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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
: …………………………………………
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Industrial Engineering)
3. วิชาเอก
- ไม่มี 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สาหรับเอกสารและตาราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
เมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2563
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 และ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
- ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ภายในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรอุตสาหการทั้งในหน่วยงานรัฐบาล และเอกชน
2. วิศวกรด้านความปลอดภัย ด้านซ่อมบารุง ด้านการออกแบบและวางผังโรงงาน ด้านการควบคุม
คุณภาพหรือควบคุมการผลิต ด้านการขายสินค้าวิศวกรรม ด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบการ
ทางาน
3. นักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัย และการประกอบอาชีพอิสระ
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9. ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1 นายประเสริฐ ปราชญประยูร

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

อาจารย

วท.ม. วิศวกรรมการผลิต
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
เกียรตินิยมอันดับ 1
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน
คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
เกียรตินิยมอันดับ 2

2 นายอลงกรณ ฉัตรเมืองปก

อาจารย

3 นางสาวชลาลัย วงเวียน

อาจารย

4 นางสาวพรพรรณ ทองแพง

อาจารย

5 นายปองพล รักการงาน

อาจารย

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ป พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2551
2547
2556
2552
2559
2556
2559
2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2549
2544
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ตําแหนง
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ปจจุบันมีความตองการใชเทคโนโลยีในดานตางๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในดานการแขงขัน
ทางธุรกิจสูงมาก สงผลใหมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑตางๆ ในทุกดานอยางรวดเร็วเพือ่
ตอบสนองตอความตองการ ปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคือทรัพยากรมนุษยใหมีขีดความสามารถ
ทางการแข งขั น ทุ กระดั บ ได ถูกกํ า หนดไว อยางชัดเจนในทิศทางหรือยุทธศาสตรก ารพัฒ นาประเทศใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และสอดคลองกับแผนแมบทการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574 ที่มุงสูอุตสาหกรรมสรางสรรคที่สมดุลและยั่งยืน และเพื่อ
รองรับการเปนผูผลิตในระดับอาเซียน โดยมีการยกระดับมาตรฐานการผลิตและสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปนหลักสูตรดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตวิศวกรอุตสาหการที่มีคุณภาพเพื่อเป นทรัพยากรบุคคลซึ่งเปน
ทรัพยากรหลักที่สําคัญที่สุดในการสนับสนุนตอทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ และ
แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมฯ สอดคลองกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยเขาสูยุค 4.0 และ
อุตสาหกรรม 4.0
11.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศจะดําเนิน การไปไดอยางดีและมีป ระสิทธิภาพ
จะตองมีการบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของ ใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
และพั ฒ นาประเทศ การผลิ ตบั ณฑิ ตตามหลักสู ตรดัง กลาวจะต องมี การใชท รัพ ยากรตา งๆ เชน ระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน ซึ่งการพัฒนาดังกลาวยอมจะสงผลดีตอการพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรม เมื่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมีความเขมแข็งและยั่งยืนยอมจะเปนการสงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามไป
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
ตามทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่มีความตองการผูที่มีความรู
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยใหสามารถแขงขันไดทั้งใน
ระดั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น ระดั บ ทวี ป และระดั บ โลก ซึ่ ง มี ก ารแข ง ขั น ที่ สู ง มาก บั ณ ฑิ ต ด า นวิ ศ วกรรม
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อุตสาหการที่ผลิตขึ้นจะตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนดไวจะมีความรูและความเขาใจใน
บริบทดังกลาว สามารถนําความรูท่ีศึกษามาเปนเครื่องมือในการประยุกตใชไดอยางเหมาะสม รวมถึงมี
ความสามารถในการค น ควา และเรี ยนรู สิ่งใหมๆ เพื่อสรางโอกาสในการแขงขันและยังเปน การเพิ่มขีด
ความสามารถทางธุรกิจ โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
12.2. ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพซึ่งถือเปนการสรางทรัพยากรที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งออกไปรับใชสังคมและเปนหัวใจที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในการผลิตบัณฑิตดานวิศวกรรมศาสตรนั้น มีความแตกตางจากศาสตรในสาขาอื่น เนื่องจากจําเปนตองใช
งบประมาณดานครุภัณฑที่สูงมากเพื่อจัดเตรียมความพรอมดานหองปฏิบัติการ แตดวยสถานการณความ
จําเปนในการพัฒนาประเทศไทยเขาสูยุ ค 4.0 ตามขอ 11.1 มหาวิทยาลัยมีหนาที่ตองพัฒนาทรั พยากร
บุ คคลให มีความพร อมดั งกล า ว ทั้ งนี้ มหาวิทยาลัย มุงเนน ที่การพัฒ นาเยาวชนในทองถิ่ น พื้น ที่จังหวัด
เพชรบุรีและพื้นที่รอบขางเปนหลักใหมีความเปนเลิศในดานวิชาการตามศาสตรที่เปนวัตถุประสงคหลักของ
หลั ก สู ต รนี้ เพื่ อ นํ า องค ค วามรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไปประยุ ก ต ใ ช ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา ยกระดั บ ความรู แ ละ
ความสามารถในภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑตางๆ ตลอดจนสามารถชวยเหลือใหเกิ ด การ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับทองถิ่นและชุมชนใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะอื่น ๆ มีดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะครุศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน เปดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3) หมวดวิชาเลือกเสรี เปดสอนโดยคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
1) เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)
2) วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)
3) เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economy)
4) กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Processes)
5) สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistic)
13.3 การบริหารจัดการ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลั กสูตร ซึ่งมีประธานหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบหลั ก
ประสานงานกั บ คณบดี คณะวิ ศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีสํานักสงเสริ ม
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วิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานกลางในการทําหนาที่ ประสานงานรวมกับคณะตาง ๆ ที่
เกี่ยวของในการเปดรายวิชาและจัดอาจารยผูสอน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงเนนผลิตบัณฑิ ตวิ ศวกรดานวิ ศวกรรมอุตสาหการที่ มีความรูความสามารถด านวิ ศวกรรม
อุตสาหการ โดยเนนดานความสามารถในการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน และการเพิ่มผลิตภาพ
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดอยางแทจริง
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปนหลักสูตรที่ตอบสนองตอ
ดานการผลิตวิศวกรควบคุม ที่เปนวิศวกรที่มีความตองการในการพัฒนาประเทศในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ โดยเนนใหนักศึกษานําความรูที่ไดไปปรับใชเพื่อทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะดานการแขงขันใหกับประเทศไทยในยุค 4.0 ไดอยางชัดเจน
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งเปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2563
นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังนี้
1) มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติดานการดูแลคุณภาพและความปลอดภัย
และดานการเพิ่มผลิตภาพ สามารถประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
2) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม
3) มีความใฝศึกษาคนควาเพื่อเรียนรูสิ่งใหมๆ เพื่อพัฒนาอยูเสมอ
4) มีมนุษยสัมพันธ และทักษะในดานการติดตอสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) มีทักษะดานการนําเสนอขอมูล
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ - ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง - รายงานผลการประเมิน
ใหมมี าตรฐาน
สม่ําเสมอ
หลักสูตร
- พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ - เอกสารหลักสูตรที่ผานการ
ปรับปรุง
มาตรฐานระดับชาติ
- รายงานผลการประเมินความ
พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ - ติดตามความเปลี่ยนแปลง
พึงพอใจในการใชบัณฑิตจาก
สถานการณความตองการใช
ใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูป ระกอบการ ผูใชบัณฑิต และการ บัณฑิต ดานวิศวกรรมอุตสาหการ ผูประกอบการ
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
จากสถานประกอบการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
ทักษะความรู และความสามารถ
ในการทํางาน
-รอยละการมีงานทําของบัณฑิต
พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอน - สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน - ผลงานวิจัย
วิจัยและบริการวิชาการ ใหสอดคลอง การสอน วิจัยและบริการวิชาการ - รายงานผลการประเมินความ
กับการนําไปปฏิบัติงานจริง
- สนับสนุนใหนักศึกษาไดศึกษา พึงพอใจในการใหบริการทาง
ปญหาในทองถิ่นและสถาน
วิชาการ
ประกอบการระหวางเรียน
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษา และ
ผูประกอบการ
พัฒนาสถานที่และอุปกรณการเรียน - จัดหางบประมาณสนับสนุน - รายงานผลการประเมินความ
การสอน ใหมีความทันสมัยตอการ
พึงพอใจของนักศึกษา
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยจัดรายวิชาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสหกิจศึกษา เรียนวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ เต็มเวลา ส่วนข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 หมวด 3 (ภาคผนวก จ)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2) การสาเร็จการศึกษา
ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
(ดูข้อบังคับฯ 2553 หมวด 5)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้ว ยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 หมวด 4 (ภาคผนวก จ)
2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้ว ยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 หมวด 7 (ภาคผนวก จ)
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2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
1) เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท า ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑ และ/หรือเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1) ความรูพื้นฐานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาที่อาจมีพื้นฐานที่
แตกตางกัน
2) การใฝเรียนรู และคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆ
3) สภาพแวดลอมของสังคมเมืองที่มีสิ่งยั่วยุใหนักศึกษาขาดเรียน โดยเฉพาะสําหรับนักศึกษาที่มา
จากตางอําเภอ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1) จัดสอนเสริมพื้นฐานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษกอนเริ่มเรียนในปแรก
2) จัดอาจารยที่ปรึกษาใหคอยเอาใจใสอยางใกลชิด เพื่อใหคําแนะนําในการใชชีวิตการเรียนและ
สังคมในมหาวิทยาลัย
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา (คน)
ระดับชั้นป
2563 2564 2565 2566 2567
ชั้นปที่ 1
30
30
30
30
30
ชั้นปที่ 2
30
30
30
30
ชั้นปที่ 3
30
30
30
ชั้นปที่ 4
30
30
รวม
30
60
90
120
120
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
30
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา/คาลงทะเบียน
(เหมาจาย 15,000 ตอเทอมตอคน)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ปงบประมาณ
2563
2564
2565
2566
2567
900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000
90,000

180,000

270,000

360,000

360,000

รวมรายรับ
990,000 1,980,000 2,970,000 3,960,000 3,960,000
2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
ปงบประมาณ
หมวดเงิน
2563
2564
2565
2566
2567
ก. งบดําเนินการ
เงินเดือน
420,360 445,590 472,330 500,670 530,710
งบอุดหนุน (สายวิชาการ 4 ตําแหนง) 1,440,000 1,526,400 1,617,990 1,715,070 1,817,980
งบอุดหนุน (สายสนับสนุนวิชาการ 2 480,000 508,800 539,330 571,690 606,000
ตําแหนง)
คาตอบแทน
20,000 25,000 30,000 30,000 30,000
คาใชสอย
50,000 100,000 150,000 200,000 200,000
คาวัสดุ
60,000 140,000 240,000 380,000 380,000
รายจายอื่น ๆ (ตรวจรับรองปริญญา 60,000
80,000
และพัฒนาหลักสูตร)
รวม (ก)
2,470,360 2,805,790 3,049,650 3,397,430 3,644,690
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
10,000,000 10,000,000 5,000,000 1,500,000 500,000
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม (ข)
10,000,000 10,000,000 5,000,000 1,500,000 500,000
รวม (ก) + (ข)
12,470,360 12,805,790 8,049,650 4,397,430 4,144,690
จํานวนนักศึกษา
30
60
90
120
120
คาใชจายตอหัวที่ใชในการผลิตนักศึกษา
382,678.67 180,429.83 56,440.56 3,645.25 1,539.08
ตามหลักสูตรนี้ (บาท/คน/ป)
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2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอรเน็ต
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.
2553 หมวด 8 (ภาคผนวก จ)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก . หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข . หมวดวิชาเฉพาะ
1 กลุมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
2 กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
3 กลุมวิชาชีพ
3.1 วิชาชีพบังคับ
3.2 วิชาชีพเลือก
3.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ค . หมวดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ

141

หนวยกิต

30
18
3
3
6
105
21
28
56
37
12
7
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหนักศึกษาเลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต และเลือก
เรียนกลุมวิชาภาษาและการสื่อสารวิชาอื่นๆ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
2) หรือกรณีที่หลักสูตรมี มคอ.1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ใหเลือกกลุมวิชาภาษาและการ
สื่อสารที่เปนไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น
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3) ทั้งนี้ กรณีขอ 1) และ 2) ตองเรียนรายวิชาภาษอังกฤษไมนอยกวา 12 หนวยกิต ตลอด
หลักสูตร
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3.1.3 โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนหนวยกิต ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหเรียนไมนอยกวา
30 หนวยกิต
ก. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Specific Purposes
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
3 (3–0–6)
Thai for Critical Thinking
1550100 ภาษาอังกฤษเบื้องตน
Non-Credit
Basic English

1550101
1550102
1550103
1560101
1560102
1570101
1570102
1590101
1590102
1620101

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
English for Daily Life
ภาษาอังกฤษในสถานการณทั่วไป
English for General Situations
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
English for Workplace
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
ภาษาจีนเบื้องตน
Basic Chinese
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Basic Japanese
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเกาหลีเบื้องตน
Basic Korean

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
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รหัสวิชา
1620102

หมายเหตุ

ชื่อวิชา
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3–0–6)

รายวิชา 1550100 ภาษาอังกฤษเบื้องตน ใหมีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ
รายวิชา 1550101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ใหมีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ
รายวิชา 1550102 ภาษาอังกฤษในสถานการณทั่วไป ใหมีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ
รายวิชา 1550103 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการณ ใหมีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1050101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
1050102 ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
1050104 จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
3 (3–0–6)
Volunteer Spirit for Community Development
1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
1510102 ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systematic Thinking Skills
1510103 มนุษยกับการใหเหตุผล
3 (3–0–6)
Man and Reasoning
1520101 ทักษะการรูสารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
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รหัสวิชา
1520103
2010101
2010102
2050101
2060101

ชื่อวิชา
การคิดเชิงสรางสรรค
Creative Thinking
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
Aesthetics of Visual Arts
ชางเมืองเพชร
Phetchaburi Artisan
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
Aesthetics of Drama
สุนทรียภาพทางดนตรี
Aesthetics of Music

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
2500099 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(3–0–6)
King's Science and Sustainable Development
2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
2500102 วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
2500103 ความเปนพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
2500104 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3–0–6)
Human and Environment
2500105 เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
2500106 อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Studies
2500108 สังคมนาอยู
3 (3–0–6)
Society Betterment
2500109

ประวัติศาสตรอารยธรรม
History of Civilization

3 (3–0–6)
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รหัสวิชา
2550101
2560101
2560102
3560101
3560102
3560103
3560503
3560504
3600101
3600102
9740101

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การเมืองและการปกครองไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
ธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน
3 (3–0–6)
Good governance in operation
การเปนผูประกอบการเบื้องตน
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork
สมรรถนะบุคคลเพื่อเตรียมความพรอมการมีงานทํา
3 (3–0–6)
Personal competency for prepare having a job
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
การบริหารการเงินสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
การรูเทาทันสื่อ
3 (3–0–6)
Media Literacy
วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในบริบทเอเชีย-แปซิฟก
3 (3–0–6)
Culture and Tourisum in Asia-Pacific Context

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
4010702 วิทยาศาสตรกับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
4010703 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
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รหัสวิชา
4010704
4020101
4020102
4030001
4030002
4030003
4040101
4040102
4070301
4070302
4080101
4080102
4080103
4080104
4080105
4090101

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
เคมีและภูมิปญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Wisdom
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
3 (3–0–6)
Conservation Biology
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
การสรางเสริมสุขภาวะ
3 (3–0–6)
Health Promotion
สุขภาพครอบครัว
3 (3–0–6)
Family Health
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (2–2–5)
Sports for Health Development
นันทนาการเพื่อทักษะชีวิต
3 (2–2–5)
Recreation for Life Skills
รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
3 (2–2–5)
Figure and Weight Control
วิทยาศาสตรการกีฬา
3 (3–0–6)
Sports Science
ทักษะการวายน้ําและความปลอดภัยทางน้ํา
3 (2–2–5)
Swimming Skill and Water safety
อาหารนานาชาติ
3 (2–2–5)
International Cookery
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รหัสวิชา
4100904
4120101
5000101
5040601
5040606
5060601
5060602
5070311
5070607
5070613
5070614
5070615
5520101
5520102
5530101
5540602

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรอินทรีย
3 (2–2–5)
Organic Agriculture
การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pets Care for Recreation
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3 (2–2–5)
Marine and Coastal Resources Management for Sustainable Development
ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
3 (3–0–6)
Aquatic Resources and Conservation
การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
การแปรรูปผลิตภัณฑนม
3 (2–2–5)
Milk Products
ขนมเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Dessert for Business
อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
การบริหารทรัพยสินทางปญญา
3 (3–0–6)
Intellectual Property Management
มาตรฐานระบบคุณภาพเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Quality Standard
ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล
3 (3–0–6)
Living in Digital World
พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
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รหัสวิชา
5540603
5570103
5580704
5590101
5800101
7130401
7130402
7130403
7130404
8010801
8010802
8010804
8010805

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Electrical Technology for Daily Life
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
เทคโนโลยีทองถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3 (2–2–5)
Technology for Presentations
ดิจิทัลมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
Digital Multimedia
ความปลอดภัยทางไซเบอร
3 (2-2-5)
Cyber Security
การชวยฟนคืนชีพ
3 (3–0–6)
Cardiopulmonary Resuscitation
การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
3 (3–0–6)
Care for Disaster Victims
ชีวิตและสุขภาพ
3 (3–0–6)
Life and Health
หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
3 (3–0–6)
National Health Security of Thai People
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ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 104 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร กําหนดใหเรียน
21 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
5501101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 1
5501102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 2
5502101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 3
5501103 ฟสิกสวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Physics 1
5501104 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1
1(0-3-0)
Engineering Physic Laboratory 1
5501105 ฟสิกสวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Physics 2
5501106 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2
1(0-3-0)
Engineering Physic Laboratory 2
5501107 เคมีวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Chemistry
5501108

ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
Engineering Chemistry Laboratory

1(0-3-0)

2) กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรม กําหนดใหเรียน
28 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
5521101 แนะนําวิศวกรรมอุตสาหการ
1 (1–0–2)
Introduction to Industrial Engineering
5521102 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2–3–4)
Engineering Drawing
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รหัสวิชา
5521103

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
วัสดุวิศวกรรม
3 (3–0–6)
Engineering Material
5521104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3 (2–3–4)
Computer Programming
5521105 หลักพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา
3 (3–0–6)
Fundamental of Electrical Engineering
5521106 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา
1 (0–3–0)
Electrical Engineering Laboratory
5521107 สถิติวิศวกรรม
3 (3–0–6)
Engineering Statistics
5521108 กรรมวิธีการผลิต
3 (3–0–6)
Manufacturing Processes
5521109 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1 (0–3–0)
Industrial Engineering Laboratory 1
5521110 เทอรโมฟลูอิด
3 (3–0–6)
Thermofluid
5521111 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0–3–0)
Mechanical Engineering Laboratory
5591112 กลศาสตรวิศวกรรม
3 (3–0–6)
Engineering Mechanics
3) กลุมวิชาชีพ 53 หนวยกิต ประกอบดวย
3.1 วิชาชีพบังคับ
41 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
5521113 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร
3 (3–0–6)
English for Engineers
5522101 การศึกษาการทํางานอุตสาหกรรม
3 (3–0–6)
Industrial Work Study
5522102 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2
1 (0–3–0)
Industrial Engineering Laboratory 2
5522103 การควบคุมคุณภาพ
3 (3–0–6)
Quality Control
5522104 การวิจัยการดําเนินงาน
3 (3–0–6)
Operation Research
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รหัสวิชา
5522105

