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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์
คณะ/ภาควิชา   :  วิศวกรรมศาสตร ์
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ภาษาอังกฤษ  : Master of Engineering Program in Technology and 
Innovation Management  

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม   :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
  ช่ือย่อ   :  วศ.ม. (การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
 ภาษาอังกฤษช่ือเต็ม     :  Master of Engineering (Technology and Innovation  
        Management) 
  ช่ือย่อ      :  M.Eng. (Technology and Innovation Management) 
 
3.  วิชาเอก (ถ้ามี)  : - 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ: หลกัสูตรปริญญาโท (หลักสูตร 2 ป)ี 
 5.2 ภาษาที่ใช้: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
 5.3 การรับเข้าศึกษา: รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น:เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง    
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร: 

6.1 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562  
6.3 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุม 
  ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
6.4 สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุม 
  ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน:  
    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา: 
 1) วิศวกรหรือผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมบริหารองค์กร 
 2) นักวิชาการ นักวิจัย หรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
 3) ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
 4) ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
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9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับท่ี 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ: สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

หมายเหต ุ

1 อาจารย ์

 

3-8008-00024-82-3 

*นายปรุฬห์  
มะยะเฉ่ียว 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: 2555 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต:เครื่องกล 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: 2549 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต: เทคโนโลยีขนถ่ายวัสด ุ
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ: 2542 

ประธาน
หลักสูตร 

2 อาจารย ์

 

3-9699-00189-71-6 

*นางพรรณเพญ็ 
ถาวรประสิทธ์ิ 

(พลาศัย) 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต: ธุรกิจเทคโนโลยีและการ
จัดการนวัตกรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 2560 

บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต: การจัดการส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี:2550 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี:2544 

 

3 อาจารย ์ 3-9505-00243-34-1 

นายยรรยง สุรัตน์ 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2557 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต: ไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: 2550 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต: เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส ์
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ:2546 

 

หมายเหตุ  * อยู่ในกระบวนการขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน: 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ   
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ภาครัฐได้มี
การก าหนดยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ทางภาครัฐยังได้โครงการสามเหลี่ยม มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และ
โครงการเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เป็นแนวทางพัฒนาโดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
สู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งมีแผนการด าเนินงานที่จะพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่พื้นที่ ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้
ทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ เพื่อให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
อันจะเป็นการตอบสนองต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 
 ด้วยจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนติดต่อประเทศมาเลเซีย มีการค้าชายแดน
ระหว่างไทย – มาเลเซียโดยมีช่องทางผ่านเข้า – ออก 3 ช่องทาง คือ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก  
ด่านศุลกากรตากใบ และด่านบูเก๊ะตา (เป็นด่านใช้ในการสัญจรของประชาชนระหว่าง 2 ประเทศ
มากกว่าท าการค้าชายแดน) ทั้ง 3 ด่าน ถือเป็นจุดเช่ือมโยงการค้าชายแดนระหว่างจังหวัดนราธิวาส
กับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มีการค้าขายระหว่างกันซึ่งถ้าได้มีการจัดการที่มีคุณภาพยิ่งข้ึน หรือ 
มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาช่วย อาจจะส่งผลให้เม็ดเงินเพิ่มข้ึนจากกระบวนการเหล่าน้ี เช่น
สนิค้าอาจจะมีการบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความสวยงาม เป็นต้น  
 เมื่อมาพิจาณาถึงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่
เป้าหมายของการพัฒนาจากสว่นกลาง โดยมีทั้งโครงการสามเหลีย่ม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และโครงการ
เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ทั้ง 3 จังหวัดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เช่ือมต่อกับประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งเป็นด่านสู่ประเทศอาเซียน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากร
ในพื้นที่จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะได้รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิข้ึนใน
อนาคต 
 11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาสงัคมและวัฒนธรรม 
 พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมที่มีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งนี้
อันเนื่องมาจากการเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรม ที่เกิดจากความหลากหลาย มีความเรียบง่ายในการ
ด าเนินชีวิต การปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจทั้งในบริบทของ
ในพื้นที่และนอกพื้นที่ ที่การพัฒนาใดๆ ต้องเอื้อต่อประชาคมของสังคม จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งพื้นที่การเกษตรไม่ได้ขยายตัวไปตามจ านวนประชากรที่เพิ่มข้ึน ดังนั้น
การมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเช่นภาคอุตสาหกรรมหรือการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการเกษตร 
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จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะท าให้สังคมมีการพัฒนาและสามารถคงอยู่ได้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอก ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 จากผลกระทบในข้อ 11.1 และ 11.2 เป็นเหตุผลที่ส าคัญในการเตรียมบุคลากรผ่านทาง
การศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ที่จะพัฒนาคนในพื้นที่ให้มีความรู้ความสามารถใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบนพื้นฐานของกระบวนการทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 การผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์นี้ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้น

ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ มีการผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัยเพื่อพัฒนา
พื้นที่ ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 
13.   ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1  หลักสูตรนีม้ีรายวิชาที่เปิดสอนเพือ่ให้นักศึกษาในหลักสูตรอืน่  
 ไม่มี 
 13.2  นักศึกษาในหลักสูตรนี้ มรีายวิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตรอื่น  
 หลักสูตรนี้ไม่มีรายวิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตรอื่น โดยมกีารบรหิารจัดการ ดังนี ้
 13.2.1 มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควบคุมการด าเนินงานเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 13.2.2 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาในการพิจารณา ข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการด าเนินการ 
 13.2.3 งานวิชาการของคณะฯ ท าหน้าที่ประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะกับคณะ/วิทยาลัย/สถาบันต่ างๆ และใช้ที่ประชุมวิชาการ
ประจ าเดือนของมหาวิทยาลัยฯ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณางานด้านวิชาการร่วมกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 
1.   ความส าคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ความส าคัญของหลักสูตร 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ท าการเปิดการเรียนการ
สอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2553 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการเป็น
แหล่งผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรม โดยปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส  
ราชนครินทร์ ได้ท าการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรม จ านวน 5 สาขาวิชา 
ได้แก่สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อครอบคลุมการพัฒนาก าลังคน 
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ในทุกด้าน เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และจากการด าเนินงาน
ในด้านวิศวกรรม ตลอด 10 ปีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้
เล็งเห็นถึงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาก าลังคนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมในสาขาวิชาต่าง ๆ และทางด้าน 
การจัดการ ในการสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ จึงจัดหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมให้มีความรู้
ความสามารถและเช่ียวชาญในการจัดการ การน าเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมมาใช้ในการสร้างองค์
ความรู้ นวัตกรรมอย่างมีระบบ บนพื้นฐานของกระบวนการการวิจัย พัฒนาเป็นผลงานนวัตกรรมที่
ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ชิ ง พ า นิ ช ย์ ไ ด้  อี ก ทั้ ง ส ร้ า ง บุ ค ล า ก ร ที่ มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  ค ว า ม รู้   
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์  
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามมาตรฐาน  
ผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 

1.2  ปรัชญาของหลักสูตร 
  มีความมุ่งหมายเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการพร้อมศักยภาพการวิจัยที่มี
ความสามารถในบูรณาการความรู้ในศาสตร์ทางวิศวกรรมแขนงต่างๆที่ตนถนัด กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเทคโนโลยีในกระบวนการการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีระบบ มีความสามารถในการ
เป็นผู้น าทางวิชาการ แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ เช่ือมโยงสู่ชุมชน
และท้องถ่ิน อีกทั้งมุ่งให้บัณฑิต มีวิสัยทัศน์และจิตสาธารณะ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 
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 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 1.3.1เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ ทักษะ ที่เป็นสหสาขาวิชาอัน
ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยี และด้านนวัตกรรม พัฒนาเป็นผลงานนวัตกรรม
ด้วยกระบวนการวิจัยทางด้านวิศวกรรมที่สามารถใช้เชิงพาณิชย์ได ้

 1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาของชุมชนและ
ท้องถ่ิน หรือพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม 

 1.3.3 เพื่ อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มี วิสัยทัศน์   
จิตสาธารณะ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ  
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง:  
 

 

2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2.1.1ด้านการบริหารหลักสูตร 
1) พัฒนาระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร 
 
 

1) มีอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร
และประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
2) มีผู้รบัผิดชอบดูแลระบบและ
กลไก รวมทัง้การด าเนินการของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

1) อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
หลักสูตรมีหน้าที่ในการบรหิาร
และพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ตั้งแต่การ
วางแผน ควบคุมคุณภาพ 
ติดตามประเมินผล และพัฒนา
หลักสูตร 
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 
3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 
4) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา และ
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2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 
5) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลงัสิ้นสุดปีการศึกษา 
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูท้ี่ก าหนดใน มคอ.3 
และ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยรอ้ย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 
7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยทุธ์
การสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

2.1.2 ด้านการบรหิารคณาจารย์  1) ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ผูส้อนและ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558  
2) ส่งเสรมิให้อาจารยผ์ลิตผล
งานวิจัย ต ารา สื่อ นวัตกรรม 

1) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการปฐมนเิทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 
2) อาจารย์ทีป่รกึษามีผลงาน
ทางวิชาการ อย่างน้อยปีละช้ิน 
 

2.1.3 ด้านความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1 ) ประ เมิ นหลั กสู ตร โดยผู้ ใ ช้
บัณฑิตภายใน 5 ปี 

1) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
ที่มีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉลี่ย
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2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2) วิพากษ์หลักสูตรโดยนักศึกษา 
บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ไม่ น้อยกว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต็ม 5.00 
2) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต็ม 5.00 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติมี 
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
  1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   ไม่มี 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา 
  

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
    จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดต่อไปนี้    
  - ภาคการศึกษาต้น สิงหาคม – ธันวาคม 

  - ภาคการศึกษาปลาย มกราคม – พฤษภาคม 

   แผน ก เรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
   แผน ข  เรียน วันเสาร์และวันอาทิตย์  
 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1  แผน ก แบบ ก1 
   2.2.1.1 เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) ในสาขาวิชาที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   2.2.1.2 มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือมีผลงาน
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่ผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   2.2.1.3 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  2.2.2  แผน ก แบบ ก2 
   2.2.2.1 เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ . )  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. )  ครุศาสตร์อุตสาหกร รมบัณฑิต (ค.อ .บ.)  
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เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
   2.2.2.2 มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.25 หรือมี
ประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี  
   2.2.2.3 ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อที่ 2.2.2.1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
   2.2.2.4 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
  2.2.3 แผน ข 
   2.2.3.1 เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ . )  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. )  ครุศาสตร์อุตสาหกร รมบัณฑิต (ค.อ .บ.)  
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
   2.2.3.2 มีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี  
   2.2.3.3 ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อที่ 2.2.3.1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
   2.2.3.4 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 หมายเหตุ วุฒิการศึกษานอกเหนือจาก วศ.บ. และ อส.บ. ตอ้งลงเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 
 

 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ 

 - ความรู้พื้นฐานในด้านการท าวิจัยไมเ่พียงพอ 

 - ทักษะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 

 - การปรับตัวจากการเรียนในระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเรียนและ
ท าความเข้าใจกับเนื้อหาน้อย แต่ในระดับปริญญาโทนักศึกษาต้องให้ความสนใจในการเรียนและท า
ความเข้าใจกับเนื้อหาอย่างลึกซึ้งและต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ 
  

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา 
 - จัดอบรมให้ความรู้ด้านการท าวิจัย 
 - มีรายวิชาสัมมนาการวิจัย 
 - สอบภาษาอังกฤษ 
 - การลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 - ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตศึกษา 
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 - จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าเป้าหมาย เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยใน
ระดับปริญญาโท  
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ5 ปี:  
 
แผน ก แบบ ก1 

ระดับชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
แผน ก แผน ก แผน ก แผน ก แผน ก 

ช้ันปีที่ 1 3 3 3 3 3 
ช้ันปีที่ 2 - 3 3 3 3 

รวม 3 6 6 6 6 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- 3 3 3 3 

 

แผน ก แบบ ก2 

ระดับชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
แผน ก แผน ก แผน ก แผน ก แผน ก 

