพ่ือความยั่งยืน 

3 0 3 

8.  EN2132112 โครงงานวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม 
เพ่ือความยั่งยืน 

3 0 3 

9.  EN2133106 ปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการพลังงาน 3 0 3 
  รวม 22 0 22 
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รายวิชาภาคทฤษฎีส าหรับแผนการเรียนการบูรณาการวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมกับการท างาน (WIL) 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

รวม 
หน่วยกิต 
ทฤษฎ ี

หน่วยกิต 
ปฏิบัต ิ

1.  EN2131101 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม 2 2 0 
2.  EN2131102 เคมีประยุกต์ในงานวิศวกรรม 2 2 0 
3.  EN2131103 ฟิสิกส์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม 2 2 0 
4.  EN2131104 การออกแบบและประยุกต์ใช้วัสดุ 

ในงานวิศวกรรม  
3 3 0 

5.  EN2132103 ศิลปะการด ารงชีวิตเพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

3 3 0 

6.  EN2132104  วิศวกรรมการจัดการผลิตภาพสีเขียว 3 3 0 
7.  EN2132108 การจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  3 3 0 
8.  EN2132111 ระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม  3 3 0 
9.  EN2133104 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเทคโนโลยี

นวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
3 3 0 

10.  EN2133105 กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม 3 3 0 
รวม 27 27 0 
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รายวิชาภาคปฏิบัติแผนการเรียนการบูรณาการวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมกับการท างาน (WIL) 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

รวม 
หน่วยกิต 
ทฤษฎี 

หน่วยกิต 
ปฏิบัติ 

1.  EN2132101 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 
และวิศวกรรมสมองกลฝังตัว 

2 0 2 

2.  EN2132102 ปฏิบัติการการศึกษาอุตสาหกรรม 1 0 1 
3.  EN2132105 ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการ 3 0 3 
4.  EN2132106 ปฏิบัติการเตรียมโครงงานวิศวกรรม

เทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
1 0 1 

5.  EN2132107 ปฏิบัติการประเมินการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม 

3 0 3 

6.  EN2132110 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
เพ่ือความยั่งยืน 

3 0 3 

7.  EN2132112 โครงงานวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม 
เพ่ือความยั่งยืน 

3 0 3 

8.  EN2132113 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

3 0 3 

9.  EN2133106 ปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการพลังงาน 3 0 3 
10.  EN2133112 ปฏิบัติการการจัดการพลังงานจากขยะ 3 0 3 
11.  EN2133113 ปฏิบัติการวิศวกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน 3 0 3 
12.  EN2133114 ปฏิบัติการวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม

เพ่ือความยั่งยืน 
3 0 3 

13. EN2133115 ปฏิบัติการวิศวกรรมคัตติ้งทูลส์ 3 0 3 
14. EN2133116 ปฏิบัติการวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ 

ในอุตสาหกรรม 
3 0 3 

15. EN2133117 ปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
เพ่ือความยั่งยืน 

3 0 3 

16. EN2133118 ปฏิบัติการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 0 3 
รวม 43 0 43 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล  นายสหรัตน์  วงษ์ศรีษะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
การศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล), 2546 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตเทเวศร์), 2531 

การฝึกอบรม  - 
 
สังกัดหน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   โทรศัพท์ 02-8363000 ต่อ 4174 

Email: saharat.w@rmutp.ac.th 
ต าแหน่งปัจจุบัน  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติการท างาน  
ปัจจุบัน     อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2543 - 2548 ที่ปรึกษา การเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอุตสาหกรรมขนาดกลาง  
                               และขนาดเล็ก (SMEs) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2531 – 2535 วิศวกร/ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไลอ้อน คอนเทนเนอร์ส จ ากัด             
ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย 
สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และ วิทยา พลเพชร. (2563). ประเทศไทย 4.0: การบูรณาการห่วงโซ่เทคโนโลยีส าหรับ 

การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า, กรุงเทพมหานคร, a-d 

สิทธิพันธ์ ศรีณรงค์ พีรพล หวังกุ่ม สุวิทย์ แพงกันยา สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และเทอดพงษ์ แดงสี. (2563).  
การพัฒนาเครื่องอบแห้งมะม่วงน้ าดอกไม้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับตัวเก็บรังสีอาทิตย์และ
รังสีอินฟราเรด. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า, กรุงเทพมหานคร, 425-430 
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ปฐวี สุทธินิยม ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และสุวิทย์ แพงกันยา. (2563). เครื่องกลั่นน้ า 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมรังสีอินฟราเรด . การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า , 
กรุงเทพมหานคร, 431-436 

สถิต บัวเผื่อน อดิศักดิ์ เหมมาลา สุวิทย์ แพงกันยา สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และ เทอดพงษ์ แดงสี. (2563). 
การพัฒนาจักรยานส าหรับรดน้ าต้นไม้และชาร์จแบตเตอรี่ . การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้าน
วิศวกรรมและเทคโนโลยี เ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้ งที่  3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
วิทยาเขตร่มเกล้า, กรุงเทพมหานคร, 454-458 

ประสิทธิ์ เอ่ียมสะอาด วรทัต วรจักร์ ฉัตรฐากูร ยุพานิช สุวิทย์ แพงกันยา สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และ  เทอดพงษ์ แดงสี. 
(2563). ชุดฝึกปฏิบัติการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า , 
กรุงเทพมหานคร, 146-150 

กฤติภาส วงษ์เวชประสิทธิ์ ภูตะวัน บางยี่ขัน สุวิทย์ แพงกันยา สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และสุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย. (2562). 
เครื่องผสมเศษอาหารภายในครัวเรือนสาหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร, กรุงเทพมหานคร, 294-297 

ธนพล ชื่นบาน อดิศักดิ์ นามเขตร์ สรวิชญ์ เกิดอารีย์ สุวิทย์ แพงกันยา สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และ  สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย. 
(2562). ชุดฝึกปฏิบัติการระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร, กรุงเทพมหานคร, 302-305 

ธวัช ขันจอก ปริญญ์ บุญกนิษฐ และ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. (2561). การศึกษาปัจจัยส าคัญในการผลิตสารสกัด
สมุนไพรไทยที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาแชมพูสมุนไพรบ ารุงเส้นผม . การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพมหานคร, 296-299 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล  นายสุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
การศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2551  

การฝึกอบรม   
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ GHG Internal Verifier Training Course Attended  

                                 The LRQA Business Assurance 
- หลักสูตรผู้ตรวจประเมินโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส าหรับองค์กร (CFO Verifier)  
-  หลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่ งยืนเ พ่ือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
   สภาพภูมิอากาศ โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
-  หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 8 จัดอบรมหลักสูตร  
   โดย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

สังกัดหน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   โทรศัพท์ 02-8363000 ต่อ 4174 
   E-mail: suwat.pa@rmutp.ac.th 
ต าแหน่งปัจจุบัน  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 

ประวัติการท างาน  
พ.ศ 2559 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
                คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2559   ผู้ทวนสอบโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส าหรับองค์กร สถาบันสิ่งแวดล้อม  
    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ที่ปรึกษาโครงการ Carbon footprint for Organization (CFO) ระยะที่ 5  
สถาบันสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ที่ปรึกษาโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศ (Eco Industrial 
Town Action Plan) สถาบันสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ที่ปรึกษาโครงการด าเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ (Eco town Implement) สถาบันสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 
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พ.ศ. 2558   ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสียตามหลัก 3Rs   
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่ปรึกษาโครงการแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial 
Town Master Plan) สถาบันสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ที่ปรึกษาโครงการ Carbon footprint for Organization(CFO) ระยะที่ 4  
สถาบันสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ผู้ตรวจประเมินโครงการ Eco Factory สถาบันสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 

ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย 
วสันต์ ศรีซังส้ม ศราวุธ เถื่อนเนาว์ สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย สุธินนท์ พัชรัชต์วิรากุล. 