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3 (3–0–6)
Engineering Economy
5522106 วิศวกรรมซอมบํารุง
3 (3–0–6)
Maintenance Engineering
5522107 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3–0–6)
Production Planning and Control
5522108 การออกแบบและวางผังโรงงาน
3 (3–0–6)
Industrial Plant Design
5522109 องคกรและการจัดการในอุตสาหกรรม
3 (3–0–6)
Industrial and Organization Management
5522110 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3–0–6)
Safety Engineering
5522111 การวิเคราะหตนทุนการผลิต
3 (3–0–6)
Industrial Cost Analysis
5529101 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1 (0–3–0)
Industrial Engineering Project 1
5529102 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
2 (0–6–0)
Industrial Engineering Project 2
3.2 วิชาชีพเลือก กําหนดใหเรียนรายวิชาดังตอไปนี้จํานวนไมนอยกวา
12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
5521114 กฎหมายอุตสาหกรรม
3 (3–0–6)
Industrial Laws
5522112 วิศวกรรมคุณคา
3 (3–0–6)
Value Engineering
5522113 ระบบบริหารงานคุณภาพ
3 (3–0–6)
Quality Systems Management
5522114 การสรางแบบจําลองทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (2–3–4)
Industrial Engineering Simulation
5523101 การออกแบบและเลือกใชวัสดุ
3 (3–0–6)
Material Selection and Design
5524101 วิศวกรรมเครื่องมือ
3 (3–0–6)
Tool Engineering
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รหัสวิชา
5524102
5524103
5524104
5524105
5525101
5525102
5526101
5526102
5526103
5526104
5527101
5527102
5527103
5527104
5529105

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ
3 (2–3–4)
Forming Technology
มาตรวิทยาวิศวกรรม
3 (2–3–4)
Engineering Metrology
คอมพิวเตอรชวยงานออกแบบ
3 (2–3–4)
Computer Aided Design
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3 (3–0–6)
Automation and Control Systems
การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
3 (3–0–6)
Logistics and Supply Chain Management
การออกแบบระบบขนถายวัสดุ
3 (3–0–6)
Material Handling System and Design
อุปกรณรับและแปลงสัญญาณ
3 (2–3–4)
Sensors and Transducers
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
3 (2–3–4)
Hydraulics and Pneumatics
ระบบการผลิตอัตโนมัติ
3 (2–3–4)
Manufacturing Automation
ระบบคอมพิวเตอรและการเชื่อมโยง
3 (3–0–6)
Computer Systems and Interfacing
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม
3 (3–0–6)
Energy and Environmental Management
การจัดการธุรกิจสําหรับวิศวกร
3 (3–0–6)
Business Management for Engineers
การบริหารโครงการ
3 (3–0–6)
Project Management
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (2–3–4)
Computer Software for Industrial Engineering
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (3–0–6)
Selected Topics in Industrial Engineering
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3.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5528101 เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
5528102 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

7 หนวยกิต
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1 (1–0–2)
6 (600)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
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3.1.4 ตัวอยางการจัดแผนการศึกษา
ป 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
5521101
5501101
5501103
5501104
5521102
..............
..............

รหัสวิชา
5501102
5501105
5501106
5521103
5521104
5591112
..............
..............

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

แนะนําวิศวกรรมอุตสาหการ
1
1
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3
3
ฟสิกสวิศวกรรม 1
3
3
ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1
1
0
เขียนแบบวิศวกรรม
3
2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1
3
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2
3
3
รวม
17
15
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 29
ป 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชือ่ วิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3
3
ฟสิกสวิศวกรรม 2
3
3
ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2
1
0
วัสดุวิศวกรรม
3
3
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3
2
กลศาสตรวิศวกรรม
3
3
วิชาชีพเลือก 1
3
2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3
3
3
รวม
22
19
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 23

ปฏิบัติ
0
0
0
3
3
0
0
6

ปฏิบัติ
0
0
3
0
3
0
3
0
9

ศึกษาดวย
ตนเอง
2
6
6
0
4
6
6
30

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
0
6
4
6
4
6
38
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ป 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
5502101
5521106
5521107
5521107
5521108
5521109
5522105
..............

รหัสวิชา
5501107
5501108
5521103
5521110
5521111
5522101
5522102
..............
..............

ชือ่ วิชา

หนวยกิต ทฤษฎี

คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
3
หลักพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา
3
ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา
1
สถิติวิศวกรรม
3
กรรมวิธีการผลิต
3
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1
เศรษฐศาสตรวศิ วกรรม
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4
3
รวม
20
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 24
ป 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชือ่ วิชา

หนวยกิต

3
3
0
3
3
0
3
3
18

ทฤษฎี

เคมีวิศวกรรม
3
3
ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
1
0
การควบคุมคุณภาพ
3
3
เทอรโมฟลูอิด
3
3
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1
0
การศึกษาการทํางานอุตสาหกรรม
3
3
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2
1
0
วิชาชีพเลือก 2
3
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5
3
3
รวม
21
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 24

ปฏิบัติ
0
0
3
0
0
3
0
0
6

ปฏิบัติ
0
3
0
0
3
0
3
0
0
9

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
0
6
6
0
6
6
36

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
0
6
6
0
6
0
6
6
36
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ป 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
5522106
5522107
5522108
5522104
552xxxx
..............
..............

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

วิศวกรรมซอมบํารุง
3
3
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3
3
การออกแบบและวางผังโรงงาน
3
3
การวิจัยการดําเนินงาน
3
3
วิชาชีพเลือก 3
3
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
3
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7
3
3
รวม
21
21
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 21

ปฏิบัติ
0
0
0
0
0
0
0
0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
6
42

ป 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
5522110
5522111
5521113
5529101
552xxxx
..............
..............

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

วิศวกรรมความปลอดภัย
3
3
การวิเคราะหตนทุนการผลิต
3
3
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร
3
3
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1
0
วิชาชีพเลือก 4
3
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8
3
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9
3
3
รวม
19
18
ชั่วโมงเรียน /สัปดาห = 21

ปฏิบัติ
0
0
0
3
0
0
0
3

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
0
6
6
6
36
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ป 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
5522109
5528101
5529102
..............
...............
...............

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

องคกรและการจัดการฯ
3
เตรียมสหกิจศึกษา
1
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10
3
วิชาเลือกเสรี
3
วิชาเลือกเสรี
3
รวม
15
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 22
ป 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
1
0
3
3
3
13

0
0
6
0
0
0
6

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

รวม

6
6

0
0

600
600

5528102 สหกิจศึกษา

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
2
0
6
6
6
26

ศึกษาดวย
ตนเอง
0
0
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3.2 ชื่อ - นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนงวิชาการ

1 นายประเสริฐ ปราชญประยูร

อาจารย

2 นายอลงกรณ ฉัตรเมืองปก

อาจารย

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
วท.ม. วิศวกรรมการผลิต
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ป พ.ศ. ภาระการสอน (ชั่วโมง/ป)
ที่จบ 2563 2564 2565 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2551 24
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2547

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 นางสาวชลาลัย วงเวียน
อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 นางสาวพรพรรณ ทองแพง
อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
5 นายปองพล รักการงาน
อาจารย วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
คอ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เกียรตินิยมอันดับ 2
หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยูในภาคผนวก ค

33

33

33

2556 24
2552
2559 24
2556
2559 24
2556

33

33

33

33

33

33

33

33

33

2549 24
2544

24

24

24
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ป พ.ศ. ภาระการสอน (ชั่วโมง/ป)
ที่จบ 2563 2564 2565 2566

1 นายประเสริฐ ปราชญประยูร

อาจารย วท.ม. วิศวกรรมการผลิต
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2551
2547

24

33

33

33

2 นายอลงกรณ ฉัตรเมืองปก

อาจารย วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2556
2552
2559
2556

24

33

33

33

24

33

33

33

อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
อาจารย วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน
คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
อาจารย ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี
ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2559
2556

24

33

33

33

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2549
2544

24

24

24

24

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลัยครูเพชรบุรี

2552
2546
2531

33

33

24

24

3 นางสาวชลาลัย วงเวียน
4 นางสาวพรพรรณ ทองแพง

5 นายปองพล รักการงาน

6 ดร.สมสุข แขมคํา
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ป พ.ศ. ภาระการสอน (ชั่วโมง/ป)
ที่จบ 2563 2564 2565 2566

7 นายวีระยุทธ รัตนศิริวัฒน

อาจารย ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร

2545
2540

36

36

33

33

8 นายนพพล มิ่งเมือง

อาจารย Ed.D. Vocational and
Technical Education
M.S. Industrial and
Technical Education
ค.บ. ชางอุตสาหกรรม

Clemson University

2544

24

24

24

24

Southern Mississippi University

2531

สถาบันราชภัฏพระนคร

2530

33
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษา)
ผูใชบัณฑิตมีความคาดหวังใหบัณฑิตมีความพรอมกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการจึ ง ได กํ า หนดแผนการเรี ย นให นั ก ศึ ก ษาเป น แบบ
สหกิจศึกษาเทานั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในดานประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาที่ศึกษาใน
หลักสูตรนี้กอนเขาสูการทํางานจริง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณ
ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) มีทักษะในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมอุตสาหการจากสถานประกอบการ และมีความเขาใจในหลักการ
ภาคทฤษฎีและการนําไปประยุกตใชในปฏิบัติอยางแทจริง
2) สามารถบูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนาธรรมขององคกร และสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได
5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
6) มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหประมวลผล
4.2 ชวงเวลา
นั กศึ กษาในหลั กสู ตรนี้ จ ะมี กํา หนดใหออกสหกิจ ศึกษาในภาคเรีย นที่ 1 ในปที่ 4 หรืออาจมีการ
ปรับเปลี่ยนชวงเวลาใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภาคการศึกษา/(สัปดาห)
2 / (1-16)
1 / (1-16)

ทักษะ
เตรียมสหกิจศึกษา
ฝกสหกิจศึกษาทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ

ขั้นปที่
1 2 3 4



5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานวิศวกรรม
นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะตองทําโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ โดยเลือกหัวขอที่เกี่ยวของกับ การ
ประยุกตใชความรูดานวิศวกรรมอุตสาหการ มาออกแบบ และสรางสรรคส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม หรือผลงาน
ทางวิชาการดานวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมุงเนนใหมีการคนควาพัฒนา แตละหัวขอโครงงานอาจมีผูเขารวม
ประมาณ 1 – 4 คน โดยมีรูปแบบของการเขียนรายงานและการสอบเพื่อประเมินผลตามเวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
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โครงการวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการที่ นั ก ศึ ก ษานํ า เสนอจะต อ งประกอบด ว ย หั ว เรื่ อ ง วั ต ถุ ป ระสงค
ขอบเขต วิธีการดําเนินงาน โดยไดรับการพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติใหดําเนินการจากคณะกรรมการ เพื่อ
ดําเนินการดวยตนเองใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได สามารถวางแผนการทํางาน มีความรับผิดชอบ เขียนรายงาน
ไดอยางเปนระบบ สามารถนําเสนองานที่ไดดําเนินการศึกษาและแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
จํานวนรวม 3 หนวยกิต แยกเปนโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 จํานวน 1 หนวยกิต และโครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 จํานวน 2 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3 จะมีวิชาโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ1 เพื่อใหนักศึกษาได
นําเสนอหัวขอโครงงานที่ตนเองสนใจ โดยมีการคนควา ทดลอง รวบรวม วิเคราะหขอมูลและเขียนโครงการ
พร อมทั้งปรึ กษากั บ อาจารย ที่ป รึ กษา โดยมีการแตงตั้งอาจารยที่ป รึกษา และนําเสนอ (สอบ) หัว ขอตอ
คณะกรรมการซึ่ งมีจํ านวนไมน อยกวา 3 คน และประกาศรายชื่อหัวขอโครงงาน อาจารยที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการสอบ สําหรับหัวขอโครงงานที่ผานความเห็นชอบและอนุมัติใหดําเนินการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน โดยนักศึกษาจะตองเตรียมนําเสนอความกาวหนา
ของการดําเนินโครงงานตอคณะกรรมการที่ไดแตงตั้งตามชวงเวลาที่เหมาะสมของแตละกลุม ซึ่งทุกกลุมตองมี
การดําเนินการกอนที่จะมีการนําเสนอผลงานในขั้นตอนสุดทายในลําดับตอไป
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
มีการใหความรูผลกระทบตอสังคม สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
สอน การใชเทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกตอง
ดานการพัฒนาตนเอง
มีการสอดแทรกการพัฒนาบุคลิกภาพ เชน บุคลิกการแตงกาย การใช
ภาษาในการสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี การวางตัว การคนควาหา
ความรู การเรียนรูสิ่งใหมๆ โดยผูสอนใหคําแนะนําในการมอบหมายงาน
และหรือรายงานในแตละรายวิชา
ดานวินัย ภาวะผูนํา และความ ในแตละรายวิชาจะมีการมอบหมายงานกลุม ใหนักศึกษาทุกคนไดมีสวน
รับผิดชอบ
รวมในการคนควา การนําเสนอ การฝกการทํางานรวมกันเปนทีม ฝก
ภาวะความเปนผูนํา ใหมีสวนรวมในการเสนอหรือแสดงความคิดเห็น
ตลอดจนการรับฟงและการยอมรับความคิดเห็นจากผูอื่น
ดานทักษะภาษาอังกฤษและ
สงเสริมใหมีรายวิชาดานภาษาตางประเทศในหลักสูตรจํานวน 15 หนวย
ภาษาตางประเทศอื่นๆ
กิต และสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนบางสวนที่ใชเอกสาร
ประกอบการสอนเปนภาษาอังกฤษ หรือการใชภาษาไทยและวงเล็บดวย
ภาษาอังกฤษที่เปนคําศัพทเฉพาะดวย
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
(TQF : HEd.) ของ 5 ทักษะ มีดังนี้
1. ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดา นคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญตอการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน มีการนําหลักคุณธรรมมาใชในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
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1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ใหมีการรักษาศีล มีการฝกสมาธิ และมีการ
ฝกฝนทักษะทางปญญา
2) ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาที่กําหนด
3) เปดโอกาสใหนักศึกษามีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เนนเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับขององคกรและสังคม
8) ผูส อนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลานัดหมาย และการสงงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมตาง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ อยางตอเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแตงกาย
7) ความซื่อสัตยทางวิชาการ เชน ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมดัดแปลงขอคนพบ
2. ทักษะทางความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่เปน
พื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนํามาประยุกตใช
เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนดานความรู
1) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อใหเกิดองคความรู
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2) มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม และการนําเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนทักษะการฟง การพูด การ
อาน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5) การสอนแบบใช ป ญ หาเปน ฐาน (Problem Based Learning) ฝกการแกปญ หาจาก
สถานการณจริง
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนดานความรู
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบยอย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ไดอยางถูกตอง
5) ประเมินจากการแกปญหาจากสถานการณจริง
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาดวยวิธกี ารวัดแบบตาง ๆ ตามเกณฑ
ที่กําหนดของแตละรายวิชา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค และคิดอยางเปนระบบ
2) สามารถสื บ ค น วิ เ คราะห ประมวลและประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช แ ก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรค
3) สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสรางนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แกปญหา
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สงเสริมการเรียนรูโดยการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการฝกปฏิบัติจริง
2) การสอนที่เนนทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
สงเสริมการคิด วิเคราะห และสังเคราะห
3) การศึกษาคนควาจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห สังเคราะห
ทํารายงาน
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ
โดยใชหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญหาที่เกิดจากการฝกปฏิบัติจริง
3) ประเมินจากผลงานที่ไดจากการศึกษาคนควาและการรายงาน
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายใหศึกษาคนควา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกไขปญหาในสถานการณตาง
ๆ ของกลุม ทั้งในบทบาทผูนําหรือผูรวมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกรอยาง
เหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) สงเสริมการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา และการเปนสมาชิกกลุม
2) ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสงเสริม
ทักษะการอยูในสังคม
3) ใหความสําคัญในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและการใหความรวมมือ
4) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม
5) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแหงสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผูอื่น
6) ใชวิธีการสอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝกการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอื่นดวยเหตุผล
7) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียน โดยอาจารยและนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดี
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3) พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทํางานรวมกับผูอื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝกภาคสนาม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับ
โอกาส และวาระ
2) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารได
อยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูลนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานได
อยางเหมาะสม
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการกําหนดปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมใหมีการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ
แกปญหา
2) มอบหมายงานค น คว า องค ค วามรู จ ากแหล ง ข อ มู ล ต า งๆ โดยใช ค อมพิ ว เตอร แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมาย
3) การใชสื่อสังคมออนไลนเปนสื่อการสอน
4) การจั ด การเรี ย นรู แบบประสบการณ (Experiential Learning) ใหผูเรีย นประยุกตใช
ทักษะและเชื่อมโยงองคความรูนําไปปฏิบัติ นําไปใชแกปญหา
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงาน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ไดฝกทดลอง ฝกปฏิบัติการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum Mapping)
ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
ตัวเลข การสื่อสารและการ
และความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร















































1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ















































1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห















































1550100 ภาษาอังกฤษเบื้องตน















































1550101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน















































1550102 ภาษาอังกฤษในสถานการณทั่วไป















































1550103 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ















































1560101 ภาษาพมาเบื้องตน















































1560102 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร















































1570101 ภาษาจีนเบื้องตน















































1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร















































1590101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
ตัวเลข การสื่อสารและการ
และความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

1590102 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร















































1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน















































1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร















































1050101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน















































1050102 ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล















































1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง















































1050104 จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน















































1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร















































1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต















































1510102 ทักษะการคิดเชิงระบบ















































1510103 มนุษยกับการใชเหตุผล















































1520101 ทักษะการรูสารสนเทศ















































1520103 การคิดเชิงสรางสรรค















































2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป















































2010102 ชางเมืองเพชร















































2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป















































กลุมวิชามนุษยศาสตร
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รายวิชา\ผลการเรียนรู
2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
ตัวเลข การสื่อสารและการ
และความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4














































2500099 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน















































2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง















































2500102 วิถีไทย















































2500103 ความเปนพลเมือง















































2500104 มนุษยกับสิ่งแวดลอม















































2500105 เพชรบุรีศึกษา















































2500106 อาเซียนศึกษา















































2500108 สังคมนาอยู















































2500109 ประวัติศาสตรอารยธรรม















































2550101 การเมืองและการปกครองไทย















































2560101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน















































2560102 ธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน















































3560101 การเปนผูประกอบการเบื้องตน















































3560102 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม















































3560103 สมรรถนะบุคคลเพื่อเตรียมความพรอม
การมีงานทํา















































กลุมวิชาสังคมศาสตร
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
ตัวเลข การสื่อสารและการ
และความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