ช้ันปีที่ 1 7 7 7 7 7 
ช้ันปีที่ 2 - 7 7 7 7 

รวม 7 14 14 14 14 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- 7 7 7 7 

 

แผน ข 

ระดับชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
แผน ข แผน ข แผน ข แผน ข แผน ข 

ช้ันปีที่ 1 - 20 20 20 20 
ช้ันปีที่ 2 - - 20 20 20 

รวม - 20 40 40 40 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - 20 20 20 



 
 

13 
 

 
 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
1) รายละเอียดงบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

 
รายการ ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

 2562 2563 2564 2565 2566 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน - - - - - 
2. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา * 230,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 

รวมท้ังสิ้น 230,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 

 
2) งบประมาณรายจา่ย (หน่วย: บาท) 

รายการ ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
 2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าตอบแทน 459,000 1,318,000 1,318,000 1,318,000 1,318,000 

2. ค่าใช้สอย 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
3. ค่าวัสด ุ 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
4. ทุนวิจัย - 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวมท้ังสิ้น 595,000 1,818,000 1,818,000 1,818,000 1,818,000 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 59,500 45,450 30,300 30,300 30,300 
 
2.7  ระบบการศึกษา:  

  ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน 
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย: 
  ไม่มี  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 

 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน * - 3 3 
หมวดวิชาบังคับ - 15 15 
หมวดวิชาเลือก - 9 15 
วิทยานิพนธ์ 36 12 - 
สารนิพนธ์ - - 6 
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

หมายเหต ุ 1. * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
 2. นักศึกษาจะต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาตามหมวดวิชาปรับพื้นฐานหรือรายวิชา
อื่นๆ ตามดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิต 
 
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   
รหัสวิชา ชื่อวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1) หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน 
05-096-101 สถิติวิศวกรรม* 1(1-0-2) 
  (Engineering Statistics) 
05-096-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม* 2(2-0-4) 
  (Engineering Mathematics)  
 
หมายเหต ุ* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
 

2) หมวดวิชาบังคับ        
05-096-201 ระเบียบวิธีวิจัยในทางวิศวกรรม     3(3-0-6) 

(Engineering Research Methodology) 
05-096-202  การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม   3(3-0-6) 

(Technology and  Innovation Management) 
05-096-203  สถิติประยุกต์ส าหรบัการตัดสินใจ           3(3-0-6) 
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 (Applied Statistics for Decision Making) 
 
05-096-204  การวางแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ    3(2-2-5) 

(Entrepreneurial Business Planning)  
05-096-205 การวางแผนและพฒันาผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
 (Product Planning and Development) 
05-096-206 สัมมนา *        3(3-0-6) 

(Seminar) 
 

หมายเหต*ุ เป็นรายวิชาบังคับแบบไม่นบัหน่วยกิต 
 

3) หมวดวิชาเลือก       
กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

05-096-301 ระบบการผลิตและการบรหิารการผลิต      3(3-0-6) 
(Production System and Management) 

05-096-302 การจัดการองค์การอุตสาหกรรมขั้นสงู    3(3-0-6) 
 (Advanced Industrial Organization Management) 
05-096-303 การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน     3(3-0-6)  

(Logistics and Supply Chain Management) 
05-096-304 การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่แวดล้อม  3(3-0-6) 

(Safety Health and Environmental Management) 
05-096-305 การจัดการสินค้าคงคลังและคลงัสินค้า    3(3-0-6) 

(Inventory and Warehouse Management) 
05-096-306 การพาณิชยกรรมเทคโนโลย ี     3(3-0-6) 

(Technology Commercialization) 
05-096-307 กรรมวิธีการผลิตข้ันสงู  3(2-2-5) 
  (Advanced Manufacturing Processes) 
05-096-308 การจัดการคุณภาพข้ันสูง 3(3-0-6) 

(Advanced Quality Management) 
05-096-309 ระบบการจัดการบ ารุงรักษาส าหรบังานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
  (Maintenance Management System for Industrial) 
05-096-310 วัสดุข้ันสูง       3(3-0-6) 
  (Advanced materials) 
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
05-096-311 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์ใช้งาน  3(2-2-5) 

(Embedded System Design and its Applications)  
05-096-312 เครือข่ายตัวตรวจจับไร้สาย     3(3-0-6) 

(Wireless Sensor Networks)  
05-096-313 การประยุกต์ใช้งานตัวตรวจจับข้ันสูง    3(2-2-5) 

(Advanced Sensor Applications)  
05-096-314 สถาปัตยกรรมโครงข่ายคอมพิวเตอร์และโปรโทคอล   3(3-0-6) 

(Computer Network Architectures and Protocols)  
05-096-315 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      3(2-2-5) 
  (System Analysis and Design) 
05-096-316 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง           3(3-0-6) 
  (Internet of Things) 
05-096-317 กระบวนทัศน์ปัญญาประดิษฐ์     3(3-0-6) 

(Paradigms of Artificial Intelligence)  
05-096-318 วิศวกรรมซอฟต์แวร์      3(3-0-6) 

(Software Engineering) 
05-096-319 หัวข้อพิเศษทางการจัดการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

(Special Topics in Innovation Management of Information  
Technology) 

05-096-320 หัวข้อพิเศษทางการจัดการนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
(Special Topics in Innovation Management of Electronics) 
  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
05-096-321   เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน                         3(3-0-6) 
  (Renewable Energy Technology) 
05-096-322   เทคโนโลยีก าลังของไหล                                3(2-2-5) 
 (Fluid Power Technology) 
05-096-323  เทคโนโลยีไบโอดีเซล                                               3(3-0-6) 
 (Biodiesel Technology) 
05-096-324  พลังงานทางเลือก      3(3-0-6) 
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 (Alternative Fuel for Vehicles) 
 
05-096-325 การปรับอากาศและการระบายอากาศ                                3(3-0-6) 
 (Air Condition and Ventilation) 
05-096-326 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลสู่ชุมชน     3(2-2-5) 
 (Mechanical Engineering Technology to Community)     
05-096-327 การอนุรักษ์พลังงาน                                                     3(3-0-6) 
 (Energy Conservation) 
05-096-328 เทคโนโลยีเช้ือเพลิงพลังงานทางเลือก                                  3(3-0-6) 
 (Alternative Fuel Technology)  
05-096-329 เทคโนโลยีการหล่อลื่น                             3(3-0-6) 
 (Lubrication Technology) 
05-096-330 การออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกล            3(3-0-6)   

(Mechanical Machine Parts Design) 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
05-096-331  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมไฟฟ้า    3(3-0-6) 

(Numerical Methods in Electrical Engineering) 
05-096-332  ความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า     3(3-0-6) 

  (Power System Reliability) 
05-096-333 การบริหารสินทรัพยร์ะบบไฟฟ้าก าลัง    3(3-0-6) 

  (Asset Management of Electrical Power System) 
05-096-334  ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์    3(3-0-6) 

  (Distributed Generation Systems) 
05-096-335 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ       3(2-2-6)  

(Engineering Automation System) 
05-096-336  การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าและระบบ    3(3-0-6) 

(Electrical Energy Conservative and System) 
05-096-337  เทคโนโลยีพลงังานไฟฟ้า      3(3-0-6) 

(Electrical Energy Technology) 
05-096-338  อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงัข้ันสงู      3(3-0-6) 

(Advanced Power Electronics) 
05-096-339 ระบบเกบ็พลังงานแบตเตอรี ่     3(3-0-6) 
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  (Battery Storage Systems) 
 

05-096-340  เทคโนโลยีพลงังานหมุนเวียนและรถไฟฟ้า    3(3-0-6) 
  (Renewable Energies and Electric Vehicle Technology) 
 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธา 

05-096-341 การออกแบบและการก่อสร้างถนนราคาถูก    3(3-0-6) 
 (Design and Construction of Low-cost Roads) 
05-096-342 วัสดุผิวทาง       3(2-3-4) 

(Pavement Materials) 
05-096-343 คอนกรีตเทคโนโลยีข้ันสูง     3(2-3-4) 

(Advanced Concrete Technology) 
05-096-344 วัสดุเหลือทิง้เพือ่วัสดุก่อสร้าง     3(2-3-4) 
  (Waste Materials for Construction Materials) 
05-096-345 ยางพาราเพื่อวัสดุกอ่สร้าง     3(3-0-6) 
 (Para Rubber for Construction Materials) 
05-096-346 การจัดการลุ่มน้ าเชิงบูรณาการ     3(3-0-6) 
 (Integrated River Basin Analysis) 
05-096-347 กฎหมายและสัญญาการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 (Legal Concepts and Construction Contract) 
05-096-348 การปรับปรงุคุณสมบัติของดิน 3(3-0-6) 
 (Ground Improvement) 
05-096-349 ระบบการประเมินอาคารเขียว 3(2-3-4) 
 (Green Building Rating System) 
05-096-350 ไม้เพื่องานก่อสร้าง 3(2-3-4) 
 (Wood for Construction) 
 

4) วิทยานิพนธ์        
หมวดรายวิชาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก1 และ ก2) 
05-096-401 วิทยานิพนธ์            36(0-108-0) 

(Thesis) 
05-096-402 วิทยานิพนธ์                                                            12(0-36-0) 
  (Thesis) 
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หมวดรายวิชาสารนิพนธ์ (แผน ข) 
05-096-501 สารนิพนธ์      6(0-18-0) 
  (Minor Thesis) 
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3.1.4 ความหมายเลขรหัสรายวิชา 
การก าหนดรหัสวิชา 

 

         
 

 
         ล าดับวิชา 

หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน  = 1 
      หมวดวิชาบังคับ   = 2 
      หมวดวิชาเลือก   = 3 
      หมวดวิทยานิพนธ์   = 4 
      หมวดสารนิพนธ์  = 5 
     หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น   = 1 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   = 2 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) = 3 
     หลักสูตรปริญญาบัณฑิต    = 4 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    = 5 
     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    = 6 
     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    = 7 

วิชาเรียนร่วม       =00 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   = 01 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา   = 02 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล   = 03 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   = 04 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   = 05 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    = 06 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    = 07 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  = 08 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม = 09 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   = 10 

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  = 01   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  = 02 
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ  = 03 
คณะพยาบาลศาสตร์    = 04 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   = 05 

  คณะเกษตรศาสตร์    = 06 
  คณะวิทยาการจัดการ   = 07 
  คณะแพทย์ศาสตร์   = 08 
  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  = 09 

X X X X X X X X 
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  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   = 10 
  คณะศิลปศาสตร์   = 11 
 

 
 
 
 
 
4. แผนการศึกษา 
 
  

แผน ก แบบ ก1 
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น  
05-096-206 สัมมนา* 3(3-0-6) 
05-096-401 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
  9(3-27-6) 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย  
05-096-401 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
  9(0-27-0) 
ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น  
05-096-401 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
  9(0-27-0) 
ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย  
05-096-401 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
  9(0-27-0) 

รวมตลอดหลักสูตร 36(6-189-12) 
   
 
หมายเหต ุ * เป็นรายวิชาบังคับแบบไม่นบัหน่วยกิต 
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แผน ก แบบ ก2 
  
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น 

 05-096-101 สถิติวิศวกรรม* 1(1-0-2) 
 05-096-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม* 2(2-0-4) 
05-096-201 ระเบียบวิธีวิจัยในทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
05-096-202 การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
05-096-203 สถิติประยุกต์ส าหรบัการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
 รวม 9(x-x-x) 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 
05-096-204 การวางแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
05-096-205 การวางแผนและพฒันาผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
05-096-206 สัมมนา*  3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3(0-9-0) 
 รวม 9(x-x-x) 
ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น 
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
05-096-402  วิทยานิพนธ์  6(0-9-0) 
 รวม 12(x-x-x) 
ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 
05-096-402  วิทยานิพนธ์  6(0-18-0) 
 รวม 6(0-18-0) 

รวมตลอดหลักสูตร 36(x-x-x) 
 
 

หมายเหต ุ * เป็นรายวิชาบังคับแบบไม่นบัหน่วยกิต 
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แผน ข 

  
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น 

 05-096-101 สถิติวิศวกรรม* 1(1-0-2) 
 05-096-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม* 2(2-0-4) 
05-096-201 ระเบียบวิธีวิจัยในทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
05-096-202 การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(3-0-6) 
 รวม 6(x-x-x) 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 
05-096-203 สถิติประยุกต์ส าหรบัการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
05-096-204 การวางแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
05-096-205 การวางแผนและพฒันาผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
05-096-206 สัมมนา* 3(3-0-6) 
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
 รวม 12(x-x-x) 
ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น 
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
05-096-501 สารนิพนธ์  3(0-9-0) 
 รวม 9(x-x-x) 
ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
05-096-501 สารนิพนธ์  3(0-9-0) 
 รวม 9(x-x-x) 

รวมตลอดหลักสูตร 
 
 
หมายเหต ุ * เป็นรายวิชาบังคับแบบไม่นบัหน่วยกิต 
  น= หน่วยกิต , ท = ทฤษฎี , ป= ปฏิบัติ, ศ = ศึกษาด้วยตนเอง 

36(x-x-x) 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

1) หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน 
05-096-101 สถิติวิศวกรรม 1(1-0-2) 
 (Engineering Statistics) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
 วิธีการทางสถิติ ลักษณะสมบัติของข้อมูลและการวิเคราะห ์ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ 

การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบช่วง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง 

 Method of statistics; characteristics of data and analysis; probability; 

random variable; discrete probability distribution; continuous probability distribution. 