(2563). เครื่องผลิตน้ าจากอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาน้ าส าหรับการปลูกผัก 
ไร้ดิน . การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม  นวัตกรรม และการจัดการ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที ่9 ประจ าปี 2563, กรุงเทพฯ, 122-128  

สิรภพ น้อยส าราญ เมธาพร สวัสดิวงศ์ สุวิทย์ แพงกันยา สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย และ พุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล. 
(2563). เครื่องอบแห้งเนื้อล าไยด้วยลมร้อน. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า , 
กรุงเทพฯ, 448-453 

สมเดช รัตนภูม ิบริรักษ์ สมบูรณ์ ก่อพงศ์ คงอุดมเกียรติ สรสุธี บัวพูล สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย และ พุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล. 
(2563). การพัฒนาเครื่องอัดร้อนระบบไฮดรอลิกส าหรับเปลือกกะลากาแฟ . การประชุมวิชาการ
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
วิทยาเขตร่มเกล้า, กรุงเทพฯ, 136-140 

อัษฎา เขียวกะแล้ นฤสรณ์ พยนต์ศิริ ปัญญา สาโรจน์ สรสุธี บัวพูล สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย และ พุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล. 
(2563). การศึกษาการอบแห้งเปลือกกะลากาแฟด้วยเตาอบลมร้อนชนิดสายพานล าเลียง
กึ่งอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า, กรุงเทพฯ, 205-210 

กนธี ชื่นชูจิตต์ ฤทธิพร หว่างเพียร จิระพงค์ บุญประเสริฐ สุวิทย์ แพงกันยา สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย และ             
พุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล. (2562). เครื่องอบแห้งกล้วยน้ าว้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ . การประชุม
วิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 4, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพมหานคร, 298-301 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล  นางสาวสรสุธี บัวพูล   
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
การศึกษา วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2559   
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550    
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547 

การฝึกอบรม  การอบรมจริยธรรมในมนุษย์  
                                เส้นทางสู่ความส าเร็จของอาจารย์รุ่นใหม่  
   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ 
                               ด้วย Technology Enhanced Learning  
   โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ สกสว. 
                                โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา 
   โครงการการพัฒนาระบบและทรัพยากรเพ่ือรองรับการเรียนการสอนแบบดิจิตอล 

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) 
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Solid Edge Fundamental 
สังกัดหน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   โทรศัพท์ 02-8363000 ต่อ 4129 
   E-mail: sorasutee.b@rmutp.ac.th 
ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประวัติการท างาน  
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2560 - 2561 ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการแผนการจัดการขยะเทศบาลในพื้นท่ีชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
                               ตอนบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ กระทรวงพลังงาน 
พ.ศ. 2555 – 2560 วิศวกร บริษัท เอส.เอช.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด    
พ.ศ. 2549 - 2561 อาจารย์เคมี โรงเรียนกวดวิชาแมทพลัส 
พ.ศ. 2560  อาจารย์พิเศษเคมี โรงเรียนรุ่งอรุณ  
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ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
ภูรณี ทอนปอน นวรัตน์ เป้าประเสริฐ พรพรหม อินทรโชติ สุวิทย์ แพงกันยา เทอดพงษ์ แดงสี และ สรสุธี บัวพูล 

(2563). เครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ . การประชุมวิชาการนวัตกรรม 
ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต 
ร่มเกล้า, กรุงเทพฯ, 437-441. 

สมเดช รัตนภูมิ บริรักษ์ สมบูรณ์ ก่อพงศ์ คงอุดมเกียรติ สรสุธี บัวพูล สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย และ พุทธิพงศ์ เลขชัยวรกุล 
(2563). การพัฒนาเครื่องอัดร้อนระบบไฮดรอลิกส าหรับเปลือกกะลากาแฟ . การประชุมวิชาการ
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วิทยาเขตร่มเกล้า, กรุงเทพฯ, 136-140. 

ฐิติมา ละมูล พนิตตา ค าแปลง สุวิทย์ แพงกันยา สรสุธี บัวพูล และพุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล (2563).  
ชุดฝึกปฏิบัติการระบบปั๊มน้ า.การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า, กรุงเทพฯ, 151-156.  