3560503 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน















































3560504 การบริหารการเงินสวนบุคคล















































3600101 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน















































3600102 การรูเทาทันสื่อ















































9740101 วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในบริบท
เอเชีย-แปซิฟก















































4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี















































4010702 วิทยาศาสตรกับชีวิต















































4010703 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน















































4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ















































4020101 เคมีในชีวิตประจําวัน















































4020102 เคมีและภูมิปญญาไทย















































4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ















































4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต















































4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน















































4040101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน















































4040102 การคิดและการตัดสินใจ















































กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
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4070301 การสรางเสริมสุขภาวะ















































4070302 สุขภาพครอบครัว















































4080101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ















































4080102 นันทนาการเพื่อทักษะชีวิต















































4080103 รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก















































4080104 วิทยาศาสตรการกีฬา















































4080105 ทักษะการวายน้ําและความปลอดภัยทางน้ํา















































4090101 อาหารนานาชาติ















































4100904 การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน















































4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร















































5000101 เกษตรในชีวิตประจําวัน















































5040601 เกษตรอินทรีย















































5040606 การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ















































5060601 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน















































5060602 ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ















































5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน















































5070607 การแปรรูปผลิตภัณฑนม
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5070613 ขนมเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ















































5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5520101 การบริหารทรัพยสินทางปญญา















































5520102 มาตรฐานระบบคุณภาพเบื้องตน















































5530101 ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล















































5540602 พลังงานทดแทน















































5540603 การประหยัดพลังงาน















































5570103 ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน















































5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ















































5590101 การขับขี่ปลอดภัย















































5800101 เทคโนโลยีทองถิ่น















































7130401 การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ















































7130402 การใชเทคโนโลยีการนําเสนองาน















































7130403 ดิจิทัลมัลติมีเดีย















































7130404 ความปลอดภัยทางไซเบอร















































8010801 การชวยฟนคืนชีพ
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8010802 การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ















































8010804 ชีวิตและสุขภาพ















































8010805 หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย















































หมายเหตุ สําหรับผูสอนรายวิชาใดๆ จําเปนตองจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู (learning outcome) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด )
โดยตองนําไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดา นคุณธรรม จริยธรรม
1) เข า ใจและซาบซึ้ งในวัฒ นธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริย ธรรม
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสังคม
3) มี ภ าวะความเป น ผู นํ า และผู ต าม สามารถทํ า งานเป น ที ม สามารถแก ไ ขข อ ขั ด แย ง
ตามลําดับความสํ าคัญ เคารพสิทธิและรั บ ฟงความคิดเห็น ของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร
สังคม และสิ่งแวดลอม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิ ศวกรรมในแตล ะสาขา ตั้งแตอดีตจนถึ ง
ปจจุบัน
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) เนนความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การแตงกายตามระเบียบ
2) การมอบหมายงานกลุมเพื่อฝกการทํางานเปนทีม ฝกความรับผิดชอบ และภาวะผูนํา
3) ใหอาจารยผสู อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
4) อาจารยผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมิ น จากการตรงต อ เวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข า เรีย น การส ง งาน การเข า ร ว ม
กิจกรรมตางๆ
2) ความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมตางๆ
3) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ
2. ดานความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมศาสตร
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ
และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

48
2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาชีพเฉพาะทางดานวิศวกรรม
3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ
ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
2) มีรายวิชาโครงงานวิศวกรรมและการฝกสหกิจศึกษา
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) มีการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เหมาะสม
2) กระตุนใหนักศึกษาเรียนวิชาวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่นาจะเปนประโยชนตอการประกอบ
อาชีพในอนาคต
3) ประเมินจากความสนใจ และความรูที่นักศึกษาไดรับจากการคนควาดวยตนเอง
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรม หรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) แนะนําและสงเสริมการศึกษาคนควาเพื่อแกไขปญหาการการฝกปฏิบัติจริงดวยตนเอง
2) อาจารยผูสอนแนะนําเครื่องมือที่จะใชในการแกไขปญหา
3) การทดสอบศักยภาพของนักศึกษาในการปฏิบัติตามทฤษฎีที่ไดเรียนรู
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนในแตละรายวิชา
2) การประเมินการเรียนรูจากผลงานการคนควาดวยตนเอง
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3) ประเมินจากผูใชบัณฑิต
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ
สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว และสวนรวม
พร อ มทั้ ง แสดงจุ ด ยื น อย า งพอเหมาะทั้ ง ของตนเอง และของกลุ ม รวมทั้ ง ให ค วาม
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มี จิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด า นความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และการรั ก ษา
สภาพแวดลอมตอสังคม
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สงเสริมและสนับสนุนการทํางานเปนกลุมเพื่อฝกภาวะผูนําและผูตาม
2) สงเสริมใหใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร
3) การใชกรณีศึกษาประเด็นความขัดแยงเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูผลกระทบดานบวกและ
ดานลบที่มีตอสังคม
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมายที่แสดงถึงความรวมมือในการวางแผนและปฏิบัติ
2) ประเมินจากการมีสวนรวมในการวิพากษวิจารณในชั้นเรียน และการยอมรับเหตุผลของ
ความเห็นที่แตกตาง
3) ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
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2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ
การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
4) มี ทักษะในการสื่ อสารข อมูล ทั้งทางการพูด การเขีย น และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ
5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอดแทรกทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ทักษะเชิงการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศใหกับนักศึกษา
2) สนับสนุนการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาและนําเสนอผลงาน
3) ฝกใหนักศึกษารูจักการวิเคราะหขอมูลและผลกระทบตอบุคคล องคกรและสังคม
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานและการพูดในการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากรายงานการแกปญหาที่มีการใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติอภิ ป ราย
ผลงาน
3) ประเมินจากการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
บุคคลและความรับผิดชอบ ตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

หมวดวิชาเฉพาะดาน
1) กลุมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
5501101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
5501102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
5502101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
5501103 ฟสิกสวิศวกรรม 1
5501104 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1
5501105 ฟสิกสวิศวกรรม 2
5501106 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2
5501107 เคมีวิศวกรรม
5501108 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2) กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
5521101 แนะนําวิศวกรรมอุตสาหการ
5521102 เขียนแบบวิศวกรรม
5521103 วัสดุวิศวกรรม
5521104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
5521105 หลักพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา
5521106 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
บุคคลและความรับผิดชอบ ตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

5521107 สถิติวิศวกรรม
5521108 กรรมวิธีการผลิต
5521109 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1
5521110 เทอรโมฟลูอิด
5521111 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
5591120 กลศาสตรวิศวกรรม 1













































































































































































































































































































5521112 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร

















































5522101 การศึกษาการทํางานอุตสาหกรรม
5522102 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2
5522103 การควบคุมคุณภาพ
5522104 การวิจัยการดําเนินงาน
5522105 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
5522106 วิศวกรรมซอมบํารุง
5522107 การวางแผนและควบคุมการผลิต
5522108 การออกแบบและวางผังโรงงาน
5522109 องคกรและการจัดการในอุตสาหกรรม
5522110 วิศวกรรมความปลอดภัย
5522111 การวิเคราะหตนทุนการผลิต
5529101 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
5529102 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3) กลุมวิชาชีพ
3.1 วิชาชีพบังคับ
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
บุคคลและความรับผิดชอบ ตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

3.2 วิชาชีพเลือก
5521113 กฎหมายอุตสาหกรรม
5522112 วิศวกรรมคุณคา
5522113 ระบบบริหารงานคุณภาพ
5522114 การสรางแบบจําลองทางวิศวกรรมอุตสาหการ
5523101 การออกแบบและเลือกใชวัสดุ
5524101 วิศวกรรมเครื่องมือ
5524102 เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ
5524103 มาตรวิทยาวิศวกรรม
5524104 คอมพิวเตอรชวยงานออกแบบ
5524105 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
5525101 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
5525102 การออกแบบระบบขนถายวัสดุ
5526101 อุปกรณรับและแปลงสัญญาณ
5526102 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
5526103 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
5526104 ระบบคอมพิวเตอรและการเชื่อมโยง
5527101 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม
5527102 การจัดการธุรกิจสําหรับวิศวกร
5527103 การบริหารโครงการ
5527104 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรอุตสาหการ
5529105 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
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รายวิชา\ผลการเรียนรู
3.3 วิชาฝกประสบการวิชาชีพ
5528101 เตรียมสหกิจศึกษา
5528102 สหกิจศึกษา

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
บุคคลและความรับผิดชอบ ตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามหมวด 7 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก จ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ กําหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ
ระยะเวลาการดํ า เนิ น การทวนสอบ แนวปฏิ บั ติ ก รณี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ (เกรด) ผิ ด ปกติ และ
การรายงานผลการทวนสอบ
1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
1.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษานั้น
1.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใชแบบสอบถามหรือประชุมรวมกัน
2) ใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
จากการสหกิจศึกษา
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือ
ปญหาพิเศษ ที่ผูเรียนไดรับมอบหมาย
1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
1) การไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานความรูไดรับตรง
กับงานที่ทํา ทักษะความสามารถที่เรียนนําไปใชไดกับงานที่ทํา ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ
2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม
และคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
5) การประเมินจากศิษยเกาที่ไปประกอบอาชีพ ดานความรูจากสาขาวิชาที่เรียน สามารถนําไป
ประกอบอาชี พ ได ข อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รจากศิ ษ ย เ ก า และ/หรื อ ข อ เสนอแนะจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามหมวด 10 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก จ)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีอาจารยพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและคําปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเขาสูการเปนอาจารยในคณะ
2) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูใหกับอาจารยใหม ไดมีความรูและเขาใจกฎ ระเบียบของ
ราชการและมหาวิทยาลัย มีความเขาใจพันธกิจ และนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย คณะ
ตลอดจนหลักสูตรและรายวิชาที่รับผิดชอบ
3) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ เพื่อนําไปใชในการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนดานการศึกษาตอ
การฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อย า งต อ เนื่ อ งโดยผ า นการทํ า วิ จั ย สายตรงในสาขาวา การสนั บ สนุ น ด า นการศึ ก ษาต อ ฝ ก อบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ และการประชุมทางวิชาการ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือในสาขา
อื่นที่เกี่ยวของและสัมพันธกัน
3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสงเสริมความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
4) มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จะตอง
ปฏิบัติตามคํารับรองหรือระเบียบขอบังคับของ สกอ. ซึ่งมีระบบและกลไกการกํากับมาตรฐานดังนี้
1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร มีหนาที่ กํากับดูแลการบริหารหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามพันธกิจ
หลักและงานที่มอบหมายอื่น ๆ มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยประจําหลักสูตรและ
นักศึกษา มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพของหลักสูตรทุกป และมีหนาที่ปรับปรุงหลักสูตรอยาง
นอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิต ผูใชบัณฑิต รวมถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา และมี
การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยางตอเนื่อง
1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มอบหมายกลุมวิชาใหอาจารยสอนตามวิชาชีพและประสบการณ
1.3 มีการประเมินผลอาจารยผูส อนโดยนั กศึ กษาทุ กสิ้นภาคการศึ กษา มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์
การศึกษาของนักศึกษา มีการประเมินผลการศึกษาเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอน และมีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นป
1.4 มีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนักศึกษาในแตละชั้นป
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูหรือผลการเรี ยนรู ที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากขอมูลผลลัพธการเรียนรู ผลการสอบประมวลความรอบรู และ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต หลักสูตรทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปน
ประจําทุกป และแจงผลการสํารวจใหกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรับทราบเพื่อเปนขอมูลสําหรับ
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมีเกณฑคะแนนดังนี้
2.1 สาขาวิชาสํารวจอัตราการมีงานทําของบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการหลังสําเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ป ซึ่งตองไมนอยกวารอยละ 80
2.2 ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการในระดับคะแนนไมต่ํากวา 3.5
(เกณฑดี) จากจํานวนเต็ม 5 และนําขอมูลมาใชประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ยังติดตาม
ความตองการของตลาดแรงงานและสังคมเพื่อนําขอมูลมาพัฒนาบัณฑิตรุนตอไป
3. นักศึกษา
หลักสูตรใหความสําคัญกับการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรและผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา

59
3.1 หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษา คือ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย-คณิต สายศิลป-คํานวณ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เทียบโอน) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง
หรือตามดุลยพินิจคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือเปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 2) (ภาคผนวก จ)
3.2 หลักสูตรสงเสริมพัฒนานักศึกษา
1) กําหนดใหการจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรมที่สามารถใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพที่จําเปนใหกับนักศึกษา โดยเนนทักษะแหงศตวรรษที่ 21
2) มีระบบการใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา โดยสาขาวิชาจัดอาจารยที่ปรึกษา
ใหนักศึกษาทุกคน และมหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อใหทราบบทบาทและหนาที่
การเปนที่ปรึกษาทุกปการศึกษา อาจารยที่ปรึกษาจะมีแฟมประวัตินักศึกษา เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการ
ใหคําปรึกษา สาขาวิชาจัดใหมีชั่วโมงที่อาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาอยางนอย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
3) มี ร ะบบการอุ ทธรณ ของนั กศึกษา โดยนักศึกษาสามารถดําเนิน การอุทธรณไดตามระเบียบ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการลงโทษนักศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งมีอาจารยที่ปรึกษาให
คําแนะนํา
3.3 หลักสูตรมีการติดตามขอมูลที่แสดงผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ไดแก อัตราการคงอยูของ
นักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจตอหลักสูตร
4. อาจารย
หลักสูตรใหความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับ
อาจารยใหม การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร การมีสวนรวมของอาจารยในการวางแผน การติดตาม
และทบทวนหลักสูตร การบริหารการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
1) กําหนดคุณสมบัติอาจารยตามเกณฑ สกอ. สภาวิชาชีพวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงกับหลักสูตร ความสามารถพิเศษ
เฉพาะดาน ประสบการณวิชาชีพที่เกี่ยวของ และภาษาอังกฤษ
2) มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครผูมีคุณสมบัติตามกําหนด
3) คณะกรรมการสาขาวิชาทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื่อการสอน
4) เสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติซึ่งผานการทดสอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตงตั้งตามระเบียบ
4.2 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
1) การแตงตั้งและจางอาจารยพิเศษใหเปนไปตามความตองการความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ เทานั้น
และมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามเกณฑ สกอ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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2) พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และพิจารณาเลือกตามประวัติอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่ง
การจางอาจารยพิเศษเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามรายวิชานั้น ๆ ตองมีการวางแผนลวงหนาอยางนอย
หนึ่งภาคการศึกษา โดยใหคณะกรรมบริหารหลักสูตรเปนผูเสนอรายชื่อ
3) อาจารยพิเศษตองมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาที่หลักสูตรจัดทําไวประกอบการสอน
และตองรับการประเมินการสอนของทุกภาคการศึกษา
สําหรับการอนุมัติแตงตั้งคณาจารยพิเศษอนุมัติทําโดยเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
4.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1) คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน ประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
2) อาจารยผูสอนเก็บรวบรวมขอมูลและสงตอใหคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินผล
และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางทีจ่ ะทําใหบรรลุเปาหมาย
ตามหลักสูตรและไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3) คณาจารยมีการประชุมรวมกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการให ความสํ าคัญกับ กระบวนการออกแบบหลักสู ตรเพื่ อ ให
ตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและกําหนดเปนมาตรฐานผลการเรียนรูหรือผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยมีกระบวนการ
สาระสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต รด ว ยการวิ เ คราะห ง านซึ่ ง แสดงความเชื่ อ มโยงกั บ ผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง
มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษาหรือไมเกิน 5 ป
หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงไดใหความสําคัญกับอาจารยผูสอนในรายวิชา โดย
คํ า นึ งความรู ความสามารถและประสบการณในวิช าที่ส อน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่
สงเสริมใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังและมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะใหกับนักศึกษา
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบกลางของคณะ กําหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ ระยะเวลาการดําเนินการทวนสอบ แนว
ปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ และการรายงานผลการทวนสอบ เพื่อเปนการประเมิน
ผูเรียนเปนรายบุคคล
6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1) กํ า หนดคุ ณสมบั ติเ ฉพาะสํ า หรับ ตําแหนง บุคลากรสายสนับ สนุน ที่ทําหนาที่ป ฏิบัติการและ
บริหารจัดการควรมีความรูอยางต่ําปริญญาตรี มีความรูหรือประสบการณดานวิศวกรรมอุตสาหการหรือที่
เกี่ยวของ
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2) การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนตองไดรับการอบรมใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับงานดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับรายวิชาปฏิบัติการ โครงสรางและการบริหารหลักสูตร
การจัดเตรียมความพรอมการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเปนประจําทุกป
6.2 การบริหารงบประมาณ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากร
การเรียนการสอนอยางพอเพียงตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. เชน ครุภัณฑหลักในหองปฏิบัติการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร เปนตน
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม ตัวอยาง อุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอรทั่วไป
ชุดฝกจับเจาะชิ้นงานอัตโนมัติ
คอมพิวเตอรสําหรับโปรแกรมชุดฝกจับเจาะชิ้นงานฯ
เครื่อง CNC Machining Center (Haas VF-4)
เครื่อง CNC Lathe (Haas ST-10)
ซอฟตแวร CAD/CAM/CAE (Autodesk)
ซอฟตแวรจําลองกระบวนการผลิต (FlexSim)
เครื่องคอมพิวเตอรเวิรกสเตชั่นสําหรับงานออกแบบ
เครื่องพิมพชิ้นงานสามมิติ (Makerbot Z18)
เครื่องสแกนชิ้นงานสามมิติ
ชุดเครื่องมือหองปฏิบัติการ การศึกษาการทํางาน
อุตสาหกรรม (Work Study Laboratory)
เครื่องวัดพิกัดสามมิติ (CMM)
เครื่องวัดความกลม (Roundness Measurement)
เครื่องวัดความหยาบและรูปราง
เครื่องมือวัดมิติแบบพื้นฐาน
เครื่องกัดโลหะ
เครื่องกลึงโลหะ
เครื่องเชื่อมไฟฟาแบบ MMA
เครื่องเชื่อมแกส
เครื่องเชื่อม MIG
เครื่องเชื่อม TIG
ชุดฝกระบบนิวแมติก