 

05-096-102  คณิตศาสตร์วิศวกรรม  2(2-0-4) 
 (Engineering Mathematics) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
 เมทริกซ์ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ช่ันค่าจริง เทคนิคการหา
ปริพันธ์รูปแบบยังไม่ก าหนด มูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบการประยุกต์อนุพันธ์และ
ปริพันธ์ อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ช่ันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริงและการประยุกต์ใช้งานทาง
วิศวกรรม 
 Matrix; limits and continuity; differentiation and integration of real-valued 
functions; techniques of integration; elementary functions; numerical integration; 
improper integrals; derivatives and integrals applications; differentiation and integration 
of vector-valued functions; and applications in Engineering. 

 
2) หมวดวิชาบังคับ         

05-096-201  ระเบียบวิธีวิจัยในทางวิศวกรรม     3(3-0-6) 
(Engineering Research Methodology) 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
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การก าหนดหัวข้อ กระบวนการวิธีวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การออกแบบ
การทดลองการจัดเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ ข้อมูลเ ชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การเขียน 
รายงานการวิจัย เทคนิคการน าเสนองานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

Topic determination, research methodology, research proposal writing, 
experiment design, data collection, qualitative and quantitative data analysis, research 
report writing, research presentation techniques, and research publication. 
 
05-096-202  การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม   3(3-0-6) 

(Technology and  Innovation Management) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
ความรู้พื้นฐานและหลักการส าคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบูรณาการ

ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารจัดการ นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์และเชิงปฏิบัติการ  
การแสวงหานวัตกรรม การเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคนิคและเครื่องมือในการสรรสร้าง
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ การน านวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และการคุ้มครองทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

Basic knowledge and important principles of technology and innovation, 
integration of engineering and management, strategic and operational innovations, 
innovation seeking, technology and innovation selection, techniques and tools for 
effective innovation creation, innovation application for commercial use, protection of 
intellectual property. 
 
05-096-203 สถิติประยุกต์ส าหรับการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
  (Applied Statistics for Decision Making) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
หลักการทางสถิติที่น าไปใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อในการตัดสินใจ สถิติพรรณนา 

ความหมายของการกระจาย ค่าเฉลี่ยและการแปรปรวน การตั้งและการพิสูจน์สมมติฐาน  
การใช้หลักการทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ การพยากรณ์ การวิเคราะห์ การตัดสินใจ การถดถอย
เชิงเส้นตรง และไม่ใช่เส้นตรง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

Statistical principles for decision making in industrial applications, 
descriptive statistics, definition of distribution, mean and variance, setting and proofing 
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of hypotheses, use of statistical principles in quality control, forecasting, analysis, 
decision making, linear and non-linear regression, use of commercial software. 
 
 
05-096-204 การวางแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ    3(2-2-5) 

(Entrepreneurial Business Planning) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการทางธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงการพัฒนาแนวคิดทางการ

ประกอบการ รูปแบบธุรกิจ การวิเคราะห์ทางการตลาดและการวางแผนการตลาด การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ การวางแผนการเงินและการจัดการการเงิน การพัฒนาแผนธุรกิจ การวางแผน
ปฏิบัติการและบริการ รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี เช่น 
ลักษณะรูปแบบของธุรกิจเชิงเทคโนโลยี วงจรชีวิตของธุรกิจเชิงเทคโนโลยี การก่อตั้งธุรกิจและ 
การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นต้น 

Basic knowledge in business management by covering the development 
of entrepreneurial concepts, business models, marketing analysis and planning, 
advertising and public relations, financial planning and management, business 
planning, operations and service planning, understanding of being a technology 
business entrepreneur such as the technology business model, life cycle of technology 
business, establishing a business and development of new services and products, etc. 
 
05-064-205  การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์     3(2-2-5) 
  (Product Planning and Development) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
ทราบข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์และบริการที่แปลกใหม่ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และเป้าหมายขององค์กร  
เริ่มตั้งแต่ค้นหาโอกาสและความต้องการของผู้บริโภค ออกแบบแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ แผนการพัฒนา การน าออกสู่ตลาด รวมทั้งแผนการในการพัฒนาระยะยาว 

Know the process of new products and services development 
systematically to get new products and services which meet the needs of consumers 
and organizational goals. Starting from searching for opportunities and needs of 
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consumers, design new product and service concepts, development plans, marketing 
including long-term development plans. 
 
 
 
05-096-206  สัมมนา        3(3-0-6) 

(Seminar) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
การสัมมนาที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยี วิศวกรรม และนวัตกรรม  

ในหัวข้อวิจัยตามความสนใจ 

Seminars related to management, engineering technology and 
innovation, and interesting research topics. 
 
หมายเหต ุ* เป็นรายวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต 
 

3) หมวดวิชาเลือก         
กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

05-096-301 ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต      3(3-0-6) 
(Production System and Management) 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ระบบการผลิต

และเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปช้ินงาน การวางแผนและจัดล าดับการผลิต การควบคุมการผลิต  
การลดการสูญเสีย การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

Product life cycle, product design and production process, production 
system and technology used in processing, production and order planning, production 
control, loss reduction, continuous improvement. 

 
05-096-302 การจัดการองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูง     3(3-0-6) 
  (Advanced Industrial Organization Management) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
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การพัฒนาองค์การด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ทฤษฎีและกรณีศึกษา
ด้านการจัดองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูง การประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
ในองค์การอุตสาหกรรม เทคนิคข้ันสูงในการสรรหา คัดเลือก พัฒนาและประเมินผลงานของบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม 

Development of modern technology and industrial organizations, 
theories and case studies in the advanced industrial organizations management, 
application of principles and concepts of behavioral science in industrial organizations, 
advanced techniques for recruiting, selecting, developing, and evaluating the 
performance of industrial personnel. 
 
05-096-303 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     3(3-0-6)  

(Logistics and Supply Chain Management) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
หลักการและเครื่องมือออกแบบอย่างมีประสิทธิผล และการจัดการระบบต่างๆของ

ห่วงโซ่การจัดการ รวมทั้งโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์   
การจัดการพัสดุคงคลัง การขนส่ง การหาท าเลที่ตั้ง 

Effective principles and design tools, various management systems of 
the supply chain management including commercial software for supply chain 
management, logistics, inventory management, transportation, location finding. 
 
05-096-304 การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  (Safety Health and Environmental Management) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
การใช้เทคโนโลยีส าหรับการจัดระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

การประเมินและการจัดการความเสี่ยงอันตรายในสถานที่ท างาน การประเมินและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ งาน หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม มลพิษอุตสาหกรรม การประเมิน 
วัฎจักรชีวิต เทคโนโลยีในการจัดการและการบ าบัดมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

Application of technology for safety systems, occupational health, and 
environment, risk assessment and management in the workplace, assessment and 
improvement of the workplace environment, principles of environmental 
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management, industrial pollution, life cycle assessment, pollution management and 
treatment technologies, clean technology, environmental management system, 
environmental impact assessment, environmental laws and regulations. 

 
05-096-305 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า    3(3-0-6) 

(Inventory and Warehouse Management) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
การออกแบบ การวางแผน การควบคุม และการบริหารสินค้าคงคลังในระบบห่วงโซ่

อุปทาน รวมถึงประเภทของคลังสินค้าต่างๆ หัวข้อในการศึกษาประกอบไปด้วย เทคนิคการพยากรณ์ 
การบริหารวัตถุดิบ การบริหารระบบการเก็บและเบิกจ่ายวัสดุ ปัญหาต่างๆ ของสินค้าคงคลัง 

Design, planning, control and inventory management in the supply 
chain system including types of warehouses. Topics in the study include forecasting 
techniques, raw material management, management of material storage and 
disbursement systems, inventory problems. 
 
05-096-306 การพาณิชย์เทคโนโลย ี      3(3-0-6) 

(Technology Commercialization) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
ทราบ ข้ันตอนการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่ เ ชิงพาณิชย์ เริ่มตั้ งแต่ 

การวิเคราะห์ศักยภาพ การประเมินตลาด การประเมินความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ลูกค้าและ 
คุณค่าของลูกค้า การประเมินทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และการวิเคราะห์
ทางการเงิน 

Know the steps to bring technology and innovation to commercial from 
the analysis of potential, market assessment, feasibility study, customer and customer 
value analysis, intellectual property assessment, technology application and financial 
analysis. 
 
 
 
 
 



 
 

30 
 

 
 
 
 
05-096-307 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง       3(2-2-5) 
  (Advanced Manufacturing Processes) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
กระบวนการผลิตข้ันสูง และการประยุกต์ใช้งาน เช่น การข้ึนรูปโลหะด้วยวิธีการที่

ไม่ใช่เครื่องมือกลกระบวนการผลิต ประกอบ และบรรจุแผงวงจรการใช้ต้นแบบอย่างรวดเร็วเพื่อ 
การผลิตเทคโนโลยีการผลิตแบบเซลล์และการจัดกลุ่มระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นระบบการผลิตแบบ
อัตโนมัติการใ ช้ เครื่ อ งมือ วัด ข้ันสู งนาโนเทคโนโลยี  และหัวข้องานวิจัยที่ เ กี่ ย วข้องกั บ  
การผลิตข้ันสูง 

Advanced production process and applications such as metal forming 
by non-mechanical methods, production process, assembly and packing of circuit 
boards process, rapid prototyping for production, cell production technology and 
grouping, resilience production system, automated production system, using advanced 
measuring tools, nanotechnology and related research of advanced production. 
 
05-096-308 การจัดการคุณภาพขั้นสูง      3(3-0-6) 
  (Advanced Quality Management) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
ความส าคัญของงานคุณภาพ และความเป็นเลิศในการด าเนินงาน หลักการควบคุม

และการจัดการคุณภาพ ทั้ งส าหรับองค์กรที่อยู่ ในธุรกิจการผลิต และการบริการ รวมทั้ ง 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานคุณภาพ เช่น เครื่องมือในทางสถิติที่ใช้ใน 
การควบคุมคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการท างาน การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม และ 
มาตรฐานISO เป็นต้น 

The importance of quality management and operational excellence, 
principles of quality control and management both for manufacturing and service 
organizations including applying various tools related to quality management such as 
statistical tools which used to control quality and improve work processes, holistic 
quality management and ISO, etc. 
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05-096-309 ระบบการจัดการบ ารุงรักษาส าหรับงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
  (Maintenance Management System for Industrial) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
แนวคิดวิศวกรรมบ ารุงรักษา การจัดการการบ ารุงรักษาเครื่องจักร วงจรชีวิตของ

เครื่องจักร ประเภทของการบ ารุงรักษาการจัดองค์กรเพื่อการบ ารุงรักษา การจัดการวัสดุเพื่อการ
บ ารุงรักษา การจัดระบบเอกสารและข้อมูลเพื่อการบ ารุงรักษา การเสื่อมสภาพของเครื่องจักร  
ต้นทุนการบ ารุงรักษา การวางแผนและจัดล าดับการบ ารุงรักษาการประเมินการบ ารุงรักษา  
การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมการน าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศงานบ ารุงรักษามาใช้งานใน
ภาคอุตสาหกรรม 

Maintenance engineering concepts, machinery maintenance 
management, machine life cycle, type of maintenance, organization for maintenance, 
material management for maintenance, document and information system for 
maintenance, machinery deterioration, maintenance cost, planning and order of 
maintenance, maintenance assessment, Total Productive Maintenance, application of 
information technology in maintenance systems for industrial use. 
 