อัษฎา เขียวกะแล้ นฤสรณ์ พยนต์ศิริ ปัญญา สาโรจน์ สรสุธี บัวพูล สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย และ พุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล 
(2563). การศึกษาการอบแห้งเปลือกกะลากาแฟด้วยเตาอบลมร้อนชนิดสายพานล าเลียงกึ่งอัตโนมัติ . 
การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า, กรุงเทพฯ, 205-210. 

สรสุธี บัวพูล และพุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล (2562). การศึกษาอุตสาหกรรมการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์ 
บนโลหะ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพมหานคร, 278-281. 

พุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล สรสุธี บัวพูล และ ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ (2561). ผลกระทบการอบแห้งด้วยลมร้อน
ร่วมกับไมโครเวฟที่มีต่อไม้ปาล์มน้ ามันชนิดแผ่นบางเพ่ือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ . การประชุมวิชาการ
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561, กรุงเทพฯ,  
389-393.  
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล  นายศิวรุตม์ จุลพรหม 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
การศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2562  
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555 
การฝึกอบรม  การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) 
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Solid Edge Fundamental 
สังกัดหน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   โทรศัพท์ 02-8363000 ต่อ 4129 
   E-mail: siwarut.j@rmutp.ac.th 
ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประวัติการท างาน  
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
พ.ศ. 2562 – 2563       ผู้ชว่ยวิจัยในโครงการแผนการจัดการขยะเทศบาลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

ตอนบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ กระทรวงพลังงาน 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
ศิวรุตม์ จุลพรหม (2563). ความเป็นไปได้ในอนาคตของเทคโนโลยีพลังงานจากแสงอาทิตย์ในประเทศไทย.  

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรม  
อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2563, วันที่ 25 กันยายน 2563, กรุงเทพฯ, 114 -121.  
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล  นายพุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล   
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
การศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556  

การฝึกอบรม   
พ.ศ. 2559  Intelligent Robot, Harbin Institute of Technology, China 
พ.ศ. 2556  Participated in the Industrial Training, Jianxi University of Science and 

Technology, China 
สังกัดหน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   โทรศัพท์ 02-8363000 ต่อ 4175 
   E-mail: putipong_l@rmutp.ac.th  
ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประวัติการท างาน/ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2560 - 2561 อาจารย์ประจ า สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 

สมุทรปราการ 
พ.ศ. 2557 - 2558 ผู้จัดการบริษัท ไถ่เชียงโฮมเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด (Koncept Furniture สาขาชุมพร) 
พ.ศ. 2556 - 2557 ทีมท่ีปรึกษา โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ
   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 11 สุราษฎร์ธานี 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)  
งานวิจัย  
สิรภพ น้อยส าราญ เมธาพร สวัสดิวงศ์ สุวิทย์ แพงกันยา สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย และ พุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล. 

(2563). เครื่องอบแห้งเนื้อล าไยด้วยลมร้อน. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า , 
กรุงเทพฯ, 448-453 

mailto:putipong_lek@hotmail.com%20ใช้
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ฐิติมา ละมูล พนิตตา ค าแปลง สุวิทย์ แพงกันยา สรสุธี บัวพูล และพุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล . (2563).  
ชุดฝึกปฏิบัติการระบบปั้มน้ า. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า, กรุงเทพฯ, 151-156 

สมเดช รัตนภูมิ บริรักษ์ สมบูรณ์ ก่อพงศ์ คงอุดมเกียรติ สรสุธี  บัวพูล สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย และ               
พุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล. (2563). การพัฒนาเครื่องอัดร้อนระบบไฮดรอลิกส าหรับเปลือกกะลา
กาแฟ. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม       
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า, กรุงเทพฯ, 136-140 

อัษฎา เขียวกะแล้  นฤสรณ์ พยนต์ศิริ  ปัญญา สาโรจน์  สรสุธี  บัวพูล สุวัสส์  แพ่งธีระสุขมัย และ                  
พุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล. (2563). การศึกษาการอบแห้งเปลือกกะลากาแฟด้วยเตาอบลมร้อน
ชนิดสายพานล าเลียงกึ่งอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
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