หนวยนับ
20 เครื่อง
1 ชุด
5 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
50 ลิขสิทธิ์
31 ลิขสิทธิ์
30 เครื่อง
2 เครื่อง
1 ชุด
1 ระบบ
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
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23 ชุดฝกระบบนิวแมติกไฟฟา
1 ชุด
24 ชุดฝกระบบสายพานคัดแยกชิ้นงานอัตโนมัติ
1 ชุด
25 ชุดทดลองระบบคัดแยกจัดเก็บชิ้นงาน
1 ชุด
26 ชุดฝกพีแอลซี
10 ชุด
27 เครื่องเลื่อยกล
1 เครื่อง
28 เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น
1 เครื่อง
หมายเหตุ ครุภัณฑรายการที่ 11 – 28 ไดรับงบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562 และอยูระหวางกระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง ซึ่งคาดวาจะสงมอบและติดตั้งแลวเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชา วางแผนการจัดหาและติดตามการใชทรัพยากร
การเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ใหมีความครบถวนและสอดคลองตามมาตรฐาน
หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ รวมถึงใหอาจารยผูสอนและนักศึกษาเสนอรายชื่อตําราที่ใชประกอบการ
เรียนและสื่อการสอน จากนั้นคณะกรรมการจะนําเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุและตํารา
ใหแกสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีเจาหนาที่ของสาขาวิชาติดตามการใชงานและตรวจสอบสภาพ
ครุภัณฑ หนังสือ เอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอนอยางตอเนื่อง พรอมทั้งมีการวางแผนการ
บํารุงรักษาครุภัณฑอยางเปนระบบ
6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการประเมิน ความต องการใช ทรัพยากรรว มกั บ
ผูสอนอยางเปนระบบ และใหอาจารยผูสอนและนักศึกษาประเมินความตองการใชทรัพยากรรวมกัน มี
เจาหนาที่ของสาขาวิชาจัดหมวดหมูพ รอมลงเลขทะเบียนครุภัณฑ ตํารา และสื่อการสอนตาง ๆ โดยมีการ
ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรดังนี้
1) จั ดทํ า แบบสํ า รวจความตองการจากนักศึกษาและคณาจารยผูสอนสําหรับการใชทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนเปนประจําทุกป
2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อระดมความคิดเห็นและแนวทางการวางแผนพัฒนา
และจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนใหเพียงพอตอความตองการ
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ 




ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ 




กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดับ อุ ดมศึ ก ษาแห ง ชาติ หรื อ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ 




ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 




ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 




ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6) มี การทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ ข องนัก ศึ กษาตามมาตรฐานผลการ 




เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน




หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา 




ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 




วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ 




พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ


คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆหัวขอวามีความเขาใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึ กษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตน แลว ก็จ ะ
สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได
ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียน
มีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่สอนไป สวนชวงหลังการสอนหากพบวามีปญหามีขอเสนอแนะจากผูเรียน
ก็จะตองมีการดําเนินการวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน เพื่อนําไปปรับปรุงกลยุทธการสอน
และพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธ การ
สอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และ
การใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิ น หลั กสู ตรในภาครวมนั้น จะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรีย นจบหลักสู ตร ติดตาม
ประเมินความรูของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในดาน
ใด ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละวิชา โดยสํารวจจากนักศึกษาปสุดทาย บัณฑิตใหม
ผูใชบัณฑิต และผูทรงคุณวุฒิ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชีผ้ ลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน
ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรั บ ปรุ งย อย/หรือบางรายวิชา ทําไดโ ดยการรวบรวมขอมูล การสอบถาม และการ
ประชุม ผูบริหารคณะ อาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร และนักศึกษา จะทําใหทราบปญหาในการ
บริ ห ารหลั ก สู ต รทั้ ง ในภาพรวม และในแต ล ะรายวิ ช า กรณี ที่ พ บป ญ หาของรายวิ ช าก็ ส ามารถที่ จ ะ
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ดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําได
ตลอดเวลาที่ พ บป ญ หา พร อ มรายงานผลการปรั บ ปรุ ง ต อ คณะกรรมการวิ ช าการ สภาวิ ช าการ
สภามหาวิทยาลัยตามลําดับ
4.2 การปรั บ ปรุ งหลั กสู ต ร ให คณะกรรมการประเมิ น นั้น ทั้ งฉบับ นั้น จะกระทํ าทุ ก 5 ป ทั้ง นี้
เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
การฝ ก และพั ฒ นาทั ก ษะการใช ภ าษาไทยเพื่ อ การฟ ง การพู ด การอ า น แล ะ
การเขียนใหสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การแปล
ความ การตีความ และการขยายความ ฝกพูดในสถานการณตาง ๆ เขียน และการใชส่ือประสม
ในทางวิ ชาการในการนํ าเสนอผลการสื บค น โดยเนนกระบวนการทั กษะสั มพั นธ ทางภาษา
จริยธรรมในการใชภาษาไทย การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง
1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Specific Purposes
การพั ฒ นาทั กษะภาษาไทยใหมีป ระสิทธิภ าพเหมาะสมกับ อาชีพ ตาง ๆ โดยเนน การพูด
การเขียนในโอกาสตาง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียนจดหมาย
ธุรกิจ การเขียนหนังสือโตตอบทางธุรกิจ การเขียนขาวประชาสัมพันธทางธุรกิจ การสื่อสาร
ธุรกิจผานสังคมออนไลนและเจรจาทางธุรกิจในสถานการณจริง
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
3 (3–0–6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะหและการสังเคราะห เนนทักษะการรับสาร
จากการฟง และการอานสามารถนําสารที่ไดรับไปสูกระบวนการคิดวิเคราะหและนําเสนอได
การฟงเพื่อจับใจความ การฟงเพื่อการวิเคราะห การฟงเพื่อการตีความ การฟงอยางมี
วิจารณญาณ รวมถึงการอานเพื่อจับใจความ การอานเพื่อการวิเคราะห การอานเพื่อการ
ตีความ และการอานอยางมีวิจารณญาณ การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง
1550100 ภาษาอังกฤษเบื้องตน
Non-Credit
Basic English
การใชคํา ประโยค และไวยากรณภาษาอังกฤษเบื้องตนที่ตองใชในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะใน
สวนที่เปนขอเท็จจริง การแนะนําตนเองและผูอื่น การตอบคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว
ตลอดจนการใชภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในสถานการณที่คุนเคย
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1550101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
English for Daily Life
การพั ฒ นาทั ก ษะการฟ ง พู ด อ า น และ เขี ย น โดยอาศั ย ความรู เ บื้ อ งต น ทางไวยากรณ
ภาษาอั งกฤษ หน า ที่ ของคํา การเรีย งลําดับ คํา รูป แบบประโยคในกาลพื้น ฐาน เพื่อใชใน
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
1550102 ภาษาอังกฤษในสถานการณทั่วไป
3 (3–0–6)
English for General Situations
การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอสื่อสารใน
สถานการณตางๆ ที่คุนเคยและไมคุนเคย การใชคําศัพท สํานวน และโครงสรางไวยากรณได
อยางถูกตองเหมาะสม
1550103 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3 (3–0–6)
English for Workplace
ภาษาอั ง กฤษ ในสถานการณ ที่ ไ ม คุ น เคย การใช ป ระโยคที่ มี โ ครงสร า งที่ ซั บ ซ อ น และ
มีรูปแบบของการใชภาษาอังกฤษที่เปนทางการ
1560101 ภาษาพมาเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Burmese
ฝกทักษะพื้นฐานการฟง พูด อาน เขียนภาษาพมาในระดับตน และศึกษาโครงสรางพื้นฐาน
ของภาษาพมา ระบบเสียง คํา ประโยคระดับพื้นฐาน
1560102 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาพมาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม
1570101 ภาษาจีนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Chinese
หลักและวิธีการถอดเสียงอานภาษาจีนกลางดวยระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่ พินอิน) การอานออกเสียง
ที่ถูกวิธีและเปนมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟง การพูด การอาน และการเขียน
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกทองจําบทสนทนาและอานขอความสั้นๆ และเขียนประโยคพื้นฐาน
โดยใชรูปแบบโครงสรางไวยากรณพื้นฐาน
1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจํา
วัน โดยใชคําศัพท สํานวน และรูปประโยคอยางถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

1590101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Japanese
เรียนรูระบบเสียงภาษาญี่ปุน ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน
และเรียนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพื่อสามารถอานและเขียนคําศัพท และ
รูปประโยคขั้นพื้นฐานได
1590102 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
สํานวนภาษาและรูปประโยคพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะดานการฟง การพูด การ
อาน และการเขียน เพื่อการสื่อสารภาษาญี่ปุนอยางถูกตองเหมาะสม
1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Korean
เรียนรูตัวอักษรเกาหลี ระบบการออกเสียงและรูปแบบการผสมคํา ฝกทักษะดานการฟง พูด
อาน และเขียน คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคและไวยากรณขั้นพื้นฐาน
1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Korean for Communication
พัฒนาทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาเกาหลี เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยใช
คําศัพท สํานวน และรูปแบบประโยคไดอยางถูกตองเหมาะสมในเชิงสังคมและวัฒนธรรม
หมายเหตุ รายวิชา 1550100 ภาษาอังกฤษเบื้องตน ใหมีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ
รายวิชา 1550101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ใหมีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ
รายวิชา 1550102 ภาษาอังกฤษในสถานการณทั่วไป ใหมีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ
รายวิชา 1550103 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการณ ใหมีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+
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2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1050101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษยดานชีววิทยา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ
มนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม การจัดการภาวะความขัดแยง และการเสริมสรางสุข
ภาวะ
1050102 ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องคประกอบทักษะชีวิตในด านส ว น
บุคคล ครอบครัว ดานสังคม เพื่อใหเกิดความสมดุลในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขแบบ
ยั่งยืน
1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ความหมาย ความเปนมา และความสําคัญของการสรางสันติภาพใน โลกยุคใหม สันติภาพใน
ทัศนะของนักจิตวิทยา แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงจากภัยอันตราย
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะผูนําและการตัดสินใจในสถานการณวิกฤติ การเตรียมชีวิต
เพื่อการอยูในสังคมอยางสันติสุข วิถีทางสูสันติภาพและการสรางความสมานฉันท รวมทั้ง
การประยุกตหลักศาสนาในการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี
1050104 จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
3 (3–0–6)
Volunteer Spirit for Community Development
แนวคิดและหลักของจิตอาสา จิตอาสาในมิติของการศึกษาและวิเคราะหเพื่อความเข าใจ
เกี่ ย วกั บ จิ ต อาสาเพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน การนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการดํ า เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นา
ชุมชน การปฏิบัติจริงในการดําเนินงานของกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองคการ การสื่อสารระหวางบุคคล
กลุมและองคการ การเปนผูสงสารและผูรับสารที่ดี การสะทอนกลับของการสื่อสาร โครงสราง
ขององค ก ารที่ สั ม พั น ธ กั บ ประสิ ทธิภ าพของการสื่ อสาร ผลกระทบของการสื่ อสารต อ ผล
การปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสรางความผูกพันตอองคการ รวมทั้งการประยุกต
ความรูทางจิตวิ ทยา เพื่อเสริมสร างประสิทธิภ าพในการติดต อสื่ อสารที่เ กิดขึ้น ในองค การ
ไดแก การประชาสัมพันธดวยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับขาวลือ การสรางแรงจูงใจ
เพื่อการชักชวน และการวิเคราะหภาษาทาทางของบุคคล
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
ความหมายและความสํ า คั ญของจริย ธรรมและทักษะชีวิต ความเขาใจและชีวิตตามหลั ก
วิ ทยาศาสตร ปรั ช ญา และศาสนา แนวคิดทางจริ ย ศาสตร คุณคาและการดํ าเนิ น ชี วิ ต ที่
สอดคลองกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนใหมีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ
ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลักจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาปญญาและ
แกปญหาอยางสรางสรรค การพัฒนาทักษะชีวิตดานตาง ๆ เพื่อการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่น
และสังคมไดอยางมีสันติสุข
1510102 ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systematic Thinking Skills
ความหมาย ความสํ า คั ญ หลักการ วิธีการในการคิดเชิงระบบ การคิดวิเคราะหเชิงระบบ
การคิดสังเคราะหเชิงระบบ การคิดประเมินเชิงระบบ และการคิดพัฒนาเชิงระบบเกี่ยวกับสิ่ง
ตางๆ บนพื้นฐานที่วาแตละสิ่งลวนเปนหนึ่งหนวยระบบ และมีความเปนระบบในสิ่งเหลานั้น
ความสามารถในการคิดเชิงระบบเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
1510103 มนุษยกับการใหเหตุผล
3 (3–0–6)
Man and Reasoning
ความเปนมาและความสัมพันธของมนุษยกับการใชเหตุผล ความสําคัญและประโยชนของการ
ใชเหตุผลตามหลักตรรกวิทยาลักษณะและรูปแบบการใชเหตุผลการประเมินการอางเหตุผล
ขอบกพรองของการใชเหตุผลวิธีการคิดและการใชเหตุผลตามหลักพระพุทธศาสนาการคิด
อยางสมเหตุสมผลและมีวิจารณญาณในการดําเนินชีวิตของตนเองและการอยูรวมกับผูอื่นและ
สังคม
1520101 ทักษะการรูสารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
การรูสารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศ
ไดแก การกําหนดความตองการและขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ ทักษะการ
คนคืนสารสนเทศและกลยุทธการคนการประเมินคุณคาของสารสนเทศ การวิเคราะหและ
สังเคราะหสารสนเทศ และการนําเสนอสารสนเทศดวยการเขียนรายงานทางวิชาการอยางมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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3 (3–0–6)

ความหมาย ความสําคัญของการคิดเชิงสรางสรรค หลักการ วิธีการและเทคนิคในการคิดเชิง
สร า งสรรค กระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การพัฒ นาและสงเสริมการคิดเชิงสรางสรรค
วิธีการฝกเพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดแบบสรางสรรค การสรางตนแบบที่ไดจากการคิดเชิง
สรางสรรค
2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ความงาม ตามหลักสูตรสุนทรียศาสตร การรับรู ความงามทางธรรมชาติ และศิลปะ การ
พัฒนาประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ และทฤษฏี ของงาน
ทัศนศิลปในโลกศิลปะ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เพื่อการพัฒนา อารมณ ความรูสึกและจิตใจของ
ตนเองใหเจริญงอกงามไปสูคุณคา ความเปนมนุษยที่สมบูรณ เพื่อกาวทันโลกในปจจุบันและ
อนาคตตอไป
2010102 ชางเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
ประวัติงานชางเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสรางงานชางเมืองเพชรคติ
สัญลักษณ คติความเชื่อ ภูมิปญญาและเอกลักษณในการสรางงานชางเมืองเพชร ทฤษฏีและ
การฝกปฏิบัติทักษะงานชางเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานชาง และฝกสรางสรรคผลงานทาง
ชาง
2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียศาสตร สุนทรียภาพ การรับรูความงามทางธรรมชาติ ความสําคัญ ที่มา ลักษณะและ
ชนิดการแสดงของไทย สากล ที่มีตอวิถีชีวิตไทย นาฏศิลปพื้นเมือง นาฏศิลปทองถิ่น นาฏศิลป
ไทย นาฏศิลปประเทศเพื่อนบาน ความแตกตางกันของวัฒนธรรม และฝกทักษะทางนาฏศิลป
2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
สุนทรียศาสตร สุนทรียภาพ มีความรูความเขาใจในองคประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่อง
ดนตรี วงดนตรี ประเภทของบทเพลงทั้งดนตรีไ ทยดนตรีส ากล และดนตรีอาเซีย น ผ าน
ประสบการณตรง เพื่อนําไปสูสุนทรียภาพและการนําไปใชใหเกิดประโยชนกับการดําเนินชีวิต
ไดอยางสมบูรณ ความแตกตางกันของวัฒนธรรม และฝกทักษะทางดนตรี
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2500099 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
King's Science and Sustainable Development
พระราชประวั ติ พระราชอัจ ฉริย ภาพ พระราชกรณีย กิจ หลักการทรงงาน แนวคิด และ
หลักการจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง
และพัฒนา เนนการทํางานบูรณาการแบบองครวมกับภาคีเครือขาย สรางชุมชนตนแบบตาม
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม
2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการนําองคความรูของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นจริง ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน
2500102 วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผานลักษณะทางภูมิศาสตร การตั้งถิ่นฐาน
สถาบันทางสังคมไทย ความหลากหลายทางชาติพันธและวัฒนธรรม ภูมิปญญาที่สงเสริมการ
ปรั บ ตั ว และการดํ า เนิ น ชี วิ ต แบบไทย สภาพป ญ หาและแนวทางแก ไ ขป ญ หาสั ง คมไทย
การวิเคราะหสถานการณโลกในปจจุบัน เพื่อความเขาใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงใน
ดานตาง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก
2500103 ความเปนพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
แนวคิดการเปนพลเมืองที่ดี การเปนพลโลกที่ดี ปฏิบัติตนอยางมีมารยาททางสังคม เขาใจใน
บทบาทของสถาบันตาง ๆ ทางสังคม ความเปนประชาธิปไตย เครารพหลักสิทธิมนุษยชน
เคารพกฏระเบียบ มีวินัยในตนเอง เคารพสิทธิของผูอื่น ดํารงชีวิตดวยความไมประมาท มี
ประโยชน และเห็นคุณคาตอสังคมใชกระบวนการเรียนรูผานกรณีศึกษาในสถานที่จริง ซึ่ง
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลของโลก
2500104 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3–0–6)
Human and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธเชิงระบบ
ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณทางสิ่งแวดลอมและ
ภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะโลกรอน เทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอมนุษย และ
สิ่งแวดลอมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
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2500105 เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตรเพชรบุรีและทองถิ่นใกลเคียง ชนเผาและชาติพันธุ อิทธิพลของ
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรที่มีผลตอวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปญญา
ทองถิ่น อาหาร และแหลงทองเที่ยว ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเพชรบุรี
ปญหาและการใชแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการแกปญหาทางสังคม แนวทาง
การพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี
2500106 อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Studies
ประวัติความเปนมาของประชาคมอาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน วัตถุประสงค
เปาหมาย โครงสราง เขตการคาเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนา
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโนมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สรางความเขาใจ การวิเคราะห
และสั งเคราะห ป ระเด็ น ต าง ๆ ที่เกี่ย วของกับ การรวมตัว ของชุมชนอาเซีย น การสื่อ สาร
ระหวางวัฒนธรรม การเคลื่อนยายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปญหา
การคามนุษย ยาเสพติด สิ่งแวดลอม และความสัมพันธระหวางประเทศ เรียนรูดานการปฏิบัติ
ศึกษาขอมูล การนําเสนอแนวคิด การพัฒนาองคความรู ความคิด เจตคติ คานิยมที่เหมาะสม
2500108 สังคมนาอยู
3 (3–0–6)
Society Betterment
เสริมสรางความเขาใจในสถานภาพ บทบาท และการอยูรวมกับผูอ่ืน คุณคาของนักศึกษาที่มี
ต อชุ มชน สั งคม และประเทศชาติ มีสว นรว มในการปองกัน และแกไขปญ หาสังคม สราง
จิตสํานึกตอส วนรวม เคารพกฎระเบีย บของสังคม ประพฤติ ตนให เหมาะสมต อกาลเทศะ
มารยาททางสังคม การเสียสละ มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และจิตอาสาเพื่อสังคม ใช
กระบวนการเรียนรูผานกรณีศึกษาในสภาพที่เปนจริงทั้งสถานการณ ปญหา แนวทางแกไข
ปญหา การจัดทําโครงงานเพื่อแกปญหาภายในมหาวิทยาลัยและทองถิ่น
2500109 ประวัติศาสตรอารยธรรม