05-096-310 วัสดุขั้นสูง       3(3-0-6) 
  (Advanced materials) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
เทคโนโลยีวัสดุใหม่และการจัดแบ่งกลุ่มวัสดุข้ันสูงโลหะข้ันสูง เซรามิกข้ันสูง  

พอลิเมอร์ข้ันสูง วัสดุฉลาดและวัสดุระดับนาโน วัสดุนาโนคอมพอสิต 
New material technology and advanced material grouping, advanced 

metals, advanced ceramics, advanced polymer, smart and nanomaterials, 
nanocomposite material. 
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
05-096-311 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์ใช้งาน  3(2-2-5) 

(Embedded System Design and its Applications)  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
ร ะ บ บ ส มอ ง กล ฝั ง ตั ว เ บื้ อ ง ต้ น  ก า ร พั ฒ น า ร ะบบส ม อ งก ล ฝั ง ตั ว ด้ ว ย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ภาษาซีส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ บัสสื่อสารส าหรับการเช่ือมต่อเครือข่าย
อุปกรณ์   การควบคุมอุปกรณ์และกลไกบริการการขัดจังหวะ การเขียนโปรแกรมส าหรับระบบ   
สมองกลฝังตัว การโมเดลโปรแกรมด้วย UML ระบบปฏิบัติการทันเวลา  ตัวอย่างการออกแบบ  
การจ าลอง การแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและการประยุกต์ใช้งาน 

Fundamental of embedded system, embedded system development 
using micro-controller, C programming for micro-controller, bus communication for 
network device connectivity, device controlling and interrupt service, embedded 
system programming, program modeling with UML, in time operation system; example 
for design, simulation, correction and application. 
 
05-096-312 เครือข่ายตัวตรวจจับไร้สาย     3(3-0-6) 

(Wireless Sensor Networks)  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
เครือข่ายตัวตรวจจับเบื้องต้น แพลตฟอร์มตัวตรวจจับ มาตรฐาน IEEE 802.15.4 

และ ZigBee การออกแบบและการจัดการเครือข่ายตัวตรวจจับ ข้อจ ากัดของแบนด์วิดท์และพลังงาน 
การควบคุมเครือข่ายและการจัดเส้นทาง การประมวลผลสารสนเทศร่วมกัน ความปลอดภัยของ
โครงสร้างพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมส าหรับตัวตรวจจับ 

Fundamental of wireless sensor network, sensor platform, IEEE 802.15.4 
standard and ZigBee, design and management of sensor network, limitation of 
bandwidth and energy, network controlling and route management, co-processing of 
information, infrastructure safety, sensor programming. 
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05-096-313 การประยุกต์ใช้งานตัวตรวจจับขั้นสูง    3(2-2-5) 

(Advanced Sensor Applications)  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
หลักการท างานและการประยุกต์ใช้งานของตัวตรวจจับส าหรับอุตสาหกรรม  

ตัวตรวจจับส าหรับหุ่นยนต์  ตัวตรวจจับส าหรับ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การออกแบบวงจร
ปรับแต่งสภาพสัญญาณของตัวตรวจจับแต่ละประเภท วิธีการต่อเช่ือมสัญญาณที่เหมาะสมกับ 
ตัวตรวจจับแต่ละประเภท  ตัวอย่างปัญหาที่น่าสนใจและแนวทางการแก้ไขของการประยุกต์ใช้งาน 
ตัวตรวจจับ 

Principles of operation and application of industrial sensor, robotic 
sensor, sensor for aviation and space industrial, signal modification circuit design for 
each sensor type, appropriate interface for each sensor type, interest problem and 
correction approach for sensor application. 
 
05-096-314 สถาปัตยกรรมโครงข่ายคอมพิวเตอร์และโปรโทคอล  3(3-0-6) 

(Computer Network Architectures and Protocols)  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
สถาปัตยกรรมและโปรโทคอลของโครงข่ายคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น แบบจ าลองเลเยอร์

ตามมาตรฐาน OSI  และโปรโทคอล TCP/IP การเช่ือมต่อทางกายภาพ การควบคุมการเช่ือมต่อ 
เทคนิคมัลติแอคเซส แพคเก็ตสวิทซ์ช่ิง การเลือกเส้นทางและการควบคุมการไหลของข้อมูล รูปแบบ
โครงสร้างของเครือข่าย ระบบย่อยของการสื่อสารข้อมูล การควบคุมความผิดพลาด การเข้ารหัส 
โครงข่ายท้องถ่ิน การกระจายแพคเก็ตผ่านดาวเทียม และคลื่นวิทยุ การเช่ือมต่อโครงข่ายแพคเก็ต
สวิทซ์ช่ิง  ความปลอดภัยของเครือข่ายและความเป็นส่วนตัวของเครือข่าย  ตัวอย่างการใช้งานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  และเครื่องมือวิเคราะห์แพคเก็ต 

Introduction to the architectures and protocols of computer networks, 
OSI standard layer model and TCP/IP protocol, physical interfaces and protocols, data 
link control, multi-access techniques, packet switching, routing and flow control, 
network topology, data communication subsystems, error control, coding, local area 
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network, satellite packet broadcasting and packet radio, interconnection of packet-
switching networks, network security and privacy, various examples of computer 
networks and packet analysis tools. 

 
05-096-315 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      3(2-2-5) 
  (System Analysis and Design) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
วงจรการพัฒนาระบบ ทฤษฎี ระเบียบวิธี กลยุทธ์ การวิเคราะห์ความต้องการระบบ 

เครื่องมือวิเคราะห์และออกแบบ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ 

Development system circuit, theory methodology strategy and analysis 
of system requirement, analysis and design tool, software engineering with computer 
aided, user interaction, project possibility, professional ethics of information. 
 
05-096-316 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง           3(3-0-6) 

(Internet of Things) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
พื้นฐาน งานวิจัย เทคโนโลยี และมาตรฐานในอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง  

โดเมนการประยุกต์ใช้และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของไอโอที อุปกรณ์ไซเบอร์กายภาพแบบ
ฉลาดและเครือข่ายเซ็นเซอร์ โปรโทคอลสื่อสาร ช้ันประมวลผลก้อนเมฆ ลอจิกการประยุกต์ใช้  
การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างระบบ  

Foundations, state-of-the-art research, technologies, and standards for 
Internet of Things (IoT). Application domains and architectural components of IoT. 
Business Aspects. Cyber-physical smart devices and sensor networks. Communication 
protocols. Cloud computing layer. Application logic, data analytics, and system 
implementation. 
 
05-096-317 กระบวนทัศน์ปัญญาประดิษฐ์     3(3-0-6) 

(Paradigms of Artificial Intelligence)  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
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ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นของปัญญาประดิษฐ์ ระบบผู้เช่ียวชาญแบบฐานกฎ 
ระบบผู้เช่ียวชาญแบบฟัซซี่ ระบบผู้เช่ียวชาญแบบเฟรม โครงข่ายประสาทเทียม การค านวณเชิง
วิวัฒนาการ ระบบอัจฉริยะโดยใช้เทคนิคผสม วิศวกรรมความรู้ 

Introduction to theory and principles of Artificial intelligence, rule-based 
expert systems, fuzzy expert systems, frame-based expert systems, artificial neural 
networks, evolutionary computation, hybrid intelligent systems and knowledge 
engineering. 
 
05-096-318 วิศวกรรมซอฟต์แวร์      3(3-0-6) 

(Software Engineering) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น วิธีการพัฒนาความต้องการ และข้อก าหนด

ของซอฟต์แวร์ วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมและแบบเชิงวัตถุ  การตรวจสอบซอฟต์แวร์
เทียบกับความต้องการและการตรวจสอบซอฟต์แวร์เทียบกับข้อก าหนดการวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง
และการแก้ไขข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ การซ่อมบ ารุงซอฟต์แวร์ เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ช่วยในงาน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การตรวจสอบและการตรวจสอบซอฟต์แวร์ การวัดปริมาณทางด้านซอฟต์แวร์ 
การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 

Introduction to software engineering principles, development of 
requirements and software specifications, conventional and object-oriented software 
designs, verification of software against requirements and software against 
specifications, error diagnosis and debugging for software development, software 
maintenance, computer-aided software engineering (CASE) tools, software testing and 
software verification, software matrices, software project management. 
 
05-096-319 หัวข้อพิเศษทางการจัดการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

(SpecialTopics in Innovation Management of Information 
Technology)  

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
ประมวลความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิเคราะห์ที่มาและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

วิทยาการของนวัตกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผู้เรียนสนใจ 
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Original analysis and trend of modern innovation of information 
technology by student interested. 

 
 

05-096-320 หัวข้อพิเศษทางการจัดการนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
(Special Topics in Innovation Management of Electronics)  

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
การวิเคราะห์ที่มาและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงวิทยาการของนวัตกรรมทางด้าน

อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผู้เรียนสนใจ  
Original analysis and trend of modern innovation of electronic by 

student interested. 
 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
05-096-321 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
ธรรมชาติและลักษณะของแหล่งพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน

และข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินทรัพยากร แหล่งพลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยี 

Nature and characteristics of renewable energy sources renewable 
energy technology and economic limitations and environmental impacts resource 
renewable energy assessment sources and technology. 

 
05-096-322 เทคโนโลยีก าลังของไหล                                           3(2-2-5) 
 (Fluid power technology) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
หลักการเบื้องต้นของก าลังของไหล กฎปาสคาล การไหลในท่อ ระบบท่อจ่าย  

ระบบไฮดรอลิกและอุปกรณ์ ได้แก่ ปั๊ม ตัวท างาน ลิ้นและอุปกรณ์ควบคุม วงจรไฮดรอลิกพื้นฐานและ 
การประยุกต์ใช้งาน ระบบนิวแมติกและอุปกรณ์ ได้แก่  เครื่องอัดอากาศ ตัวท างาน ลิ้นและ 
อุปกรณ์ควบคุม วงจรนิวแมติกพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน 
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Basic principles of fluid power, pascal’s law, flow in pipes, hydraulic piping 

systems and equipment, such as work pumps, valves and control devices basic 
principles of hydraulic circuits and applications pneumatic systems and equipment 
including air compressors workers valves and control equipment basic pneumatic circuits 
and applications. 
 
05-096-323 เทคโนโลยีไบโอดีเซล                                                  3(3-0-6) 
 (Biodiesel Technology) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
วงจรชีวิตของพืชน้ ามัน คุณลักษณะทางกายภาพและเคมี คุณลักษณะความเป็น

เช้ือเพลิง กระบวนการผลิตน้ ามันพืชจากพืชน้ ามันชนิดต่างๆ การลดความหนืด การท าอีมัลสิฟิเคชัน  
การอุ่นร้อน กระบวนการทรานส์เอสเตอรฟิิเคชัน การตรวจวัดคุณภาพความเป็นเช้ือเพลิง การผสมกบั
เช้ือเพลิงอื่น คุณลักษณะการเผาไหม้ผลกระทบต่อระบบการเผาไหม้และระบบช่วยที่เกี่ยวข้อง  
การปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้น้ ามันพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของ
การใช้น้ ามัน การพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีไบโอดีเซลส าหรับยานยนต์ 

Life cycle of oilseed plant physical and chemical characteristics fuel 
feature production process of vegetable oil from various types of oil plants viscosity 
reduction transesterification process, fuel reheat, emulsification or blend fuel quality 
measurement mixing with other fuels combustion characteristics, impact on 
combustion systems and related auxiliary systems   the engine modification to using 
vegetable oil efficiency economic analysis of oil consumption development and 
application of biodiesel technology for motor vehicles. 
 