3 (3–0–6)

History of Civilization
ประวัติศาสตรและความเปนมาของอารยธรรมสมัยโบราณเมโสโปเตเมีย อียิปต จีน อินเดีย
กรีก โรมัน อารยธรรมสมัยกลาง การฟนฟูศิลปะวิทยาการ ซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดาน
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของโลกสมัยใหม
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2550101 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
พื้นฐานของการเมืองและการปกครองที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตจนถึงปจจุบันที่ใชในประเทศไทย
การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตรที่ผานมา สมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุง
ธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร กอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง และภายหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจนถึงในปจจุบัน ความเปนมาของอํานาจ คานิยมที่มุงเนนถึงผลประโยชนสาธารณะ
คุณคาความเปนผลเมืองของรัฐ วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบ
การบริหาราชการไทยในปจจุบัน
2560101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ มี ค วามสัม พั น ธ แ ละจํ าเป น ต อ งใช ในชีวิ ตประจํ าวั น ตาม
ปรากฏการณทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและนิติ
สั มพั น ธ ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้น พื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมาย
อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกตและ
บูรณาการใชกฎหมาย ใหไดเปนผลจริง ในชีวิตประจําวัน
2560102 ธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน

3 (3–0–6)

Good governance in operation
แนวคิ ด ทฤษฏี และหลั กธรรมาภิบ าล การปฏิบัติงานในองคการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ปญหา สาเหตุของการตอตาน การทุจริตและคอรัปชั่น ระบบและกลไกการตรวจสอบการ
ทุ จ ริ ตและคอรั ป ชั่น นโยบายและมาตรการในการปองกันและแกไขปญ หาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมถึงความโปรงใสและสรางความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงาน
3560101 การเปนผูประกอบการเบื้องตน
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
บทบาทของธุ ร กิ จ ขนาดย อ มในระบบเศรษฐกิ จ วิ ธี ก ารจั ด ตั้ ง องค ก รธุ ร กิ จ หน า ที่ ต า งๆ
ทางดานการบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การดําเนินการของธุรกิจขนาด
ยอมแบบตางๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัล การแกปญหาและการตัดสินใจ การมีวิสัยทัศนใน
การพัฒนาองคกรธุรกิจ คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการที่ประสบผลสําเร็จ การเปน
ผูประกอบการ โดยการรวมกลุมกันประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
3560102 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork
ความหมาย ความสําคัญของผูนําและภาวะความเปนผูนํา รูปแบบของผูนํา บทบาทของผูนํา
และผูตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเปนผูนํา การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผูนํา ทักษะการ
ทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกัน กระบวนการกลุมและการแกไขปญหา
รวมกัน
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3560103 สมรรถนะบุคคลเพื่อเตรียมความพรอมการมีงานทํา
3 (3–0–6)
Personal competency for prepare having a job
แนวคิ ด และหลั ก ของการมี ง านทํ า การเตรี ย มความพร อ มสมรรถนะของบุ ค คลในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการมีงานทํา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อใหไดงานทํา การสอบและสัมภาษณ
งาน การเขียนประวัติยอและการสมัครงานทางอินเทอรเน็ต
3560503 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร ปจจัยกําหนดอุปสงคและอุปทานของสินคา พฤติกรรม
ผูบริโภค ลักษณะสําคัญของตลาดสินคาที่มีการแขงขันอยางสมบูรณและไมสมบูรณ หลักการ
คํานวณรายไดประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง การคาและ
การเงิ น ระหว า งประเทศในดุ ล การชํ า ระเงิ น การประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก เศรษฐศาสตร ใ น
ชีวิตประจําวัน
3560504 การบริหารการเงินสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
ความหมายและเปาหมายของการบริหารการเงินสวนบุคคล การวางแผนการเงินสวนบุคคล
งบการเงิ น ส วนบุ คคล รายไดของบุคคล การบริห ารเงินรายได การเงิน สําหรับ ที่อยูอาศัย
การบริ ห ารการเงิ น ด า นยานพาหนะและเครื่องใชที่จําเปน การบริห ารหนี้สว นบุคคล การ
บริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคล การออมและการลงทุนของบุคคล
การวางแผนการเงินในแตละชวงอายุ
3600101 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
ความรูเบื้องต น เกี่ ยวกั บ การพาณิช ยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพื้น ฐานทางเทคโนโลยีแ ละ
เครื่ อ งมื อ ช ว ยบนเว็ บ สํ า หรั บ การพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ตั ว แบบธุ ร กิ จ ของการพาณิ ช ย
อิ เ ล็ กทรอนิ กส ระบบการชําระเงิน อิเล็กทรอนิกส ปญ หาทางกฎหมายและจริย ธรรมที่
เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทดลองประกอบธุรกิจโดยใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3600102 การรูเทาทันสื่อ
3 (3–0–6)
Media Literacy
ความสํ า คั ญ ของการรู เ ท า ทั น สื่ อ ในบริ บ ทสั ง คมข อ มู ล ผลกระทบจากสื่ อ ทั ก ษะและ
องคประกอบการวิเคราะหสื่อเพื่อการรูเทาทัน หลักการรับและเขาถึงขอมูลขาวสารจากสื่อ
ทุกประเภทใหเกิดประโยชนสูงสุด หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่กอโทษตอตนเองและสังคมใน
รูปแบบตาง ๆ
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9740101 วัฒนธรรมและการทองเที่ยวในบริบทเอเชีย-แปซิฟก
3 (3–0–6)
Culture and Tourisum in Asia-Pacific Context
ความหมายของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการทองเที่ยว ความเปนมา
ของการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก แนวโนมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการ
วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว และการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวในภูมิภาค
เอเซีย-แปซิฟกอยางยั่งยืน
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
บทบาทของวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ในด า นการพั ฒ นาชุ ม ชนและประเทศชาติ
ดานพลังงานและภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการเกษตร
และอุ ต สาหกรรมการเกษตร ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห สามารถเข า ใจป ญ หาและใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกปญหาดานตางๆ ได
4010702 วิทยาศาสตรกับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
การพั ฒ นาวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี การใชส ารเคมีใ นชีวิต ประจํ าวัน ผลกระทบของ
สารเคมีตอสิ่งแวดลอม รังสีจากดวงอาทิตยและสารกัมมันตรังสี เครื่องใชและอุปกรณไฟฟาใน
บ า นผลกระทบของความก า วหน า ทางวิ ท ยาศาสตร ที่ มี ต อ มนุ ษ ย สภาพแวดล อ ม สั ง คม
การเมือง และวัฒนธรรม ใชวิทยาศาสตรคิดวิเคราะห สามารถเขาใจปญหา และแกปญหาใน
ชีวิตได
4010703 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช
ทรัพยากร เทคโนโลยีในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ทักษะการสรางนวัตกรรม
อนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
สถานการณปจจุบันของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและ
บริเวณที่เสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการปองกันอันตรายจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ
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4020101 เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
ความรู เ กี่ ย วกั บ ผลิ ตภั ณฑ เคมีตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน สบู ยาสีฟน สารทําความสะอาด
สารเติมแตงในอาหาร นมและผลิตภัณฑของนม เครื่องสําอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต ยา
รักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับการเกษตร เปนตน รวมทั้งการใชสารเคมีอยางถูกวิธี
และการแกไขพิษจากสารเคมีเบื้องตน
4020102 เคมีและภูมิปญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Local Wisdom
ความหมายและความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ การดื่ม การกินหรือการแกปญหา
สุขภาพ ความสัมพันธของภูมิปญญาไทยและการใชความรูทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปญญา
ไทย เคมี แ ละภู มิ ป ญ ญาการใช ส มุ น ไพรไทยเพื่ อ การเกษตร การแพทย ความงามและ
การดํารงชีวิต
4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
3 (3–0–6)
Conservation Biology
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และทักษะการแกปญหาในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ จริย ธรรมการอนุรักษการรบกวนและโครงสรางชุมชนของ
สิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวของของมนุษย การออกแบบ และการจัดการพื้นที่อนุรักษ การจัดการ
ระบบนิเวศ การอนุรักษ รัฐศาสตรและเศรษฐศาสตรการอนุรักษ
4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
ความสํ า คั ญ และคุ ณ ค า ของพื ช พรรณต อ ชี วิ ต ความหลากหลายของพื ช พรรณ
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ในการใช ป ระโยชน จ ากพื ช พรรณ โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และทักษะการแกปญหาในการอนุรักษและพัฒนาพืชพรรณ
4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
ความหมาย ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในดานตางๆ
ดานการเกษตร อาหาร และการแพทยในชีวิตประจําวัน
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4040101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนา ที่ใชใน
การชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ และคณิตศาสตร
ประกันภัย ทักษะคิดวิเคราะห ทางคณิ ตศาสตร วิเคราะหสถิติเบื้องตนในการแกปญ หาใน
ชีวิตประจําวัน
4040102 การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การวิเคราะห
ขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการนํามาประยุกตใชในการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน
4070301 การสรางเสริมสุขภาวะ
3 (3–0–6)
Health Promotion
ความสํ า คั ญ ของสุ ขภาพทั้ งดานรางกาย อารมณ สังคมและจิตวิญ ญาณ การกําเนิดและ
พัฒนาการของชีวิต การวางแผนครอบครัว การคุมกําเนิด ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน อาหาร
กับสุขภาพ การประเมินภาวะโภชนาการ การอานฉลากโภชนาการ อาหารปนเปอน หลักการ
ใชยาและสมุนไพร วิธีและหลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพใหเหมาะสมกับวัย การดูแลสราง
เสริมสุขภาพ การปองกันโรคและภาวะเสี่ยงตอสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพจิตและทักษะชีวิต
4070302 สุขภาพครอบครัว
3 (3–0–6)
Family Health
ความหมาย ความสําคัญของสุขภาพครอบครัว การเลือกคูครอง บทบาทหนาที่ของสมาชิกใน
ครอบครัว การวางแผนครอบครัว พัฒนาการในแตละวัย การดูแลสุขภาพทุกชวงวัย ปญหา
ครอบครัวและแนวทางการปองกันแกไข สุขภาพจิตครอบครัว การสรางครอบครัวคุณภาพ
4080101 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (2–2–5)
Sports for Health Development
วัตถุประสงคและประโยชนของการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกําลังกาย การ
วายน้ําและการเตนแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การสรางสมรรถภาพทางกายใหเหมาะสมกับวัย ขอ
ควรระวังและการปองกันการบาดจ็บจาการเลนกีฬา ทักษะการเลน กติกาการแขงขันและ
มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูกีฬาที่ดี โดยใหเลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภท
ทีมผูเรียนสนใจ
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4080102 นันทนาการเพื่อทักษะชีวิต
3 (2–2–5)
Recreation for Life Skills
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและขอบขายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือกกิจกรรม
นันทนาการใหสอดคลองเหมาะสมกั บวัยและโอกาส การนํากิจกรรมนันทนาการไปใช ใน
ชีวิตประจําวัน การเปนผูนํานันทนาการและการจัดคายนันทนาการ มารยาททางสังคมใน
การเขารวมกิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรมนันทนาการ สําหรับตนเอง ครอบครัวและ
สังคม ฝกทักษะการทํางานเปนทีมและทักษะความเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการ
4080103 รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
3 (2–2–5)
Figure and Weight Control
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ รู ป ร างของมนุ ษ ย ที่ สั มพั น ธกั บ น้ํ า หนั ก ที่ เ หมาะสม ความสั ม พั น ธ
ระหวางน้ําหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของสารอาหารใหพลังงานตอ
การควบคุมน้ําหนั กตัว การคํานวณน้ํ าหนักตัว ที่ เหมาะสม การคํานวณพลังงานที่ร า งกาย
ต องการ การกํ า หนดอาหารที่ใหพลังงานและสารอาหารเพื่อการลดน้ําหนัก การกําหนด
โปรแกรมการออกกําลังกายการออกกําลังกายเพื่อการควบคุมน้ําหนัก
4080104 วิทยาศาสตรการกีฬา
3 (3–0–6)
Sports Science
มโนทัศนของวิทยาศาสตรการกีฬา บทบาทที่สําคัญของการใชหลักวิทยาศาสตรในการออก
กําลังกายและการเลนกีฬา รวมไปถึงความรูเบื้องตนขององคความรูทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ในแตละสาขา ไดแก สรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตรการกีฬาชีวกลศาสตรการกีฬา โภชนาการ
กีฬา สังคมวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬาวิทยวิธีทางการกีฬา และการจัดการการกีฬา ฝก
ทักษะการเปนนักวิทยาศาสตรการกีฬา
4080105 ทักษะการวายน้ํา และความปลอดภัยทางน้ํา
3 (2-2-5)
Swimming Skills and Water safety
ทฤษฎีของความปลอดภัยทางน้ํา ทักษะและเทคนิคกรชวยชีวิตคนตกน้ําในลักษณะต างๆ
ตลอดจนการใชอุปกรณชวย การปฐมพยาบาลคนจมน้ํา การเอาตัวรอดจากภัยทางน้ํา ฝก
ทักษะการวายน้ําและเทคนิคของกีฬาวายน้ํา การวายน้ําทาตางๆ การเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อการเลนกีฬาวายน้ํา อุปกรณ การเก็บรักษาอุปกรณ กติการะเบียบมารยาทในการ
แขงขัน การเปนผูชมที่ดีและความปลอดภัย
4090101 อาหารนานาชาติ
3 (2–2–5)
International Cookery
ความสํ า คั ญ ของอาหารกลุมประเทศอาเซีย นและอาหารยุโ รป คุณคาทางโภชนาการของ
อาหารอาเซียนและอาหารยุโรป อาหารประจําชาติอาเซียน วิธีการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน
สําหรับอาหารที่เปนที่นิยม ฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน
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4100904 การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
การประยุกตใชการแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน หลักการดูแลสุขภาพ การปองกันโรคและ
ความเจ็บปวยดวยการแพทยแผนไทย การใชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อรักษาโรค
หรื อ อาการเบื้ อ งต น ที่ พ บได บ อ ย ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพด า นความงาม
โดยประยุกตใชการแพทยแผนไทยและสุคนธบําบัด
4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
องคประกอบที่สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การทํารายงานการสรางตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน การสื่อสารบน
ระบบเครือขาย และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ ง ศึ ก ษากฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช ง านคอมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
จรรยาบรรณ และสุ ข ภาวะของการใช ค อมพิ ว เตอร ทั ก ษะการใช เ ทคโนโลยี อ ย า งมี
วิจารณญาณ และใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค พรอมทั้งฝกปฏิบัติโปรแกรม
ทางด านระบบปฏิ บั ติก าร การสืบ คน ขอ มูล ประมวลผลคํา ตารางการคํานวณ และการ
นําเสนอผลงาน
5000101 เกษตรในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวเพื่อ
นันทนาการและประโยชน ใชส อยในชีวิ ตประจําวัน การเรียนรูทักษะทางการเกษตรไปใช
ดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได
5040601 เกษตรอินทรีย
3 (2–2–5)
Organic Agriculture
ความหมาย ความสําคัญและแนวทางในการทําการเกษตรแบบธรรมชาติ และการจัดการดิน
ในแนวทางการทํ า การเกษตรแบบธรรมชาติ เทคนิคการทําและการใชปุย จากธรรมชาติ
หลั กการทํ า ไร น าสวนผสม วัส ดุธ รรมชาติและการใชป ระโยชนในการเกษตร การควบคุม
ศัตรูพืชโดยไมใชสารเคมี
5040606 การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pets Care for Recreation
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ ประเภทและพันธของสัตว
หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตวเลี้ยง การออกแบบวัสดุและอุปกรณ การเลี้ยงสัตว อาหาร
และการใหอาหาร การสุขาภิบาลและการควบคุมโรค เพื่อการเลี้ยงสัตวที่ปลอดภัยและความ
เพลิดเพลินรวมถึงการบําบัดโรคของมนุษยดวยสัตวเลี้ยง
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5060601 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3 (2–2–5)
Marine and Coastal Resources Management for Sustainable Development
ลักษณะและองคประกอบของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเล การกําหนดเขตทางทะเล
และชายฝง การใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและพื้นที่บริเวณชายฝง ผลกระทบจาก
กิจกรรมของมนุษย การทํานาเกลือ การกัดเซาะชายฝง การทองเที่ยวชายฝง การอนุรักษและ
การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน แนวคิด เทคนิค การวางแผนและการจัดการจากกรณีศึกษา
ในประเทศและตางประเทศ กรณีศึกษาและดูงานการจัดการทรัพยากรบริเวณชายฝงทะเล
อาวไทย (The Royal Coast) เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยศาสตรพระราชา
5060602 ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
3 (3–0–6)
Aquatic Resources and Conservation
น้ํา ทรัพยากรแหลงน้ํา และนิเวศวิทยาของแหลงน้ํา บทบาทความสําคัญของทรัพยากรแหลง
น้ําตอสภาพแวดลอมของโลก ปญหาทรัพยากรน้ํา มลพิษทางน้ํา และแนวทางการปองกัน
แกไข และการอนุรักษทรัพยากรทางน้ํา
5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ความรูและทักษะเบื้องตนในการถนอมอาหาร การเนาเสียของวัตถุดิบ การปองกันการเนาเสีย
โดยใชวิธีการถนอมอาหารตาง ๆ การถนอมอาหารโดยการหมักดองการถนอมอาหารโดยการ
ใชความรอน การถนอมอาหารโดยใชความเย็นการเลือกใชภาชนะบรรจุเพื่อถนอมอาหาร
วิ ธี ก ารบรรจุ เ พื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพของอาหาร การเรี ย นรู ทั ก ษะทางการถนอมอาหารใน
ชีวิตประจําวัน
5070607 การแปรรูปผลิตภัณฑนม
3 (2–2–5)
Milk Products
ประโยชน แ ละความสํ า คั ญ ของการบริ โ ภคนมสั ต ว เ ศรษฐกิ จ สํ า คั ญ ที่ ใ ห เ ป น แหล ง น้ํ า นม
หลักการเลือกบริโภคน้ํานมใหเหมาะสมกับวัย การแปรรูปผลิตภัณฑน้ํานมอยางงายเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือนและประยุกตเพื่อการประกอบอาชีพหรือรายไดเสริม ผลิตภัณฑนมที่เปนที่
รูจักและนิยมบริโภคกันในปจจุบัน
5070613 ขนมเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Dessert for Business
ความรู เ บื้ อ งต น ของขนมไทย ขนมต า งประเทศ เบเกอรี่ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ ข นม
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทําผลิตภัณฑขนม กรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑขนม การ
บรรจุ การตลาดและการจัดการธุรกิจขนม การเรียนรูทักษะการทําขนมเพื่อสามารถนําไป
ประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได
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5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
อาหารหลัก 5 หมู และน้ําดื่ม การอานฉลากโภชนาการ พิษของอาหารทางกายภาพ เคมีและ
จุลินทรียอาหารที่สงเสริมการมีสุขภาพดี อาหารปองกันโรคและกอใหเกิดโรค ความปลอดภัย
ในการบริโภคอาหาร อาหารสุขภาพในทองถิ่น การสืบคนขอมูลดานอาหารเพื่อสุขภาพ
5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
ความรูเบื้องตนของเครื่องดื่ม สวนประกอบของเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทํา
เครื่องดื่ม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล เครื่องดื่มปราศจาก
แอลกอฮอล ประโยชนและโทษของเครื่องดื่ม การตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม การ
เรียนรูทักษะทางการทําเครื่องดื่ม เพื่อสามารถนําไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได
5520101 การบริหารทรัพยสินทางปญญา
3 (3–0–6)
Intellectual Property Management
ความหมาย ความรู พื้น ฐานเกี่ย วกับ การจดทะเบีย นพาณิช ย การจดทะเบีย นหางหุนสวน
การจั ดตั้ งสถานบริการ การจัดตั้งโรงงาน กฎหมายเกี่ย วกับทรัพยสินทางปญ ญา ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา อนุสิทธิ์เครื่องหมายการคา กฎหมายทรัพยสินทางปญญาอื่น
และข อกํ า หนดในกฎหมายที่เ กี่ย วข องรวมถึงภาษีมูล ค าเพิ่มและธุร กิจ เฉพาะการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย
5520102 มาตรฐานระบบคุณภาพเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Quality Standard
ความหมายและความสําคัญของระบบคุณภาพ หลักการและความสําคัญของระบบคุณภาพใน
ดานตางๆ อาหารและยา ฮาราล GMP HACCP ISO Series ตางๆ การดําเนินการเพื่อใหได
มาตรฐานระบบคุณภาพตางๆ
5530101 ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล
3 (3–0–6)
Living in Digital World
ความกาวหนาและความหลากหลายของเทคโนโลยีโลกยุคดิจิทัล การใชเทคโนโลยีในปจจุบัน
และอนาคต ผลกระทบตอการดํารงชีวิตในดานตาง ๆ ทั้งชีวิตสวนตัว คุณภาพชีวิต การศึกษา
การทํางาน เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองในโลกดิจิทัล ตลอดจนระบบคุณคา จริยธรรม
และสิทธิมนุษยชน การปรับตัวเพื่อรับมือผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
5540602 พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
พื้นฐานความรูและเทคโนโลยีดานพลังงาน สถานการณพลังงานของประเทศไทยและของโลก
การศึ กษาเทคโนโลยี พลั งงานที่ยั่งยืน ในโครงการพระราชดําริ การบูร ณาการเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนกับความตองการพลังงานของชุมชน เพื่อเนนรากฐานการพัฒนาความมั่นคง
ดานพลังงานอยางยั่งยืน
5540603 การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ความรูเบื้องตนเรื่องการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟา การคิดคาไฟฟาเบื้องตน การประหยัด
พลังงานสําหรับบานพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณประหยัดพลั งงาน
แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
5570103 ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Electrical Technology for Daily Life
ประจุไฟฟา ชนิดของกระแสไฟฟา คาแรงดันไฟฟา คากระแสไฟฟา ระบบไฟฟาภายในบาน
และการตรวจสอบความเปนปกติของระบบไฟฟา การใชงานอุปกรณไฟฟาใหประหยัดและ
ปลอดภัย การคํานวณคาการใชกําลังไฟฟาและการอานใบแจงคาไฟฟา
5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
หลักการพื้นฐาน การทํางานและการใชงานเทคโนโลยีอัจฉริยะ โทรศัพทมือถือ กลองถายภาพ
ดิจิตอล เครื่องเลนเกมส หุนยนต เครื่องดูดฝุน มัลติมีเดีย ระบบมัลติทัชและทัชสกรีนรูปแบบ
ตาง ๆ การอานขอมูลทางดานเทคนิคจากคูมือ การเลือกซื้อ การดูแลบํารุงรักษา และการซอม
บํารุงเบื้องตน การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม พฤติกรรมและ
ทัศนคติที่เกี่ยวของ
5590101 การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรูเบื้องตน
การตรวจสอบยานยนตกอนการขับขี่ การขับขี่ที่เกี่ยวของกับประหยัดพลังงานการปฏิบัติการ
ขั บ ขี่ ป ลอดภั ย การศึ ก ษาวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห ก ารขั บ ขี่ ป ลอดภั ย และการประเมิ น
พฤติกรรมการขับขี่
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
5800101 เทคโนโลยีทองถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
ความรู เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น การบู ร ณาการองค ค วามรู ท างด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีที่เชื่องโยงกับภูมิปญญหาทองถิ่นได เทคโนโลยีทองถิ่นดานเกษตร พื้นบาน ดาน
อาหารและสุ ข ภาพ ด า นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ด า นวั ส ดุ แ ละ
เทคโนโลยีพื้นบาน ดานการบริหารจัดการสังคมและการหาแนวทางปกปองคุมครองภูมิปญญา
ดานเทคโนโลยีทองถิ่น
7130401 การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใชซอฟตแวรตารางทําการ รูปแบบเอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวกับการคํานวณ ทั้งใน
ราชการและธุรกิจ การใชซอฟแวรแผนตารางทําการเบื้องตนในการจัดทําเอกสาร การคํานวณ
เชิ งอิ เ ล็ กทรอนิ กส รู ป แบบตาง ๆ การสรางกราฟอยางงาย และการนําเสนอเอกสารงาน
คํานวณที่จัดทําขึ้น การพัฒนาและการจัดเก็บเอกสารงานคํานวณใหมีประสิทธิภาพ งายต
อาการคนหา และการรักษาปลอดภัยของขอมูล
7130402 การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3 (2–2–5)
Use Technology for Presentations.
การใช ซอฟต แวร การนํา เสนองาน การจัดรูป แบบอักษร การแทรกขอความการคน หาคํา
การสะกดและตรวจไวยากรณของคํา การแทรกรูปภาพ การวาดรูปจากเครื่องมือที่กําหนดให
การทํารูปรางอัตโนมัติ การทําอักษรขอความศิลปการสรางแผนภูมิ การสรางตาราง การทํา
ภาพนิ่ง การทําพื้นหลั งของเอกสารการนําเสนองาน การนําเสนอเอกสาร การตั้งเวลาใน
การนําเสนอ การบันทึกเสียงผูบรรยาย การทําเสียงเอกสารนําเสนองาน และการสรางเอกสาร
การนําเสนองานแบบเคลื่อนไหว
7130403 ดิจิทัลมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
Digital Multimedia
แนวคิดลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑสื่อประสมดิจิทัล หลักการออกแบบสื่อประสม การสราง
เสี ย งต า ง ๆ เช น เสี ย งธรรมชาติ เสี ย งเครื่ อ งจั ก รและเสี ย งสั ตว เป น ต น การเรี ย นรู แ ละ
วิ เ คราะห แ ละสร า งแบบจํ า ลองเสี ย งการเก็ บ ข อ มู ล เสี ย งลงในคอมพิ ว เตอร การสร า ง
ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร สรางงานแอนนิเมชัน การสรางหนังสั้นและนําเสนอออนไลน การ
สรางเสียงดนตรีประกอบ การใชโปรแกรมการตัดตอวิดีโอเพื่อสรางวิดีโอสําหรับการนําเสนอ
ดวยตนเอง การวิเคราะหสื่อดิจิทัลเพื่อการใชงานและความบันเทิง
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
7130404 ความปลอดภัยทางไซเบอร
3 (2-2-5)
Cyber Security
หลักการเครือขายขอมูลบล็อกเชน การเขาถึงการใชงาน อุปกรณการรองรับบล็อกเชน การทํา
ธุรกรรมผานบล็อกเชน กฎหมายเกี่ยวกับบล็อกเชน บล็อกเชนกับอุตสาหกรรม ภัยคุกคาม
เทคโนโลยีบล็อกเชน การประยุกตใช เรื่องการโหวต ทรัพยสินทางปญญา การแลกเปลี่ยน
เงินตรา ฐานขอมูลกฎหมาย การทําธุรกรรมสัญญา เครือขายการใชรถรวมทาง
8010801 การชวยฟนคืนชีพ
3 (3–0–6)
Cardiopulmonary Resuscitation
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปญหาสุขภาพในบานและ
ชุมชน และการชวยฟนคืนชีพเบื้องตนในภาวะฉุกเฉิน แนวคิด หลักการ ความหมาย และ
ความสําคัญของการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
8010802 การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
3 (3–0–6)
Care for Disaster Victims
ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดและหลักการทางการพยาบาลเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ระบบบริการทางการแพทยในภาวะฉุ กเฉิน การวางแผนและการจัด การกับภัย พิบั ติ ตา งๆ
การชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัยพิบัติทั้งดานรางกายและจิตสังคม ประเด็นจริยธรรมและ
กฎหมายในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
8010804 ชีวิตและสุขภาพ
3 (3–0–6)
Life and Health
กําเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกําเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ
ความสั ม พั น ธ ข องอาหารและโภชนาการกั บ มนุ ษ ย การบริ โ ภคอาหารอย า งสมดุ ล การ
สุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดลอมและปจจัยตางๆ ที่มีผลตอ
สุขภาพ การดูแลสงเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
8010805 หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
3 (3–0–6)
National Health Security of Thai People
ปรั ช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี และวิ วั ฒ นาการระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพไทย การปฏิ รู ป และ
การพัฒนาคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา สิทธิและหนาที่ของประชาชน การ
เขาถึงสิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการกองทุน บทบาทของ
ประชาชนและองคการปกครองสวนทองถิ่นในการมีสวนรวมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
1) กลุมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)
5501101
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 1
พีชคณิตเวกเตอร 3 มิติ ลิมิต ความตอเนื่อง การหาคาอนุพันธ และการอินทิเกรตของตัว
แปรคาจริงและฟงกชันเวกเตอรและการนําไปใชงาน เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลเชิง
เสน อินทิกรัลไมตรงแบบ และการประยุกตใชในงานวิศวกรรม
5501102
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5501101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
การประยุกตใชอนุพันธ รูปแบบที่กําหนดคาไมได และนําการแกสมการอนุพันธเบื้องตน
และการนําไปใชงาน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของตัวเลข การกระจาย
อนุกรมเทยเลอรของฟงกชนั การอินทิเกรตเชิงเลข พิกัดเชิงขั้ว และการประยุกตใชในงาน
วิศวกรรม
5502101
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 3
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 5501102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
แคลคู ลั ส ของฟ ง ก ชั น ค า จริ ง 2 ตั ว แปร เส น ตรง ระนาบและพื้ น ที่ ผิ ว ในปริ ภู มิ 3 มิ ติ
แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงหลายตัวแปร และการประยุกตใชงาน
5501103
ฟสิกสวิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
Engineering Physic 1
ปริมาณสเกลารและเวกเตอร การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่ใน
แบบตาง ๆ งาน พลังงาน กําลัง กฎการอนุรักษพลังงานและโมเมนตั ม การแกวงกวั ด
กลศาสตรของไหล ปรากฏการณทางความรอน ทฤษฎีจลนของกาซและอุณหพลศาสตร
ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ
5501104
ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1
1 (0-3-0)
Engineering Physic Laboratory 1
การวัดอยางละเอียด เวกเตอรของแรง การตกอยางอิสระ การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล
แรงเสียดทาน ลูกตุมนาฬิกาชนิดธรรมดา โมเมนตความเฉื่อย การสั่นพอง ไฮโดรมิเตอร
ความตึงผิว ความจุความรอนจําเพาะของวัตถุ การหาสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเสนของ
โลหะ โดยจัดใหสาธิตและการทดลองตามความเหมาะสม
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รหัสวิชา
5501105