05-096-324 พลังงานทางเลือก      3(3-0-6) 
(Alternative Fuel for Vehicles) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
การใช้งานพลังงานทางเลือก เ ช่น พลังงานลม พลังงานชีวมวล ไบโอดีเซล  

ไบโอเอทานอล พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานที่ได้จากน้ า  
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Alternative energy applications such as wind energy, biomass energy, 
biodiesel, bioethanol, wind power, solar energy and hydro power plant. 

 
05-096-325การปรับอากาศและการระบายอากาศ    3(3-0-6) 
(Air condition and ventilation) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
กระบวนการปรับอากาศ ภาระความ เย็น  อุ ปกร ณ์ ในการปรับอากาศ  

ระบบปรับอากาศแบบต่างๆ การกระจายลม การออกแบบท่อลม การออกแบบระบบระบายอากาศ 
คุณสมบัติของสารท าความเย็นและการออกแบบท่อส่งท าความเย็น พื้นฐานการควบคุมในระบบปรับ
อากาศ ปริมาณอากาศภายในอาคาร ประสิทธิภาพในระบบปรับอากาศ การระบายอากาศใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม 

Air conditioning process, cooling load, air conditioning equipment 
various air conditioning systems air distribution air duct design ventilation system design 
properties of refrigerant and cooling pipe design basic control in air conditioning 
systems indoor air volume efficiency in air conditioning systems ventilation in industrial 
and agricultural sections. 
 
05-096-326 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลสู่ชุมชน    3(2-2-5) 
(Mechanical Engineering technology to community)  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
การประยุกต์เทคโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล เช่น วิศวกรรมความร้อน พลศาสตร์

ของไหล อุณหพลศาสตร์ การปรับอากาศ การออกแบบ เครื่องจักรกล วิศวกรรมยานยนต์  
วิศวกรรมการปรับอากาศ ไปประยุกต์ใช้ในการใช้งานจริงในชุมชนและสังคม  

Application of mechanical engineering technologies such as thermal 
engineering fluid dynamics, thermodynamics, air conditioning, mechanical design 
automotive engineering air conditioning engineering to be using for actual in 
communities and societies. 
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05-096-327 การอนุรักษ์พลังงาน      3(3-0-6) 
(Energy conservation) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
วิธีการอนุรักษ์พลังงาน  หลักการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานและตัวช้ีวัด  

สมดุลพลังงาน การประเมินศักยภาพพลังงานที่ประหยัดได้ เทคนิคการปรับปรุงการประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ  
การอนุรักษ์พลังงานในภาคการขนส่ง การน าความร้อนทิ้งมาใช้ใหม่ เทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้า
และความร้อนร่วม 

Energy conservation methods energy management principles energy 
consumption and energy balance indicators, energy saving potential assessment 
techniques for improving the efficiency of energy-efficient machines energy 
conservation in machinery energy conservation in air conditioning systems energy 
conservation in the transportation sector reuse of waste heat combined power and 
heat production technology. 
 
05-096-328 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก    3(3-0-6) 
 (Alternative fuel technology) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
วัฏจักรก าลังแก๊ส วัฏจักรก าลังไอน้ า พลังงานลม  พลังงานน้ า พลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล  
Gas power cycle steam cycle, wind power, hydropower, solar energy 

nuclear energy geothermal energy biomass. 
 
05-096-329 เทคโนโลยีการหล่อลื่น         3(3-0-6) 
 (Lubrication technology) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
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ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับเครื่องจักรกลที่ใช้สารหล่อลื่นส าหรับเครื่องจักรกล  
ความสกปรกปนเปื้อน ในสารหล่อลื่น การหล่อลื่นที่ผิด การสูญเสียผลิตภาพ สมบัติของสารหล่อลื่น 
สารเติมแต่ง การบ ารุงรักษาการหล่อลื่น 

Damage to machinery occurring form lubricants for machinery fuel 
contamination in lubricants wrongly use lubrication, loss of productivity properties of 
lubricants, lubricant additives, maintenance. 
 
05-096-330 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล         3(3-0-6) 
 (Mechanical machine parts Design) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
การออกแบบเครื่องจักรกลคุณสมบัติของวัสดุทฤษฎีความเสียหายของช้ินส่วน

เครื่องจักรกลต่างๆ เช่นการยึดด้วยสกรู สกรูส่งก าลัง คับปลิ้ง สลักเพลา สปริง เกียร์เบรคคลัทช์ โซ่ 
สายพาน และเฟือง 

Mechanical design Material properties, theory of damage to various 
mechanical parts such as screw fastening, power transmission screws, couplings,  
shafts, brake, gear springs, clutch chains, belts and gears. 
 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
05-096-331 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมไฟฟ้า   3(3-0-6) 

(Numerical Methods in Electrical Engineering) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
การท าแบบจ าลองและทดลองเลียนแบบ วิธีการเชิงตัวเลขกับซอฟต์แวร์ทาง

คณิตศาสตร์ วิธีการเชิงตัวเลขในพีชคณิตเชิงเส้น สมการที่ไม่เป็นเชิงเส้น การหาค่าเหมาะสมที่สุด  
การสอดแทรกค่า และการประมาณค่า อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข การหาค าตอบของสมการเชิง
อนุพันธ์ หลักการและเทคนิคการเขียนโปรแกรมในการช่วยแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า 
การประยุกต์ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

Modeling and simulation; numerical methods and mathematical 
software; numerical linearalgebra; nonlinear equations; optimization; interpolation and 
approximation; numerical differentiation andintegration; numerical solution of 
differential equations; programming principles and techniques for solving electrical 
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engineering problems; application of numerical methods to electrical engineering 
problems. 

 
 

05-096-332 ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า     3(3-0-6) 
  (Power System Reliability) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
หลักการเบื้องต้นของทฤษฎีความน่าจะเป็นและความเช่ือถือได้ การประเมินความ

เช่ือถือได้ของระบบก าลังผลติไฟฟ้า การประเมินก าลังส ารองขณะปฏิบัติการ การประเมินความเช่ือถือ
ได้ของทั้งระบบผลิตและระบบสายส่งร่วมกัน การประเมินความเช่ือถือได้ของระบบจ าหน่าย และการ
ประเมินมูลค่าของความเช่ือถือได้ 

Basic probability theory and reliability concepts; Generating capacity 
reliability evaluation; Operating reserve assessment; Composite system reliability 
evaluation; Substation reliability evaluation; Distribution system reliability assessment; 
Reliability worth assessment. 
 
05-096-333 การบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าก าลัง    3(3-0-6) 
  (Asset Management of Electrical Power System) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าแรงสูง การเสื่อมสภาพ

ของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง กลยุทธ์การบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การตรวจสอบและบารุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง การตรวจสอบและบารุงรักษาสวิทช์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง การประเมินอายุการ
ใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การบารุงรักษาเชิงป้องกันและการบารุงรักษาเชิงสภาพของอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูง วิธีการประเมินสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การบริหารความเสี่ยงในการใช้งานและบารุง
รักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การบริหารจัดการวัสดุสารองคงคลัง การวิเคราะห์ความคุ้มทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 

Introduction to high voltage equipment and substation; Aging and 
degradation of high voltage equipment; Maintenance strategies applied to high voltage 
equipment; Inspection and maintenance of power transformer; Inspection and 
maintenance of power circuit breaker; Useful lifetime assessment of high voltage 
equipment; Preventive and condition-based maintenance of high voltage equipment; 
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Condition assessment of high voltage equipment; Risk management of utilization and 
maintenance of high voltage equipment; Inventory control of spare part; Economic 
analysis of high voltage equipment utilization. 

 
05-096-334 ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์    3(3-0-6) 
  (Distributed Generation Systems) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ เทคโนโลยีในการผลติ

ไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน  การเช่ือมต่อระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าหลัก 
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่แอคทีฟ ผลกระทบทางเทคนิคจากการเช่ือมต่อระบบการผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายศูนย์ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่น ผลกระทบทางด้านการสูญเสียพลังงานในสายสง่ 
ผลกระทบทางด้านแรงดันไฟฟ้า ผลกระทบทางด้านความน่าเช่ือถือของระบบไฟฟ้า ผลกระทบ
ทางด้านระบบป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลกระทบทางด้านการไหลของไฟฟ้า รวมถึงด้านการประยุกต์ใช้
ในระบบโครงข่ายอัจฉริยะ และมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ของระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ 

Introduction to distributed generation (DG); Technologies of DG: 
conventional and renewable technologies; Grid interconnection; Active distribution 
networks; Technical impacts of distributed generation on distribution systems: loss; 
voltage profile; reliability; protection; power flow; Smart grids with DG; Economics 
aspects. 
 
05-096-335 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ       3(2-2-5)  

(Engineering Automation System) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
หลักการของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม การประยุกต์ PLC และหุ่นยนต์  

การบูรณาการคอมพิวเตอร์ในระบบการผลิต โรงงานอัจฉริยะ การออกแบบและควบคุมระบบการ
ผลิตที่ทันสมัย  

Principles of industrial automation system; applications of PLC and 
robot; computer integrated manufacturing; smart factory; design and control of 
modern manufacturing systems. 
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05-096-336 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและระบบ    3(3-0-6) 
(Electrical Energy Conservative and System) 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
การก าเนิดพลังงานไฟฟ้า ระบบการควบคุมเฟสและแรงดัน ระบบการควบคุม 

มอเตอร์ก าลังสูง ระบบพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติและการประมวลผล ตัวอย่างและการประยุกต์ใช้  
ระบบควบคุมและการส่งข้อมูลในงานอุตสาหกรรมและอาคาร การส่งจ่ายและการควบคุมไฟฟ้าใน
อาคารและโรงงาน การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์การควบคุมค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
ระบบอัดอากาศ ปั้ม พัดลม และระบบท าความเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีการอนุรักษพลังงาน
ไฟฟ้าและการควบคุมสมัยใหม่ 

Electricity generation; phase and voltage control system; high power 
motor control system; automatic electrical energy system and data processing; 
examples and applications of control system and data transmission in industry and 
building; electrical power distribution and control in factory and building; power factor 
improvement; peak demand control; compressed air system; pump system;  
fan system; refrigeration and air-conditioning system; related research topics in modern 
electrical energy conservation and electrical energy system technology. 
 
05-096-337 เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า      3(3-0-6) 
 (Electrical Energy Technology) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
พลังงานแบบดั้งเดิม อุปกรณ์เก็บพลังงาน แบตเตอรี่สมัยใหม่ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์

แหล่งก าเนิดพลังงานทางเลือก เซลล์เช้ือเพลิง เซลล์แสงอาทิตย์กังหันลม แนวโน้มการพัฒนา  
การวางแผนและการใช้พลังงานทางเลือก หัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่ 

Classical energy; storage devices; modern batteries; super-capacitor; 
alternative energy sources; fuel cells; solar cells; wind turbines; trend of development; 
planning and using of alternative energy; related research topics in modern electrical 
energy technology. 
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05-096-338 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังขั้นสูง     3(3-0-6) 
(Advanced Power Electronics) 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
เทคโนโลยีของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าก าลัง พัฒนาการของคอนเวอร์เตอร์ก าลังต่ าและ

ก าลังสูง เทคนิคพีดับเบิลยูเอ็มสมัยใหม่ วงจรกรองสัญญาณแบบแอกทีฟและพาสซีฟ การสร้าง
แบบจ าลองและจ าลองการท างานด้วยคอมพิวเตอร์ของระบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั การประยุกต์ใช้งาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลังในเชิงพาณิชย์ การออกแบบและการป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  
การเช่ือมต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลังอย่างเหมาะสมที่สุด และการขับเคลื่อนมอเตอร์ข้ันสูง 

Power semiconductor technology; development of low- and high-
power converters; new PWM techniques; active and passive filter circuits, computer 
model and simulation of power electronics system; power electronics system in 
commercial applications; power electronics design and protection; optimization  
the utility interface with power electronics system and advanced motor drives 
 
05-096-339 ระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่     3(3-0-6) 
  (Battery Storage Systems) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
 พื้นฐานเบื้องต้นของแบตเตอรี่ พื้นฐานของเคมีไฟฟ้า แบตเตอรี่แบบปฐมภูมิ

แบตเตอรี่แบบทุติยภูมิระบบจัดการแบตเตอรี่แบบจ าลองแบตเตอรี่ตัวอย่างการใช้งานแบตเตอรี่ 
Fundamentals of battery; basics of electrochemistry; primary battery; 

secondary battery; battery management system; battery model; application of battery. 
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05-096-340 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและรถไฟฟ้า    3(3-0-6) 
  (Renewable Energies and Electric Vehicle Technology) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
บทน าเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า แหล่งพลังงาน

หมุนเวียนส าหรับการแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าเช่น เซลล์แสงอาทิตย์ กังหันลม พลังงานน้ าความร้อน
จากแสงอาทิตย์ ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ และพลังงานจากมหาสมุทร เทคโนโลยีเก็บพลงังานส าหรบั
ระบบ บทน าเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถไฟฟ้า ชุดขับเคลื่อนและการควบคุม ระบบเก็บพลังงานส าหรับ
รถไฟฟ้าหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและเทคโนโลยียาน
ยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ 

Introduction of renewable energies for electrical power generation; 
renewable energy sources for conversion to electrical power such as photovoltaic; 
wind turbines; hydro power and solar thermal power plants; biomass; geothermal and 
ocean energy; energy storage technologies for system integration; introduction of 
electric vehicle technology; electric drives and control; battery storage system for 
electric vehicles; related research topics in modern renewable energies and electric 
vehicles technology. 
 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธา 
05-096-341  การออกแบบและการก่อสร้างถนนราคาถูก    3(3-0-6) 
  (Design and Construction of Low-cost Roads) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
การวางแผนด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ของถนนราคาถูก แนวคิดการออกแบบที่

ประหยัดค่าบ ารุงรักษา มาตรฐานการออกแบบ (ข้ันต่ า) วัสดุก่อสร้างท้องถ่ิน การออกแบบผิวทาง  
การออกแบบการระบายน้ า การก่อสร้างและการบ ารุงรักษาโดยอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก 

Social and economic planning for inexpensive roads; saving 
maintenance cost design concept; design standard (minimum); local construction 
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materials; pavement design; drainage design; construction and maintenance service 
mainly by manpower. 
 
 
 
05-096-342  วัสดุผิวทาง                                       3(2-3-4) 

(Pavement Materials) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
คุณสมบัติของดิน หิน บิทูเมน แอสฟัลท์ และคอนกรีต คุณสมบัติของการใช้งาน 

เกณฑ์การไปน าใช้และการทดสอบเพื่อยอมรับ การควบคุมคุณภาพ การใช้วัสดุทดแทนนอกมาตรฐาน
ส าหรับผิวทาง 

Properties of soil, rock, bitumen, asphalt and concrete; properties of 
using; standard of using and testing; quality control; using of replacement materials 
without standard. 
 
05-096-343  คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง      3(2-3-4) 

(Advanced Concrete Technology) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
การทบทวนเรื่องคอนกรีตเทคโนโลยี สารผสมเพิ่มในคอนกรีต เถ้าถ่านหิน ซิลิกาฟูม 

เถ้าปาล์มน้ ามัน เถ้าชานอ้อย ตะกรันเตาถลุงเหล็ก คอนกรีตเสริมเส้นใย คอนกรีตก าลังสูง ความ
ทนทานของคอนกรีต 

Review of concrete technology, chemical admixtures for concrete,  
fly ash, silica fume, palm oil fuel ash, bagasse ash, blast-furnace slag, fiber reinforced 
concrete, high strength concrete, durability of concrete. 
 
05-096-344 วัสดุเหลือท้ิงเพ่ือวัสดุก่อสร้าง     3(2-3-4) 
  (Waste Materials for Construction Materials) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
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การน าเศษวัสดุเหลือทิ้ง มาเป็นส่วนผสมเพื่อปรับปรุงสมบัติของวัสดุก่อสร้าง เช่น 
ปรับปรุงสมบัติดินเพื่องานถนน ปรับปรุงสมบัติผิวทางยางมะตอย ปรับปรุงสมบัติคอนกรีต จีโอพอลิ
เมอร์ และอื่นๆ การน าเศษวัสดุเหลือทิ้ง มาผลิตอิฐบล็อก อิฐประสาน อิฐปูนพื้น เป็นต้น 

 
 
 
Utilization of waste materials to improve the properties of construction 

materials such as ground improvement for road work, Improvement of pavement 
properties from asphaltic concrete, Improvement of concrete properties and 
geopolymer concrete properties including of the utilization of waste for producing 
concrete brick, concrete block or concrete paving block. 
 
05-096-345 ยางพาราเพ่ือวัสดุก่อสร้าง     3(3-0-6) 
  (Para Rubber for Construction Materials) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
การน าน้ ายางพารา ยางพารา มาเป็นส่วนผสมเพื่อปรับปรุงสมบัติของวัสดุก่อสร้าง 

เช่น ปรับปรุงสมบัติดินเพื่องานถนน ปรับปรุงสมบัติผิวทางยางมะตอย ปรับปรุงสมบัติคอนกรีต  
จีโอพอลิเมอร์ และอื่นๆ 

Take to Para rubber latex; Para rubber of mixing for improve  
the properties of construction materials for example improve the properties of soil for 
road; improve the properties of asphalt pavement; improve the properties of concrete, 
geopolymer and the other. 
 
05-096-346 การจัดการลุ่มน้ าเชิงบูรณาการ     3(3-0-6) 
  (Integrated River Basin Analysis) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
แนวคิด หลักการ และเครื่องมือส าหรับการจัดการน าเชิงบูรณาการเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์ส าหรับการจัดการลุ่มน้ าเชิงบรูณาการ สถานะและการจัดการแหล่งน้ า การก าหนดผู้มีสว่น
ได้เสียและการมีส่วนร่วม เศรษฐศาสตร์ของแหล่งน้ า นโยบายเกี่ยวกับน้ า การจัดระเบียบองค์กร 
ระบบข้อมูลข่าวสาร และกรณีศึกษา 
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Concepts, principles and tools of integrated water resources 
management (IWRM), goals and strategies for IWRM, status and management of the 
water resources, stakeholder definition and participation, applications of mathematical 
models for IWRM, economics of water resources, water policies, institutional 
arrangements, data and information systems and case studies. 
 
 
05-096-347 กฎหมายและสัญญาการก่อสร้าง     3(3-0-6) 
  (Legal Concepts and Construction Contract 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย หลักทั่วไปของสัญญา สัญญาก่อสร้าง การละเมิด 

กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน การตีความบทกฎหมาย การเรียกร้องค่าชดเชยส าหรับงานก่อสร้าง ข้อพิพาท 
การประกันภัย 

General principles of law, general principles of contract, construction 
contracts, tort, law relating to land, construction statutes, construction claims, dispute, 
insurance. 
 
05-096-348 การปรับปรุงคุณสมบัติของดิน     3(3-0-6) 
  (Ground Improvement)  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
บทน า คุณสมบัติทางวิศวกรรม การบดอัด การระบายน้ า การอัดตัวคายน้ า การฉีด

อัดน าปูน การเพิ่มเสถียรภาพ และการเสริมก าลังในดิน 
Introduction, engineering properties, compaction, drainage, 

consolidation, grouting, soil stabilization and soil reinforcement. 
 
05-096-349 ระบบการประเมินอาคารเขียว     3(2-3-4) 
  (Green Building Rating Systems) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
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ระบบการประเมินอาคารเขียวของต่างประเทศและประเทศไทย องค์ประกอบของ
อาคารเขียว หลักเกณฑ์และวิธีในการประเมิน มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและด าเนินงาน
ก่อสร้างเพื่อขอรับรองเป็นอาคารเขียว 

Green building assessment including Thailand and international 
systems; compositions of green building; criteria and methods of assessment; standard 
of design and construction for green building certification. 
 
 
 
05-096-350 ไม้เพ่ืองานก่อสร้าง      3(2-3-4) 
  (Wood for Construction) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

การน าไม้ต่างๆ มาใช้ในงานก่อสร้าง เช่น โครงสร้างอาคาร ค้ ายัน และอื่นๆ  
การปรับปรุงคุณภาพไม้แบบต่างๆ การน าเศษไม้มาประกอบเป็นไม้ส าหรับงานโครงสร้าง 

Using wood in construction for example building structure, crutch and 
the other; improving wood properties; using wood-based composites, laminated wood 
products as structural material. 
 

4) วิทยานิพนธ์          
หมวดรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
 
- แผน ก แบบ ก1 

05-096-401  วิทยานิพนธ์       36(0-189-0) 
(Thesis) 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
การค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยทีสนใจ และด าเนินงานวิจัยในเนื้อหา

ทางด้านวิศวกรรมเพื่อการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งการน านวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 
ภายใต้การดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รายความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา 
เขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ต้องสอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ และจัดพิมพ์เป็นเล่มวิทยานิพนธ์ 
เพื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

Literature review of interesting research topics and conducting research 
in engineering for technology and innovation management including commercialization 
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under the guidance by a thesis advisor. Summary report of the thesis progress to the 
advisor in each semester of the thesis course, writing of complete thesis, passed thesis 
defense, and published thesis book for the degree of Master of Engineering. 
 
 
 
 
 
 
- แผน ก แบบ ก2 

05-096-402  วิทยานิพนธ์      12(0-36-0) 
(Thesis) 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
การค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยทีสนใจ และด าเนินงานวิจัย ในเนื้อหา

ทางด้านวิศวกรรม เพื่อการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการน านวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 
ภายใต้การดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รายความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา 
เขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ต้องสอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ และจัดพิมพ์เป็นเล่มวิทยานิพนธ์ 
เพื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

Literature review of interesting research topics and conducting research 
in engineering for technology and innovation management including commercialization 
under the guidance by a thesis advisor. Summary report of the thesis progress to the 
advisor in each semester of the thesis course, writing of complete thesis, passed thesis 
defense, and published thesis book for the degree of Master of Engineering. 

 
- แผน ข 
หมวดรายวิชาสารนิพนธ์ 
07-096-501 สารนิพนธ์      6(0-18-0) 

(Minor Thesis) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

Prerequisite: None 
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การศึกษาค้นคว้าเชิงลึกในหัวข้อที่สนใจทางด้านวิศวกรรมเพื่อการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมรวมทั้งการน านวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ การจัดท าสารนิพนธ์โดยใช้รูปแบบและ
กระบวนการวิจัยภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Profound study of interesting topic in engineering for technology and 
innovation management including commercialization under the guidance by a minor 
thesis advisor, writing report of study using research format and process under advisor’s 
supervision. 
 