5501106

5501107

5501108

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ฟสิกสวิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
Engineering Physic 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5501103 ฟสิกสวิศวกรรม 1
ประจุ ไ ฟฟ า กฎของคู ล อมบ สนามไฟฟ า กฎของเกาส ศั ก ย ไ ฟฟ า ความจุ ไ ฟฟ า
กระแสไฟฟา กฎของโอหม กฎของเคอรชอพฟ แรงของลอเรนซ สนามแมเหล็กอันเนื่องมา
จากกระแสไฟฟ า แรงเคลื่ อ นไฟฟ า เหนี่ ย วนํ า สารแม เ หล็ ก การแกว ง กวั ด ของ
สนามแมเหล็ก แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทฤษฎีสัมพันธภาพ
พิเศษ โครงสรางอะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายนิวเคลียส
ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2
1 (0-3-0)
Engineering Physic Laboratory 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5501103 ฟสิกสวิศวกรรม 1
การใชมัลติมิเตอร การสรางโวลตมิเตอรและแอมมิเตอรจากกัลปวาโนมิเตอร กฎของเคอร
ชอฟท วงจรไฟฟากระแสสลับ กฎของโอหม การเขียนเสนศักยไฟฟาและเสนแรงไฟฟา
สภาพตานทานของลวดตัวนํา กระจกโคง เลนสบาง การใชออสซิลโลสโคป
เคมีวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Chemistry
ปริมาณสัมพัทธ โครงสรางและทฤษฎีอะตอม ระบบพิริออดิก พันธะเคมี สมบัติของกาซ
ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย อุณหพลศาสตรเบื้องตน และจลนพลศาสตรเคมี
ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
1 (0-3-0)
Engineering Chemistry Laboratory
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5501107 เคมีวิศวกรรม
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ พื้ น ฐานในห อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี ข อ ควรปฏิ บั ติ ใ น
หองปฏิบัติการ ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี การเกิดอุบัติเหตุและการแกไข ปฏิบัติการ
ฝ กทั กษะการใช อุป กรณและเทคนิคตางๆ ในหองปฏิบัติการเคมี สารละลายและการ
เตรียมสารละลาย อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตรเคมี
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2) กลุมวิชาพื้นฐานพื้นฐานวิศวกรรม
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
5521101
แนะนําวิศวกรรมอุตสาหการ
2 (1–3–3)
Introduction to Industrial Engineering
ประวัติความเปนมาของวิศวกรรมศาสตร วิชาชีพวิศวกรรม บทบาทและหนาที่ของวิศวกร
วิศวกรรมสาขาตาง ๆ โดยเฉพาะวิศวกรอุตสาหการ หลักสูตรและการเรียนการสอนดาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร การวิเคราะหและการ
แกปญหาอยางเปนระบบ และเทคนิคการนําเสนอ วิศวกรกับความปลอดภัย วิศวกรกับ
สิ่งแวดลอม เครื่องมื อและเครื่องจักร กรรมวิธีการผลิตและการใชเครื่องมือวัดในงาน
อุตสาหกรรม ปฏิบัติการในโรงงานดานการใชเครื่องมือกลเบื้องตน พื้นฐานการเชื่อมแบบ
ตางๆ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
5521102
เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2–3–4)
Engineering Drawing
ความสํ า คั ญ ของการเขี ย นแบบ เครื ่ อ งมื อ อุ ป กรณ ก ารเขี ย นแบบและวิ ธ ีก ารใช
การเขี ย นตั ว อั ก ษรและตัว เลข การเขี ย นภาพฉายแบบออโธกราฟฟ ก การเขียนภาพ
ฉาย การเขียนภาพพิกทอเรียล การกําหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพ
ตัดการเขียนภาพชวย การสเกตซภาพดวยมือ การเขียนภาพประกอบและภาพแยกชิ้น
การใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบเบื้องตน
5521103
วัสดุวิศวกรรม
3 (3–0–6)
Engineering Material
การศึก ษาความสัม พัน ธร ะหวา งโครงสรา ง สมบัต ิ กระบวนการผลิต และการ
ประยุกตใชวัสดุวิศวกรรมในกลุมหลัก ไดแก โลหะ โพลิเมอร เซรามิกส คอมโพสิต วัสดุ
อิเล็กทรอนิกส คอนกรีต และไม แผนภาพสมดุลและการแปลความหมาย สมบัติเชิงกล
และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
5521104
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3 (2–3–4)
Computer Programming
แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร องคประกอบของคอมพิวเตอร การทํางานรวมกันระหวาง
ฮารดแวรและซอฟตแวร แนวคิดเกี่ยวกับการประมวลผลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (EDP)
หลักการเบื้องตนของการเขียนโปรแกรม วิธีการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม การ
เขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง
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รหัสวิชา
5521105

5521106

5521107

5521108

5521109

5521110

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
หลักพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา
3 (3–0–6)
Fundamental of Electrical Engineering
การวิ เ คราะห พื้ น ฐานในวงจรไฟตรงและไฟสลั บ แรงดั น ไฟฟ า กระแสไฟฟ า และ
กําลังไฟฟา หมอแปลงไฟฟา แนะนําเครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา
และการประยุกตใชงาน หลักการของระบบไฟฟา 3 เฟส วิธีการสงจายกําลังไฟฟา แนะนํา
เครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟา
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา
1 (0–3–0)
Electrical Engineering Laboratory
วิชาบังคับรวม : 5521106
หลักพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา
Fundamental of Electrical Engineering
รายวิชาปฏิบัติการ ตามเนื้อหาที่เรียนในวิชา 5521110 หลักพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา
สถิติวิศวกรรม
3 (3–0–6)
Engineering Statistics
ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน การ
ถดถอยเชิงเสนและสหสัมพันธ การใชวิธีการทางสถิติไปใชเปนเครื่องมือในการแกปญหา
กรรมวิธีการผลิต
3 (3–0–6)
Manufacturing Processes
ทฤษฎีและแนวคิดของกรรมวิธีการผลิต ไดแก การหลอ การขึ้นรูป การตัดเฉือนและการ
เชื่อม ความสัมพันธระหวางวัสดุและกรรมวิธีการผลิต หลักการประมาณการตนทุนการ
ผลิต
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1 (0–3–0)
Industrial Engineering Laboratory
วิชาบังคับรวม : 5521108
กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes
รายวิชาปฏิบัติการ ตามเนื้อหาที่เรียนในวิชา 5521108 กรรมวิธีการผลิต
เทอรโมฟลูอิด
3 (3–0–6)
Thermofluid
คํานิยาม และขอกําหนดทั่วไปของเทอรโมไดนามิกส งานพลังงาน กําลังงาน ระบบ
กระบวนการตางๆ สมบัติของสารทํางาน และแกสอุดมคติ กฎขอที่ศูนย กฎขอที่หนึ่ง
และกฎขอที่สองของเทอรโมไดนามิกส เอ็นโทรป วัฏจักรกําลังไอ และวัฏจักรกําลังแกส
ตาง ๆ สมบัติของเหลว สถิตยศาสตร สมการเบอรนูลี สมการโมเมนตัมแบบเชิงเสน
และการประยุกต การไหลในทอ แรงลอยตัว และแรงยกของของไหล
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รหัสวิชา
5521111