 
 
 
3.2 ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ล าดับที่ 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ–นามสกุล 

คุณวุฒิ: สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา หมายเหตุ 

1 อาจารย ์
 

3-8008-00024-82-3 

*นายปรุฬห์ มะยะ
เฉ่ียว 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: วิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: 2555 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต:เครือ่งกล 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ:2549 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต: เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ:2542 

ประธาน
หลักสูตร 

2 อาจารย ์
 

3-9699-00189-71-6 

*นางพรรณเพญ็  
ถาวรประสิทธ์ิ 
(พลาศัย) 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต: ธุรกิจเทคโนโลยีและการ
จัดการนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:2560 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต: การจัดการส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี:2550 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี:2544 

 

3 อาจารย ์ 3-9505-00243-34-1 

นายยรรยง สุรัตน์ 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:2557 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต: ไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ:2550 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต: เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส ์
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ:2546 

 

4 อาจารย ์ 3-9411-00025-92-4 

นายอาบีเด็ง ฮาวา 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2557 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2551 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2548 
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ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ–นามสกุล 

คุณวุฒิ: สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ 

5 อาจารย ์ 3-9699-00189-54-6 

นายปกป้อง รัตนชู 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี:2561 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี:2551 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี:2549 

 

หมายเหตุ  * อยู่ในกระบวนการขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
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 3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับท่ี 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ: สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

หมายเหต ุ

1 อาจารย ์ นายปรุฬห์  
มะยะเฉ่ียว 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: 2555 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต:เครือ่งกล
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: 2549 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต: เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ:
2542 

 

2 อาจารย ์ นางพรรณเพญ็  
ถาวรประสิทธ์ิ 
(พลาศัย) 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต: ธุรกิจเทคโนโลยีและการ
จัดการนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 2560 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต: การจัดการส าหรับการ
เป็นผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบรุี:2550 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี:2544 

 

3 อาจารย ์ นางสาวนิศิดา   
อุตมารัตน์ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมวัสด ุ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2561 
วิศวกรรมศาสตบัณฑิต:วิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2544 

 

4 อาจารย ์ นางสาวนรสิสา  
พัฒนปรีชาวงศ์ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมอุตสาหการ
และระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:2555 
วิทยาศาสตรบัณฑิต: การจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ :2548 

 

5 อาจารย ์ นายมูหามัด  เตะยอ 
 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมอุตสาหการ
และระบบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร:์2554 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมการผลิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ :2550 
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ล าดับท่ี 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ: สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

หมายเหต ุ

6 
 

 

ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย ์

 

นายอารัญ  
วรรณอานนท ์

ครุศาสตอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต: เครือ่งกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนอื: 2551 
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสงู: เครื่องมือกล 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหบี:2540 

 

7 อาจารย ์ นายอาเฟนดี   
ท่าสอน 

วิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร:ี 2557 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร: 2551 

 

8 ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย ์

นายฤทธิวุธ  ภูวพัฒน์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
พระนครเหนอื:2547 
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสงู: ไฟฟ้าสื่อสาร 
วิทยาลัยช่างกลปทมุวัน : 2539 

 

9 อาจารย ์ นายยรรยง สุรัตน์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2557 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต: ไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: 2550 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต:  
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์  
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ:
2546 
 

 

10 อาจารย ์ นายมูหัมมั่ด  
หมั่นศรทัธา 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 2556 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส์
และโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี: 2553 
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ล าดับท่ี 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ: สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

หมายเหต ุ

11 อาจารย ์ นายรชต  
เรืองกาญจน ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต: เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบงั: 
2558 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต :วิศวกรรมโทรคมนาคม 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบงั: 
2550 

 

12 อาจารย ์ นางสาวชลธิศา   
เวทโอสถ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2552 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต :วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2550 

 

13 อาจารย ์ นางวิยุดา โยธากุล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต: การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์: 2556 
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต: การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์: 2550 

 

14 อาจารย ์ นายประทาน ศรีชัย วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต: วิศวกรรมเครื่องกล 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง: 2559 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมเครือ่งกล 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง: 2552 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 2549 

 

15 อาจารย ์ นายวสันต์ พลาศัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต: เครื่องกล 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ:2551 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต: เทคโนโลยีเครือ่งกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
สงขลา:2549 
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ล าดับท่ี 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ: สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

หมายเหต ุ

16 ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย ์

นายทวีศักดิ์  
ขัตติยวรรณ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมเครือ่งกล 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: 2554 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต : เครื่องกล 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ:2549 

 

17 อาจารย ์ นายพงศกรณ์ 
เทพษร 

วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต: วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2556 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยสเกษตรศตร์: 2549 

 

18 อาจารย ์ นายปริญญา พาณิชย์ วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต: วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2555 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย: 2552 

 

19 อาจารย ์ นายนิโอะ ปูซ ู วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมเครือ่งกล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2553 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: เครื่องกลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้: 2550 

 

20 อาจารย ์ นายสับรี สะนอ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2555 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร: 2545 

 

21 ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย ์

นายพลากร  
พรหมเมศร ์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2555 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต: เทคโนโลยีไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร:ี 2548 

 

22 อาจารย ์ นายสมาน  
วิวรรธนโรจน์  

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี:2556 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี:2550 
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ล าดับท่ี 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ: สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

หมายเหต ุ

23 อาจารย ์ นายฮาฟีซ   
แมแรกาเจ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ : 2560 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงัมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์: 2557 

 

24 อาจารย ์ นางสาวนาซือเราะ   
เจ๊ะดอเล๊าะ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบรุี: 2560 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์: 
2557 

 

25 อาจารย ์ นายอาบีเด็ง ฮาวา 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2557 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2551 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2548 

 

26 
 
 

อาจารย ์ ซุลกีฟลี มามะ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: โยธา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2551  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมขนสง่   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี: 2542  

 

27 ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย ์

นายปรีชา สะแลแม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต: โยธา 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ:2551 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต: โยธา 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์:
2538 

 

28 อาจารย ์ นายอิมรอน  
หะยียูโซะ๊ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 2555 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี:2552 
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ล าดับท่ี 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ: สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

หมายเหต ุ

29 อาจารย ์ นายฮาซัน คอเด๊ะ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: เทคโนโลยีธรณี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี: 2557 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: เทคโนโลยีธรณี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี: 2554 

 

30 อาจารย ์ นางสาววนัชพร   
แมงสาโมง 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมทรพัยากร
น้ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:2560 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์: 2557 

 

31 อาจารย ์ นายปกป้อง รัตนชู  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี:2561 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี:2551 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี:2549 
 
 

 

32 อาจารย ์ นายอรรคเดช  
อับดุลมาติน 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี:2561 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี:2557 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี:2554 

 

33 อาจารย ์ นางสาวกฤติยา  
อ่องวุฒิวัฒน ์

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต: สหวิทยาการสภาพแวดล้อม
สรรค์สร้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: 2561 
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: สถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: 2552 
วิทยาศาสตรบัณฑิต: สถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: 2550 
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ล าดับท่ี 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ: สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

หมายเหต ุ

34 อาจารย ์ นายมัจดี โต๊ะตาหยง Doctor of Philosophy in Engineering 
International Islamic University Malaysia: 2562  
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2551  
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต: เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: 2548 

 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 ไม่มีการฝึกภาคสนาม การฝกึงานหรือสหกิจศึกษา 
 
5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  เป็นงานวิจัยที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในทางวิศวกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรม โดยผ่าน
กระบวนการการวิจัยบนพื้นฐานของการจัดการ ที่ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม 
 
 5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 5.2.1 มีองค์ความรู้จากการท าวิจัย 
  5.2.2 สามารถด าเนินการวิจัยได้ด้วยตนเอง ทัง้นี้โดยกระบวนการทางระเบียบวิธีวิจัย 
  5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืค้นข้อมลู 
  5.2.4 สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2.5 สามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียนในการเผยแพรง่านวิจัย 
 
 
 5.3 ช่วงเวลา: แผน ก แบบ ก1  ช้ันปีที่ 1 และ 2 
    แผน ก แบบ ก2 ช้ันปีที่ 2 
                                แผน ข  ช้ันปีที่ 2 
 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต:  36 หน่วยกิต (แผน ก แบบ ก1) 
                                 36 หน่วยกิต (แผน ก แบบ ก2) 
                                 36 หน่วยกิต (แผน ข) 
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 5.5 การเตรียมการ: 
 5.5.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาเป็นผู้
เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเช่ียวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ 
 5.5.2จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้เพียงพอกับการใช้งาน 
 5.5.3นักศึกษาควรสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในปีการศึกษาแรก 
 
 5.6 กระบวนการประเมินผล: 
  5.6.1 นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ 
 5.6.2 นักศึกษาต้องน าเสนอปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอก 
 5.6.3  ข้อก าหนดอื่นให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 และประกาศอื่นๆเกี่ยวข้อง จากทางมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล 
  
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาท่ีจะใช้
ในการพัฒนา 

1.  เป็นมหาบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรม  
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
องค์กร สังคมและประเทศชาติ 

1.  ส อ ด แ ท ร ก ใ น ร าย วิ ช า  แ ล ะ ก า ร ท า
วิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ 

2.  สอดแทรกความรู้ การท า วิจัยที่ มีความ
รับผิดชอบ 

2.  มีความสามารถในการวางแผนการวิจัยอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้สามารถสร้างความรู้ใหม่ที่
เป็นที่ยอมรับ 

1.  ส่งเสริมการค้นคว้า ศึกษาวิจัยด้วยตนเอง
อย่างเป็นระบบ ซึ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถ
สร้างงานวิจัยที่มี คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ส ามารถน า ไปประยุ กต์ ใ ช้ ในการ เป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาธุรกิจ 

3.  เป็นมหาบัณฑิตที่มีความ คิด วิ เคราะห์
ความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ 
พร้อมทั้ งสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตัวเองไปตลอดชีวิต 

1.  มีรายวิชาบังคับและเลือกที่สนับสนุนให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจต่อศาสตร์ 

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนเน้นการอภิปราย 
การน าเสนอ และแสดงความคิดเห็น 

4. เป็นมหาบัณฑิตที่มีจิตส านึกในช่วยเหลือ
สังคม จิตสาธารณะ 

1.  จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับ
ชุมชนที่ อยู่ ภายนอกมหา วิทย าลั ย ใน
โครงการบริการวิชาการจากการน าปัญหา
ชุมชนมาแก้ โดยใช้ความรู้และบูรณการ
ศาสตร์ต่างๆ  

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) สามารถใช้วิชาการ หลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม จัดการปัญหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้วยความยุติธรรม ชัดเจน โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น โดยเฉพาะ 
ผู้ได้รับผลกระทบ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
(3) เป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีความประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  

ในสภาพแวดล้อมของการท างานและชุมชน  
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 2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย จากนั้นให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการ
วิเคราะห์การกระท าผิดจรรยาบรรณนักวิจัย น าข้อสรุปที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
ปัญหาต่อไป  

(2) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาในระหว่าง
การจัดกิจกรรมต่างๆ 

(3) สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่องตามโอการที่เหมาะสม 
(4) ฝึกให้วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จากกรณีศึกษาหรือ

สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากความน่าเช่ือถือและความถูกต้องในกระบวนการวิจัย และการอ้างอิง

ผลงานอย่างเหมาะสม 
(2) ประเมินจากการอภิปรายภายในห้องสัมมนา และการรายงานความก้าวหน้า

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
(3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในและนอกช้ันเรียน 
(4) ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้จากการสนทนาระหว่างอาจารย์และ

นักศึกษา 
 

2.2 ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีใน
เนื้อหาของรายวิชา 

(2) นักศึกษาสามารถน าความรู้มาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและ  
การประกอบวิชาชีพรวมถึงน าไปพัฒนาธุรกิจหรืองานของตนเอง สามารถวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา รวมทั้งมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับการประกอบการและเช่ือมโยงองค์ความรู้สู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(3) นักศึกษาสามารถติดตามความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพหรือธุรกิจ และนักศึกษา
สามารถมองถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงตระหนักในผลกระทบและเหตุผลรวมถึง  
การเปลี่ยนแปลงทั้งระดับชาติและนานาชาติในกลุ่มอาชีพและธุรกิจต่างๆ ที่เกิดข้ึน 
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 2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคที่หลากหลายในรายวิชาต่างๆ ให้ครอบคลุมกับ
เนื้อหาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกต่างๆ ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมถึงสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกต่างๆ 
ตามรูปแบบที่สนใจเพื่อน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 

(2) จัดให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ อภิปรายประเด็นต่างๆ 
เพื่อสร้างความรอบรู้และความลึกซึ้งในศาสตร์นั้นๆ น าไปสู่การตั้งโจทย์วิจัยและการท าโครง
ร่างการวิจัยมีการน าเสนอในกิจกรรมอบรมสัมมนาทางวิชาการที่มีผู้เช่ียวชาญร่วมสัมมนา 

(3) ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนมีการฝึกปฏิบัติ 
ทั้งในและนอกห้องเรียนรวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา
คิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 

 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติการของนักศึกษา โดย
ครอบคลุมด้านต่างๆ ทั้ง การสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค รายงานปฏิบัติการ
การน าเสนอผลงาน 

(2) การสอบประมวลความรู้ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ ที่ไม่คาดคิด
ทางวิชาการพัฒนาแนวคิดและความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือ
ปัญหาและหลักธรรมาภิบาลต่อสังคม 