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0–3–0)
Mechanical Engineering Laboratory
วิชาบังคับรวม : 5521110
เทอรโมฟลูอิด
Thermofluid
รายวิชาปฏิบัติการ ตามเนื้อหาที่เรียนในวิชา 5521110 เทอรโมฟลูอิด
5591120
กลศาสตรวิศวกรรม 1
3 (3–0–6)
Engineering Mechanics 1
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกลศาสตรวิศวกรรม ผลลัพธของระบบแรง การสมดุล วิเคราะห
แรงในทรัส เฟรม และในเครื่องจักร แรงกระจายและของไหลสถิต แรงเสียดทานประเภท
ตาง ๆ และการประยุกตแรงเสียดทานเครื่องจักรกล โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่ และ
โมเมนตความเฉื่อยของมวล หลักการงานเสมือนและพลังงานศักย
3) กลุมวิชาวิชาชีพ
3.1 วิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
5521112
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร
3 (3–0–6)
English for Engineers
เทคนิคการอานตําราหรือเอกสาร บทความ เกี่ยวกับวิชาชีพ ทักษะการฟง พูด อาน เขียน
เกี่ ย วกั บ การทํ า งานในวิช าชี พ การสนทนาในสถานการณ ตา ง ๆ การเขีย นรายงานที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพ
5522101
การศึกษาการทํางานอุตสาหกรรม
3 (3–0–6)
Industrial Work Study
ความหมายและความสําคัญของการเพิ่มผลผลิต ความหมายของการศึกษาการทํางาน
ความสัมพันธในการเคลื่อนไหว เวลา และการไหลของวัสดุที่ใชในการผลิต วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลและเครื่องมือตางๆ เชน แผนภูมิการไหลของกระบวนการ แผนภูมิการผลิต
แผนภูมิการทํางานหลายแบบ การศึกษาการเคลื่อนไหวอยางละเอียดและแผนภูมิไซโม
การหาเวลามาตรฐาน การสุมงานและการใชปจจัยในการประเมินคา การวิเคราะหงาน
เพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต การจายเงินคาจางและจัดทําแผนการจูงใจในการทํางาน
5522102
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2
1 (0–3–0)
Industrial Engineering Laboratory
วิชาบังคับรวม : 5522101
การศึกษาการทํางานอุตสาหกรรม
Industrial Work Study
รายวิ ช าปฏิ บั ติ ก าร ตามเนื้ อ หาที่ เ รี ย นในวิช า 5522101 การศึ ก ษาการทํ า งาน
อุตสาหกรรม
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รหัสวิชา
5522103

5522104

5522105

5522106

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การควบคุมคุณภาพ
3 (3–0–6)
Quality Control
การจัดการทางดานการควบคุมคุณภาพ แนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพโดย
อาศั ย หลั กทางสถิ ติ การประยุกตวิธีก ารทางสถิ ติใ นการควบคุ มคุ ณภาพ การควบคุ ม
คุณภาพที่หนางาน การควบคุมคุณภาพกระบวนการโดยอาศัยสถิติ เทคนิคการควบคุม
คุณภาพแบบตาง ๆ เทคนิคของการควบคุมคุณภาพเพื่อการเชื่อมั่นทางวิศวกรรม เทคนิค
การชักสิ่งตัวอยางเพื่อการยอมรับ ระบบการบริหารคุณภาพ (อนุกรมมาตรฐาน ไอ เอส โอ
9000, ไอ เอส โอ 14000 และ ไอ เอส โอ 18000) การวิ เ คราะห ค วามสามารถของ
กระบวนการ และการประเมินผลระบบการวัด เทคนิคการชักสิ่งตัวอยางเพื่อการยอมรับ
การวิจัยการดําเนินงาน
3 (3–0–6)
Operation Research
การวิ จั ย การดํ า เนิ น งานเพื่ อ ใช ใ นการแก ไ ขป ญ หาทางด า นวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ
เน น ทางด า นการใช รู ป แบบคณิ ต ศาสตร การโปรแกรมเชิ ง เส น ป ญ หาการขนส ง
ทฤษฎี เ กมส ความรู เ บื้ องตน เกี่ย วกับ ทฤษฎีของตัว แบบแถวคอย ตัว แบบพัส ดุคงคลัง
และการจําลองเหตุการณในกระบวนการตัดสินใจ
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3 (3–0–6)
Engineering Economy
คาของเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา วิธีการเปรียบเทียบโครงการ คาเสื่อมราคา
การประเมินการทดแทนทรัพยสิน การวิเคราะหจุดคุมทุน การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง
และความไมแนนอน การประเมินผลกระทบจากภาษีเงินได
วิศวกรรมซอมบํารุง
3 (3–0–6)
Maintenance Engineering
แนวคิ ด การบํ า รุ ง รั ก ษา การบํ า รุ ง รั ก ษาเชิ ง ป อ งกั น มู ล เหตุ ข องการเสื่ อ มสภาพ
การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ การวางแผนและการควบคุมกิจกรรมการบํารุงรักษา
การจัดการเกี่ยวกับวัสดุและชิ้นสวนสํารอง การวิเคราะหความนาเชื่อถือและความเสียหาย
ทางสถิติ การวัดและการประเมิน
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รหัสวิชา
5522107

5522108

5522109

5522110

5522111

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3–0–6)
Production Planning and Control
บทบาทของการวางแผนและการควบคุม การผลิต การวางแผนการผลิตรวมเทคนิค
ของการพยากรณ เทคนิค ในการวางแผนและควบคุม การผลิต สิน คา คงคลัง
การวางแผนความตองการวัส ดุ การกําหนดงานและการจัดลําดับงาน การบริหารงาน
โครงการ
การออกแบบและวางผังโรงงาน
3 (3–0–6)
Industrial Plant Design
การออกแบบโรงงาน การวิเคราะหเบื้องตนเพื่อการออกแบบโรงงาน
การวางผัง
โรงงาน การวางแผนติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวก การขนถายวัสดุ ลักษณะของปญหา
ในการวางผังโรงงาน ทําเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะหผลิตภัณฑผังโรงงานแบบตาง ๆ
สําหรับงานบริหารและหนวยสนับสนุนการผลิต การวางผังโรงงานดวยคอมพิวเตอร
องคกรและการจัดการในอุตสาหกรรม
3 (3–0–6)
Industrial and Organization Management
แนวคิดการจัดองคกรและการจัดการระบบงานในอุตสาหกรรม ทฤษฎีของการจัดการ
การวิเคราะหปญหาและกระบวนการแกปญหา ทฤษฎีขององคกร การบริหารงานบุคคล
การสรางแรงจูงใจ ภาวะผูนํา คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน ศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมและ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล กรณีศึกษา
วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3–0–6)
Safety Engineering
ห ลั ก ก า ร ป อ งกั น ก ารสู ญ เ สี ย แ บ บ แ ผ นม า ตร ก ารค ว า ม ปล อ ด ภั ย ใ นส ถาน
ประกอบการที ่ เ กี ่ ย วข อ ง การวางผังโรงงาน การออกแบบ การวิ เ คราะห แ ละ
การประเมิ น สภาพความปลอดภั ย การควบคุ ม ภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสถานที่ ทํ า งาน
เทคนิ ค การระวั ง ป อ งกั น ภั ย ระบบความปลอดภั ย หลักการจัดการความปลอดภัย
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
การวิเคราะหตนทุนการผลิต
3 (3–0–6)
Industrial Cost Analysis
แนวคิดพื้นฐานการบัญชีการเงิน การวิเคราะหงบการเงินและบัญชีตนทุน แนวคิดตนทุน
การคิ ด ต น ทุ น แบบดั้ ง เดิ ม และแบบตามกิ จ กรรม ต น ทุ น ทางตรง ต น ทุ น ทางอ อ ม
การวางแผนต น ทุ น การประมาณต น ทุ น การวิ เ คราะห ต น ทุ น การประเมิ น ผลกํ า ไร
การจัดทํางบประมาณ งบลงทุน ระบบตนทุน

94

รหัสวิชา
5529101

5529102

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1 (0–3–0)
Industrial Engineering Project 1
นักศึกษารวมกัน นํา เสนอปญ หาทางวิศวกรรมอยางกวางขวาง โดยเฉพาะปญหาที่ พบ
ระหวางการฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม การวิเคราะหและจัดอันดับความสําคัญของ
ป ญ หาต า ง ๆ เหล า นั้ น การระดมสมองเพื่ อ เสนอแนวทางการแก ไ ข และนํ า ผลจาก
การวิเคราะหปญหาเหลานั้นมากําหนดหัวขอสัมมนาเพื่อเสริมความรูและประสบการณ
นักศึกษาแบงกลุมเพื่อเตรียมการจัดสัมมนาแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีการบรรยายใหหลักการ
คิดและการแกไขปญหานั้น
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
2 (0–6–0)
Industrial Engineering Project 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5529101
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
Industrial Engineering Project
โครงงานที่นาสนใจในแขนงตางๆ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดยศึกษาตอเนื่องในหัวขอ
จาก วิชา 5529101 สัมมนาวิศวกรรมอุตสาหการ และมีการนําเสนอโครงการ พรอมทั้งมี
การรายงานความกาวหนา และจัดทํารายงานสรุปผลโครงงาน พรอมทั้งการสอบแบบ
นําเสนอปากเปลาเพื่อจบการศึกษา

3.2 วิชาชีพเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
5521113
กฎหมายอุตสาหกรรม
3 (3–0–6)
Industrial Laws
พระราชบั ญ ญั ติวิ ศวกร การศึกษาโดยยกตัว อยางกรณีศึกษาเกี่ย วกับ พระราชบั ญ ญั ติ
โรงงาน พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ขั้นตอนทาง
กฎหมายในการตั้ ง โรงงาน กฎหมายผั ง เมื อ งและเทศบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โรงงาน
กฎหมายแรงงานสัมพันธ สวัสดิการสังคม กฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
5522112
วิศวกรรมคุณคา
3 (3–0–6)
Value Engineering
หลักการและวิธีการของวิศวกรรมคุณคา การวิเคราะห การออกแบบผลิตภัณฑ การเลือก
วัสดุและการลดตน ทุ นโดยปราศจากการสูญเสีย คุ ณคาของผลิ ตภั ณฑ การประยุกต ใช
วิศวกรรมคุณคา
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รหัสวิชา
5522113

5522114

5523101

5524101

5524102

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ระบบบริหารงานคุณภาพ
3 (3–0–6)
Quality Systems Management
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ หลักการบริหารคุณภาพ เชน TQM, Six-Sigma, ISO หลักการ
เครื่องมือการควบคุมคุณภาพ กลยุทธสําหรับระบบบริหารคุณภาพ การวางแผนคุณภาพ
การใชแผนภูมิควบคุมคุณภาพสําหรับงานผลิต การปรับปรุงอยางตอเนื่อง มาตรฐานสากล
สําหรับระบบบริหารคุณภาพ กรณีศึกษาระบบบริหารคุณภาพ
การสรางแบบจําลองทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (2–3–4)
Industrial Engineering Simulation
ใชเทคนิคทางคอมพิวเตอรสําหรับจําลองระบบอุตสาหกรรมและการบริการ การสราง
แบบจํ า ลองระบบอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแบบต า ง ๆ ศึ ก ษาการใช แ บบจํ า ลอง
เพื่อวิเคราะหปญหาและหาคําตอบที่เหมาะสม
การออกแบบและเลือกใชวัสดุ
3 (3–0–6)
Material Selection and Design
พฤติกรรมของวัสดุ ไดแก โลหะ เซรามิกส พอริเมอร และ วัสดุผสม ที่ใชงานในอุตสาหกร
รมภายใตสภาวะแวดลอมที่ทําใหเสื่อมคุณภาพ เกิดการสึกหรอ และ การใชงานที่อุณหภูมิ
สูง อธิบายถึงกลไกที่ทําใหเกิดความเสียหายและวิธีการปองกันรวมถึงการเลือกใชวัสดุ การ
ออกแบบทางวิศวกรรม และการเตรียมผิว ศึกษากรณีตัวอยางความเสียหาย
วิศวกรรมเครื่องมือ
3 (3–0–6)
Tool Engineering
อุปกรณทางกลที่ใชสนับสนุนในกระบวนการผลิตเพื่อการกําหนดตําแหนงและการเลือก
พื้นผิวอางอิงของชิ้นงาน การใสและถอดชิ้นงานจากอุปกรณจับยึดชวยในกรรมวิธีการตัด
การวัดและตรวจสอบ การประกอบ การเชื่อม หรืออุปกรณการขนถายชิ้นงาน ออกแบบ
เครื่ อ งมื อ จั บ ยึ ด ชิ้ น งาน และการกํ า หนดค า พิ กั ด ความเผื่ อ ของขนาดและรู ป ทรง
การเลือกใชและการคํานวณหาชิ้นสวนทางกลที่ใชสงถายแรง เชน ลิ่ม เพลา เพลาลูกเบี้ยว
สกรู เปนตน การประกอบจิ๊กและฟกซเจอร โดยสมบรูณ
เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ
3 (2–3–4)
Forming Technology
ศึกษาคุณสมบัติของการขึ้นรูปของวัสดุโลหะ อโลหะ กระบวนการผลิตในการขึ้นรูปวัสดุ
เบื้องตนของโลหะ เชน การดึง การรีด การตี การมวน กระบวนการผลิตในการขึ้นรูปวัสดุ
เบื้ อ งต น ของอโลหะ เช น การฉี ด พลาสติ ก พอลิ เ มอร เซรามิ ก ศึ ก ษาเครื่ อ งจั ก รกล
ที่เกี่ยวของกับการขึ้นรูป

96

รหัสวิชา
5524103

5524104

5524105

5525101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)
มาตรวิทยาวิศวกรรม
3 (2–3–4)
Engineering Metrology
หลั ก การมาตรวิ ท ยาเบื้ อ งต น มาตรฐานและระบบการวั ด หน ว ยการวั ด ความไว
ความละเอียด ความผิดพลาด วิธีการวัด มาตรฐานอางอิง การสอบกลับ และการสอบ
เทียบมาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐานอุตสาหกรรมดานการวัดและการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบชนิดตางๆ ที่ใชในการวัด
และตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องกลและผลิตภัณฑ มาตรฐานการวัดและการตรวจสอบเพลา
รูควาน เกลียว เฟอง ความเรียบผิวงาน ระบบพิกัดและงานสวมมาตรฐานสากล ระบบ
พิกัดความเผื่อดานรูปทรง เครื่องวัดพิกัด
คอมพิวเตอรชวยงานออกแบบ
3 (2–3–4)
Computer Aided Design
หลั ก การของคอมพิ ว เตอร ช ว ยในการออกแบบและคอมพิ ว เตอร ช ว ยในการผลิ ต
การออกแบบชิ้ น งานสามมิติ การแปลงชิ้น งานสามมิติเปน แบบสองมิติ การสรางไฟล
ชิ้นงานประกอบการโอนขอมูลชิ้นงานระหวางระบบ CAD/CAM/CAE กระบวนการขึ้นรูป
ชิ้นงานดวยเครื่องจักรกลซีเอ็นซี การจําลองการขึ้นรูปชิ้นงานบนเครื่องคอมพิวเตอร
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3 (3–0–6)
Automation and Control Systems
ศึกษาหลักการพื้นฐานของระบบนิวแมติกส ไฮดรอลิกสและไฟฟา อุปกรณการทํางานใน
ระบบนิวแมติกส ไฮดรอลิกส การออกแบบวงจรนิวแมติกส ไฮดรอลิกสเพื่อทําการควบคุม
ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรม PLC เบื้องตน
การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
3 (3–0–6)
Logistics and Supply Chain Management
บทนําของการจัดการโซอุปทาน การจัดการการจัดซื้อ การจัดการความสัมพันธระหวางผู
จัดสงวัตถุดิบ การพยากรณความตองการ การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการการขนสง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ การตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน การบูรณาการ
กระบวนการภายในโซ อุป ทาน การวัดประสิทธิภ าพของโซอุป ทานและการวิเคราะห
กรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
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รหัสวิชา
5525102

5526101

5526102

5526103

5526104

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การออกแบบระบบขนถายวัสดุ
3 (3–0–6)
Material Handling System and Design
การศึ ก ษาการออกแบบ และวิ เ คราะห ร ะบบการขนถ า ยวั ส ดุ หลั ก การการไหล
การเคลื่ อ นย า ยของวั ส ดุ การวิ เ คราะห ป ญ หาและการเลื อ กวิ ธี ก ารเคลื่ อ นย า ย
การออกแบบและวิ เ คราะหร ะบบคลังสิน คา การออกแบบสายพานลําเลีย ง หลักการ
บริหารคลังสินคา ความสัมพันธระหวางการขนถายวัสดุและการวางอุปกรณหรือชั้นวาง
วัสดุ
อุปกรณรับและแปลงสัญญาณ
3 (2–3–4)
Sensors and Transducers
อุ ป กรณ รั บ สั ญ ญาณชนิ ด ต า ง ๆ และวงจรการใช ง าน อุ ป กรณ รั บ สั ญ ญาณความร อน
รั บ สั ญ ญาณทางแสง รั บ สั ญ ญาณแรงและความดั น รั บ สั ญ ญาณการเคลื่ อ นที่
รับสัญญาณการไหลและระดั บของไหล และปฏิกิริยาทางเคมี ตลอดจนวงจรปรั บ แตง
สัญญาณตาง ๆ ใหเหมาะสมเพื่อนําไปใชงาน
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
3 (2–3–4)
Hydraulics and Pneumatics
หลักการของระบบนิวเมติ กสและไฮดรอลิ กส สวนประกอบตาง ๆ ในระบบนิวเมติ กส
และไฮดรอลิ ก ส อุ ป กรณ ก ารทํ า งานระบบนิ ว เมติ ก ส แ ละไฮดรอลิ ก ส สั ญ ลั ก ษณ แ ละ
หลักการทํางานของอุปกรณในระบบนิวแมติกส ระบบไฮดรอลิกส ระบบนิวแมติกสไฟฟา
และระบบไฮดรอลิกสไฟฟา หลักการเลือกใชอุปกรณ โครงสรางการทํางาน การออกแบบ
วงจรควบคุมของระบบแบบตาง ๆ การประยุกตใชงาน การซอมบํารุงรักษา และความ
ปลอดภัยในการทํางาน
ระบบการผลิตอัตโนมัติ
3 (3–0–6)
Manufacturing Automation
หลักการออกแบบและผลิตโดยใชคอมพิวเตอรชวย การประยุกตใชโปรแกรมชวยในการ
ผลิ ตเพื่ อการผลิ ตตามขอกําหนดของแบบชิ้น งาน เครื่องมือ เครื่องจักรสําหรับ ระบบ
อัตโนมัติแบบ การเขียนรหัสเพื่อควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี การเชื่อมขอมูลและการสื่อสาร
ระหวาง CAD/CAM ของระบบอัตโนมัติ
ระบบคอมพิวเตอรและการเชื่อมโยง
3 (3–0–6)
Computer Systems and Interfacing
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ศึกษา
ระบบฮารดแวร ซอฟแวร ภาษาคอมพิวเตอร โปรแกรมประมวลผล การเชื่อมตอและ
สื่อสารดวยระบบคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม การจัดการความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
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รหัสวิชา
5527101

5527102

5527103

5527104

5529103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม
3 (3–0–6)
Energy and Environmental Management
วิเคราะห ประเมินการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบแสงสวาง การระบาย
อากาศ ระบบพลังงานความรอน ระบบเสียง และระบบไฟฟา ฯลฯ การบริหารจัดการ
ระบบสิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรม
การจัดการธุรกิจสําหรับวิศวกร
3 (3–0–6)
Business Management for Engineers
หลักการ ทฤษฎีการจัดการธุรกิจ การประยุกตรูปแบบและทฤษฎีของการจัดการธุ ร กิจ
แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารการลงทุน การจัดการทางการเงิน
การจัดรูปแบบองคกร การจัดการธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ กรณีศึกษา
การบริหารโครงการ
3 (3–0–6)
Project Management
หลักการคัดเลือกโครงการ วางแผนโครงการ การดําเนินโครงการ การควบคุมโครงการ
การประเมิ น ผลโครงการ หลั ก การและเทคนิ ค ต า ง ๆ ทางด า นการบริ ห ารโครงการ
โปรแกรมชวยในการบริหารโครงการ กรณีศึกษา
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (2–3–4)
Computer Software for Industrial Engineering
ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมอุตสาหการ และฝกปฏิบัติการ
การใชโปรแกรมเบื้องตนสําหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (3–0–6)
Selected Topics in Industrial Engineering
ศึ ก ษาถึ ง นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ใ หม ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความรู ข องสาขาวิ ศ วกรรม
อุตสาหการ โดยเลือกหัวขอที่นาสนใจสําหรับทําการศึกษาคนควา

3.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
5528101
เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1–0–2)
Pre-Cooperative Education
เตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติสหกิจศึกษาในหนวยงานตาง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม
หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีระยะเวลาการฝกไมนอยกวา 16 สัปดาห
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รหัสวิชา
5528102

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
สหกิจศึกษา
6 (600)
Cooperative Education
การศึ กษาและแก ป ญ หางานในสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตงานวิจัย
โดยตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรื อวิช าชีพเต็มเวลาเสมื อนเปน พนักงานชั่วคราวใน
สถานประกอบการ เมื่ อเสร็จ สิ้น การปฏิบัติงานจะตองสงรายงานการปฏิบัติงานหรื อ
ผลงานวิ จั ย และนํ า เสนอต อ คณาจารย ใ นสาขาวิ ช าเพื่ อ ประเมิ น ผลสหกิ จ ศึ ก ษาของ
นักศึกษา
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ภาคผนวก ข
หลักการจัดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจั ด หมวดวิ ช า หมู่ วิ ช า ยึ ด ระบบหมวดหมู่ วิ ช าของ ISCED (International Standard
Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
4. ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
5. ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
6. รหัสวิชาประกอบดัวยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรก เป็นหมวดวิชา และหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงกลุ่มวิชา แบ่งออกเป็น
1. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
2. กลุ่มวิชาเลือกแขนงอุตสาหการ
3. กลุ่มวิชาเลือกแขนงวัสดุ
4. กลุ่มวิชาเลือกแขนงการผลิต
5. กลุม่ วิชาเลือกแขนงโลจิสติกส์
6. กลุ่มวิชาเลือกแขนงเมคคาทรอนิกส์
7. กลุ่มวิชาด้านการบริหารจัดการ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
8. กลุ่มวิชาฝึกประสบการวิชาชีพ และสหกิจศึกษา
9. กลุ่มวิชาสัมมนา และโครงงานวิศวกรรม
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา

1

2

3

4

5

6

7

101
หมู่วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสวิชา 550 – 561
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดหมู่วิชาไว้ดังนี้
รหัส
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
561

หมู่วิชา
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมู่วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมู่วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หมู่วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
หมู่วิชาวิศวกรรมพลังงาน
หมู่วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
หมู่วิชาวิศวกรรมโยธา
หมู่วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หมู่วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หมู่วิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หมู่วิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
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หมู่วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รหัส 552-x
หมู่วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดลักษณะเนื้ อหาวิชาออกเป็น
ดังนี้
การกาหนดกลุ่มวิชา
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไป
2. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
3. กลุ่มวิชาเลือกแขนงอุตสาหการ
4. กลุ่มวิชาเลือกแขนงวัสดุ
5. กลุ่มวิชาเลือกแขนงการผลิต
6. กลุ่มวิชาเลือกแขนงโลจิสติกส์
7. กลุ่มวิชาเลือกแขนงเมคคาทรอนิกส์
8. กลุ่มวิชาด้านการบริหารจัดการ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
9. กลุ่มวิชาฝึกประสบการวิชาชีพ และสหกิจศึกษา
10. กลุ่มวิชาสัมมนา และโครงงานวิศวกรรม

(552-0---)
(552-1---)
(552-2---)
(552-3---)
(552-4---)
(552-5---)
(552-6---)
(552-7---)
(552-8---)
(552-9---)

ภาคผนวก ค
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ลาดับที่ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
1 นายประเสริฐ ปราชญ์ประยูร
1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
1.1 หนังสือ การวัดทางวิศวกรรม
วุฒิการศึกษา :
1.2 หนังสือ Engineering Drawing
- วท.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
2 ผลงานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ ไม่เกิน 5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
2.1 ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร, วีระยุทธ รัตนศิริวัฒน์, นพพล มิ่งเมือง และภคิน รัตนอุดม (2561). การควบคุมพฤติกรรมการอัด
เกล้าพระนครเหนือ (2551)
รีดขึ้นรูปอลูมิเนียมอัลลอยชนิด 6030 ที่มีลักษณะโปรไฟล์แบบผสมด้วยวิธ๊การจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์. การประชุมวิชการการและ
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, หน้า 224-230.
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 2.2 อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก, ชลาลัย วงเวียน, ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร และประจวบ กล่อมจิตร (2561). การจัดเส้นทางการ
(2547)
ท่องเที่ยวเชิงโบราณคดีและประวัติศาสตร์ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏ
วิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, หน้า 577-582.
2.3 ชลาลัย วงเวียน, อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก, ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร และกังสดาล สกุลพงษ์มาลี (2561). ผลของโปรแกรม
วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนสะสมต่อประสิทธิภาพการผลิตชิ้นงานในธุรกิจโรงกลึง. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ
ระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, หน้า 589-593.
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การฝึกอบรม
- CAD/CAM/CIM ประเทศญี่ปุ่น
- Mechatronic Systems Technology ประเทศสิงคโปร์
- นักบริหารสารสนเทศอุดมศึกษา (miniMIS) รุ่น 1 ศึกษาดูงานประเทศอินเดีย
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- นักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่น 23 ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์
3.2 ประสบการณ์ทางาน
3 พฤษภาคม 2536 – 31 พฤษภาคม 2559
- อาจารย์ประจาหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
- รักษาการหัวหน้าสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
- ผูช้ ่วยอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
- ผู้อานวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
- รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
- กรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้แทนคณาจารย์ และโดยตาแหน่ง) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
- กรรมการสภาวิชาการ (ผู้แทนผู้บริหาร) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
- กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนผู้บริหาร)
1 มิถุนายน 2559 – ปัจจุบัน
- อาจารย์ประจาสาขา/หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- กรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ผู้แทนประธานสาขาวิชา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 การวัดทางวิศวกรรม (Engineering Measurement)
4.2 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและผลิต (Computer Aided Design and Manufacturing)
4.3 การออกแบบสาหรับการผลิตและประกอบ (Design for Manufacturing and Assembly)
4.4 การจัดการทางวิศวกรรม (Engineering Management)
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4.5 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
4.6 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Material)
4.7 กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process)
4.8 วิศวกรรมความปลอดภัย (Engineering Safety)
4.9 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)
4.10 เทคโนโลยีท้องถิ่น (Technology in Locality)
นาย อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
2 ผลงานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ ไม่เกิน 5 ปี)
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
2.1 อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก, ชลาลัย วงเวียน, ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร และประจวบ กล่อมจิตร (2561). การจัดเส้นทางการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2556) ท่องเที่ยวเชิงโบราณคดีและประวัติศาสตร์ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏ
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, หน้า 577-582.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2552)
2.2 ชลาลัย วงเวียน, อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก, ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร และกังสดาล สกุลพงษ์มาลี (2561). ผลของโปรแกรม
วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนสะสมต่อประสิทธิภาพการผลิตชิ้นงานในธุรกิจโรงกลึง. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ
ระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, หน้า 589-593.
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การฝึกอบรม
- อบรมการใช้โปรแกรม SPSS ในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
- อบรมโปรแกรม FlexSim Simulation เพื่อใช้ในการจาลองระบบอุตสาหกรรมและการบริการ
- อบรมโปรแกรม VBA on Excel for Production and Operation Management เพื่อใช้ในการจัดการกระบวนการผลิต
3.2 ประสบการณ์ทางาน
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2559 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขา/หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 การออกแบบโรงงานและสิ่งอานวยความสะดวก (Facility and Plant Design)
4.2 เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม (Instrumentation in Industrial Work)
4.3 การควบคุมกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม (Industrial Work for Quality Control)
4.4 คอมพิวเตอร์เพื่อระบบการผลิตอัตโนมัติ ( Computer Aided Automation System)
นางสาว ชลาลัย วงเวียน
1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
2 ผลงานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ ไม่เกิน 5 ปี)
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
2.1 ชลาลัย วงเวียน และมนัส ศรีวงศ์ (2560). ขั้นตอนการสร้างแผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงมิติและความคลาดเคลื่อนเพื่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2559) การตครวจสอบลาดับการตัดโลหะโดยใช้หลักการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนสะสม. การประชุมวิชาการระดับราชราชภัฏเพชรบุรี
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, หน้า 272-279.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2556)
2.2 อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก, ชลาลัย วงเวียน, ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร และประจวบ กล่อมจิตร (2561). การจัดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงโบราณคดีและประวัติศาสตร์ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏ
วิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, หน้า 577-582.
2.3 ชลาลัย วงเวียน, อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก, ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร และกังสดาล สกุลพงษ์มาลี (2561). ผลของโปรแกรม
วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนสะสมต่อประสิทธิภาพการผลิตชิ้นงานในธุรกิจโรงกลึง. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ
ระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, หน้า 589-593.
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 พ.ศ. 2556 - 2557 บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จากัด แผนก วางแผนการผลิต (Production Planning)
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3.2 พ.ศ. 2557 – 2559 ผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3.3 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขา/หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 คณิตศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mathematics)
4.2 พื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรม (Fundamental of Engineering Mathematics)
4.3 หลักวิจัยดาเนินงานเบื้องต้น (Fundamental of Operation Research)
4.4 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics)
นางสาวพรพรรณ ทองแพง
1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
2 ผลงานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ ไม่เกิน 5 ปี)
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
2.1 Siriruk, P., & Thongpang, P. (2017). An analysis of cassava price transmission in Thailand. In Industrial
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2559) Engineering and Applications (ICIEA). 2017 4th International Conference on IEEE, Pages 178-181.
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรติ 3. ประสบการณ์การทางาน
นิยมอันดับ 1
3.1 พ.ศ. 2556 - 2557 บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จากัด แผนก ประกันคุณภาพ (QA)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2556)
3.2 พ.ศ. 2557 – 2559 ผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3.3 3 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Processes Laboratory)
4.2 การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต ( Manufacturing Processes Analysis)
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5

4.3 วิศวกรรมเครื่องมือกล (Tool Engineering)
4.4 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Industrial Engineering Laboratory)
4.5 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (Industrial Control and Automation)
4.6 มาตรวิทยาทางวิศวกรรม (Engineering Metrology)
4.7 การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องมือ (Tool Engineering Drawing)
1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 ปองพล รักการงาน, กังสดาล สกุลพงษ์มาลี, จุติพร อินทะนิน และ ภาณุศักดิ์ มูลศรี. (2557). การเพิ่มประสิทธิภาพทาง
ความร้อนของเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร โดยใช้ฉนวนกันความร้อน. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 7 วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2557. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, หน้า 266-271.
2.2 ภาณุศักดิ์ มูลศรี, ปองพล รักการงาน, ชลีดล อินยาศรี และกังสดาล สกุลพงษ์มาลี. (2558) .เครื่องสูบน้าพลังงานความร้อน
จากถ่านไม้สาหรับชุมชน. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 วันที่ 4-6 พฤศจิกายน
2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี, หน้า 324-326.
2.3 ปองพล รักการงาน, ภาณุศักดิ์ มูลศรี, ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ และ ลิขิต ศรีพราหมณ์. (2559). การลดอุณหภูมิเซลล์
แสงอาทิตย์โดยใช้ครีบความร้อนอลูมิเนียม. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9 วันที่ 29
พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 19-26.
2.4 กังสดาล สกุลพงษ์มาลี, เจิมธง ปรารถนารักษ์, จุติพร อินทะนิน และ ปองพล รักการงาน . (2559). อุปกรณ์ทดสอบศักยภาพ
กาลังคลื่นทะเลใกล้ชายฝั่งชนิดทุ่นลอย.การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 วันที่ 29
พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 2-10.
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นายปองพล รักการงาน
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
เกียรตินิยมอันดับ 2 (2544)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2549)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

ลาดับที่ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 พ.ศ. 2560
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.2 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.3 พ.ศ. 2552 – 2555 ผู้ชว่ ยวิจัยและผู้ประสานงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบผลิตน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
ราคาประหยัด (ปีที่ 1-2)
3.4 พ.ศ. 2551 – 2552 ผู้ช่วยวิจัยภาคปฏิบัติ โครงการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องทาน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
3.5 พ.ศ. 2549 – 2556 ผู้ช่วยนักวิจัยประจากลุ่มวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในทางเกษตรกรรม สายวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกล้าธนบุรี
3.6 พ.ศ. 2549 – 2550 ผู้ช่วยวิจัยและผู้ประสานงานโครงการศึกษาศักยภาพในการผลิตน้าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในภาค
กลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)
4.2 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Technology)
4.3 พลังงานทดแทน (Renewal Energy)
4.4 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน (Seminar in Engineering Energy)

ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

111

112

113

ภาคผนวก จ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
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ภาคผนวก ฉ
การจัดรายวิชาตามองค์ความรู้สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เนื้อหาความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จาแนกตามกลุ่มความรู้ ประกอบด้วย
1 กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes)
องค์ความรู้
เนื้อหาความรู้
1 2 3 4 5 6 7 8
1. กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต
(Materials and Manufacturing Processes)
1.1 กระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุโลหะและอโลหะ
× × × × × ×
×
5521102 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1
5521104 วัสดุวิศวกรรม
5522109 กรรมวิธีการผลิต
5522114 การสร้างแบบจาลองทางวิศวกรรมอุตสาหการ
5523101 การออกแบบและเลือกใช้วัสดุ
5524102 เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ
5525102 การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ
5526103 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
5529105 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1.2 การวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
× × × × × × ×
5521102 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1
5522109 กรรมวิธีการผลิต
5524101 วิศวกรรมเครื่องมือ
5524102 เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ
5524103 มาตรวิทยาวิศวกรรม
5524104 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ
5525102 การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ
5526102 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
5526103 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
5529105 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
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เนื้อหาความรู้
2. กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย
(Work Systems and Safety)
2.1 การศึกษาและออกแบบระบบงาน
5522101 การศึกษาการทางานอุตสาหกรรม
5522102 ปฏิบัติวิศวกรรมอุตสาหการ 2
5522110 วิศวกรรมความปลอดภัย
5522113 ระบบบริหารงานคุณภาพ
5522114 การสร้างแบบจาลองทางวิศวกรรมอุตสาหการ
5526102 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
5529105 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
2.2 ความปลอดภัย การยศาสตร์ และอาชีวอนามัย
5522102 ปฏิบัติวิศวกรรมอุตสาหการ 2
5522109 กรรมวิธีการผลิต
5522110 วิศวกรรมความปลอดภัย
5526102 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
5526103 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
5529105 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3. กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ
3.1 การควบคุมคุณภาพ
5521108 สถิติวิศวกรรม
5522102 ปฏิบัติวิศวกรรมอุตสาหการ 2
5522103 การควบคุมคุณภาพ
5522113 ระบบบริหารงานคุณภาพ
5522114 การสร้างแบบจาลองทางวิศวกรรมอุตสาหการ
5529105 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3.2 การจัดการคุณภาพเชิงรวม
5526103 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
5522103 การควบคุมคุณภาพ
5522113 ระบบบริหารงานคุณภาพ

องค์ความรู้
1 2 3 4 5 6 7 8

× ×

×

× ×

× × × × × × × ×

×

×

×

×
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เนื้อหาความรู้
5529105 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
4. กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
4.1 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
5522105 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
5522110 วิศวกรรมความปลอดภัย
5522114 การสร้างแบบจาลองทางวิศวกรรมอุตสาหการ
5525101 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
5529105 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
4.2 การวิเคราะห์ตุ้นทุนทางอุตสาหกรรม
5522114 การสร้างแบบจาลองทางวิศวกรรมอุตสาหการ
5522111 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
5529105 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
5. กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและดาเนินการ
(Production and Operations Management)
5.1 การวางแผนและควบคุมการผลิต
5521108 สถิติวิศวกรรม
5522107 การวางแผนและควบคุมการผลิต
5522114 การสร้างแบบจาลองทางวิศวกรรมอุตสาหการ
5525101 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
5529105 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
5.2 การวิจัยดาเนินงาน
5521108 สถิติวิศวกรรม
5522107 การวางแผนและควบคุมการผลิต
5522111 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
5525101 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
5529105 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
5.3 การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ
5522109 องค์การและการจัดการในอุตสาหกรรม
5527102 การจัดการธุรกิจสาหรับวิศวกร

องค์ความรู้
1 2 3 4 5 6 7 8

×

× ×

×

×

× ×

×

×

×

×

×

×

×
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เนื้อหาความรู้
5527103 การบริหารโครงการ
5529105 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
5.4 การจัดการระบบซ่อมบารุง
5521102 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1
5522109 กรรมวิธีการผลิต
5522106 วิศวกรรมซ่อมบารุง
5522110 วิศวกรรมความปลอดภัย
5526103 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
5529105 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
5.5 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
5522110 วิศวกรรมความปลอดภัย
5527101 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
5529105 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
6. กลุ่มความรู้ด้านบูรณาการวิธีการทางอุตสาหการ
(Integration of Industrial Engineering Techniques)
6.1 การออกแบบผังโรงงาน
5522101 การศึกษาการทางานอุตสาหกรรม
5522102 ปฏิบัติวิศวกรรมอุตสาหการ 2
5522108 การออกแบบและวางผังโรงงาน
5522110 วิศวกรรมความปลอดภัย
5529105 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
6.2 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
5522101 การศึกษาการทางานอุตสาหกรรม
5522102 ปฏิบัติวิศวกรรมอุตสาหการ 2
5528101 เตรียมสหกิจศึกษา
5528102 สหกิจศึกษา
5529101 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
5529102 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2

องค์ความรู้
1 2 3 4 5 6 7 8

× × × × × × ×

× × × × × × × ×

× × × × × × × ×

× × × × × × × ×