(2)สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถ
สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความคิดใหม่ๆโดย 
การบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 

(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่
ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา 
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัยที่ค้นคว้า
ทางวิชาการด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ ทั้ งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  ตลอดถึง 
การใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมได้อย่างชัดเจน 
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาทั้งระดับบุคคล

และกลุ่มหรือองค์กร โดยการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
(2)  จัดการ เรียนการสอนด้วยการ เน้นผู้ เ รียนเป็นหลัก โดยมอบหมายงาน  

การแก้ปัญหาโจทย์ และกรณีศึกษา เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ปัญหา และรู้จักการแก้ปัญหา 
โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

(3) การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักการแสดงความคิดเห็นโดยใช้การอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร และวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ 

 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) การประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานที่เกดิจากการใช้กระบวนการแก้ไขปญัหา
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการน าเสนอหน้าช้ัน 
รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม น าเสนอแผนธุรกิจ และการสัมมนา รวมถึงการประเมินผลจาก
การสอบวัดผลในรายวิชาต่างๆ 

(2) การประเมินผลจากการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในงานวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ 
การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานทางวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ 

 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนมากได้ด้วยตนเอง  
(2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองพร้อม

ทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
(3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและให้ความร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ใน

การจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ  
(4) แสดงทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
(1) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ร่วมกับนักศึกษาสาขาอื่นหรือสถาบันอื่น 
(2) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อต่างๆ น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นราย

กลุ่ม 
(3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการให้ความร่วมมือกับผู้อื่น 



 
 

66 
 

(4) ให้ผู้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการน าเสนอทางวิชาการต่างๆ เช่น การสัมมนา  
การเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การประชุมวิชาการในระดับต่างๆ 
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมมือกันในการแก้ปัญหาต่างๆ 

 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากทักษะในการท าวิจัย 
(2) ประเมินจากงานที่มอบหมายเป็นรายกลุ่ม 
(3) ติดตามการท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะพร้อมบันทึก

พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
(4) ประเมินการปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
(5) ดูผลสัมฤทธ์ิ จากการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 
 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมเพือ่น ามาใช้ร่วมในการศึกษา

ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ

วิชาการและบุคคลทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและติดตามความก้าวหน้างาน
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
งานวิจัย 

(4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท าวิจัย 
(5) สามารถใช้สื่อที่ทันสมัยในการเขียนและน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคลทั้ง การพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรยีน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

(2) ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
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(3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย
รูปแบบในการท าวิจัย 

(4) การใช้ศักย์ภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

(5) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องและให้
ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากผลงาน และการน าเสนอผลงาน โดยการเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลเชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้อง 
(2) ประเมินผลงานตามกจิกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกตและแบบประเมนิ

ทักษะการพูด การเขียน 
(3) ประเมินจากโครงร่างวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย 
(4) ประเมินจากรายวิชาสัมมนา 



 
 

 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)    
ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1 )  สามารถใช้ วิชาการ 
หลั กการ  เ ห ตุผล  และ
ค่านิยมอันดีงาม จัดการ
ปั ญ ห า ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  ด้ ว ย ค ว า ม
ยุ ติ ธ ร ร ม  ชั ด เ จ น  โ ด ย
ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา
ด้านจรรยาบรรณท่ีมีอยู่เพ่ือ
การทบทวนและแก้ไข 
(3) เป็นผู้น าในการส่งเสริม
ให้มีความประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรจริยธรรม 
ในสภาพแวดล้อมของการ
ท างานและชุมชน 

(1) นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื้อหาของ
รายวิชา 
(2) นักศึกษาสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการประกอบ
วิชาชีพรวมถึงน าไปพัฒนาธุรกิจหรืองานของ
ตนเอง สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา รวมท้ังมี
ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์เทคโนโลยี หรือน วัตกรรมต่างๆ ท่ี
สอดคล้องกับการประกอบการและเชื่อมโยงองค์
ความรู้สู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
(3) นักศึกษาสามารถติดตามความก้าวหน้าหรือ
การ เปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ เพ่ือสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ใน
สาขาอาชีพหรือธุรกิจ และนักศึกษาสามารถมอง
ถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงตระหนักใน
ผลกระทบและเหตุผลรวมถึงการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ระดับชาติและนานาชาติในกลุ่มอาชีพและธุรกิจ
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 

(1) สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
การจัดการบริบทใหม่ ท่ีไม่คาดคิดทางวิชาการ 
พัฒนาแนวคิดและความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือ
ตอบสนองประเด็นหรือปัญหาและหลักธรรมาภิบาล
ต่อสังคม 
( 2 )  ส ามารถ ใ ช้ ดุ ลย พินิ จ ในการ ตัดสินใจใน
สถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์
และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ เพ่ือพัฒนา
ความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์
ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีท้าทาย 
(3) สามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการ
วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะท่ี
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สามารถวางแผนและด าเนินการ
โครงการวิจัยท่ีค้นคว้าทางวิชาการด้วยตนเอง โดย
การใช้ความรู้ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึง
การใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปท่ีสมบูรณ์ซึ่ง
ขยายองค์ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมได้อย่างชัดเจน 

(1) สามารถแก้ไขปัญหาท่ียุ่งยาก
ซับซ้อนมากได้ด้วยตนเอง  
( 2 )  ส ามารถ ตัดสิ น ใ จ ในการ
ด า เ นิ น งาน ด้วยตน เ อง  และ
สามารถประเมินตนเองพร้อมท้ัง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูงได้ 
(3) มีความรับผิดชอบในหน้า ท่ี
ของตนเองและให้ความร่วมมือกับ
ผู้อื่นอย่างเต็มท่ีในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่างๆ  
(4) แสดงทักษะการเป็นผู้น าได้
อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานของกลุ่ม 

(1) สามารถใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และ
สถิ ติ ท่ี เ หมาะสม เ พ่ือน าม า ใช้ ร่ วมใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและ
เสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังในวงการ
วิชาการและบุคคลท่ัวไป โดยการน าเสนอ
รายงานท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่
เ ป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 
รวมท้ังวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าท่ี
ส าคัญ 
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นและติดตามความก้าวหน้างาน
ด้านเทคโนโลยีจากฐานข้อมูลออนไลน์ 
รวมท้ังสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย 
(4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ในการท าวิจัย 
(5) สามารถใช้สื่อท่ีทันสมัยในการเขียน
และน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลกั    หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสือ่สาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3 4 1 2 3 4 5 

หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน 

05-096-101 สถิติวิศวกรรม      o o        o    o   

05-096-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม      o o        o    o   

หมวดวิชาบังคับ 

05-096-201 ระเบียบวิธีวิจัยในทางวิศวกรรม       o    o   o      o o 

05-096-202 การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม       o    o           

05-096-203 สถิติประยุกต์ส าหรับการตัดสินใจ       o       o  o   o    

05-096-204 การวางแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ           o           

05-096-205 การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์      o       o  o   o o   

05-096-206 สัมมนา  o     o        o     o o 

หมวดวิชาเลือก 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

05-096-301 ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต       o   o     o   o  o o 

05-096-302 การจัดการองค์การอุตสาหกรรม       o   o     o   o  o o 

05-096-303 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน       o        o    o  o 

05-096-304 การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม       o   o     o   o  o o 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสือ่สาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3 4 1 2 3 4 5 

05-096-305 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า       o        o    o  o 

05-096-306 การพาณิชย์เทคโนโลยี        o      o   o o o o   

05-096-307 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง       o   o     o   o  o o 

05-096-308 การจัดการคุณภาพขั้นสูง      o       o  o  o o o   

05-096-309 ระบบการจัดการบ ารุงรักษางาน
อุตสาหกรรม       o   o     o   o  o o 

05-096-310 วัสดุขั้นสูง o     o         o  o     

กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
05-096-311 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและการ
ประยุกต์ใช้งาน   o     

o 
       

o 
  

o 
   

05-096-312 เครือข่ายตัวตรวจจับไร้สาย o  o  o  o        o  o o    

05-096-313 การประยุกต์ใช้งานตัวตรวจจับขั้นสูง  o     o  o        o o    

05-096-314 สถาปัตยกรรมโครงข่ายคอมพิวเตอร์และ
โปรโทคอล  

o 
   o    

o 
o   

o o 
    

o 
 

05-096-315 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ o o   o     o     o     o  

05-096-316 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง        o    o    o          o  

05-096-317 กระบวนทัศน์ปัญญาประดิษฐ์  o    o    o    o o     o  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสือ่สาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3 4 1 2 3 4 5 

05-096-318 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ o      o  o      o  o o    

05-096-319 หัวข้อพิเศษทางการจัดการนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  o     o    o  o   o  o  o  

05-096-320 หัวข้อพิเศษทางการจัดการนวัตกรรมด้าน
อิเล็กทรอนิกส์  

o     o     o  o   o  o  o  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

05-096-321 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน  o    o o  o     o     o o  

05-096-322 เทคโนโลยีก าลังของไหล            o    o   o     o     o o  

05-096-323 เทคโนโลยีไบโอดีเซล      o    o   o     o     o   

05-096-324 พลังงานทางเลือก  o    o   o     o     o o  

05-096-325 การปรับอากาศและการระบายอากาศ        o    o   o     o     o   

05-096-326 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลสู่ชุมชน          o o   o   o     o     o o o 

05-096-327 การอนุรักษ์พลังงาน    o    o   o     o     o o  

05-096-328 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก  o    o o  o     o     o o  

05-096-329 เทคโนโลยีการหล่อลื่น  o    o   o     o     o o  

05-096-330 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  o    o o  o o    o     o o  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3 4 1 2 3 4 5 

ลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

05-096-331 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมไฟฟ้า   o    o   o    o    o    

05-096-332 ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า  o o   o   o     o o  o   o  

05-096-333 การบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าก าลัง      o   o o     o   o    

05-096-334 ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์  o o   o   o o    o o     o  

05-096-335 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ  o o  o    o o    o o       

05-096-336 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและระบบ o  o      o      o       

05-096-337 เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า   o o  o    o    o o o o o     

05-096-338 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังขั้นสูง  o o  o  o  o  o   o o   o    

05-096-339 ระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่   o o  o    o    o o  o o o    

05-096-340 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและรถไฟฟ้า o o o  o    o    o o  o o o    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือ่สารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3 4 1 2 3 4 5 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธา 

05-096-341 การออกแบบและการก่อสร้างถนนราคาถูก  o  o       o    o        
05-096-342 วัสดุผิวทาง       o    o    o o   o   o 

05-096-343 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง    o    o  o      o      o 
05-096-344 วัสดุเหลือทิ้งเพื่อวัสดุก่อสร้าง   o    o    o   o      o  

05-096-345 ยางพาราเพื่อวัสดุก่อสร้าง   o   o o    o   o      o  

05-096-346 การจัดการลุ่มน้ าเชิงบูรณาการ o      o    o    o    o   

05-096-347 กฎหมายและสัญญาการก่อสร้าง   o    o  o      o      o 

05-096-348 การปรับปรุงคุณสมบัติของดิน o      o    o    o    o   

05-096-349 ระบบการประเมินอาคารเขียว o      o    o    o    o   

05-096-350 ไม้เพื่องานก่อสร้าง o      o    o    o    o   

หมวดรายวิชาวิทยานิพนธ ์

05-096-401 วิทยานิพนธ์   o                   

05-096-402 วิทยานิพนธ์   o                   

หมวดรายวิชาสารนิพนธ ์

05-096-403 สารนิพนธ์   o                   
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ปีการศึกษาท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถ
วิเคราะหป์ัญหาของชุมชนและท้องถ่ินภายใต้พหุวัฒนธรรมด้วยกระบวนการวิจัย
ทางด้านวิศวกรรม 
และสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงการมีวิสัยทัศน์ มีจิตสาธารณะ และคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพ  

2 นักศึกษามีสามารถประยุกต์ความรู้ ทกัษะทางด้านวิศวกรรมมีความช านาญด้าน
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
บรหิารจัดการทางวิศวกรรรมแขนงต่างๆเพื่อน าเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมที่นา
ไปใช้ได้ในเชิงพาณิชย์สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการหาความรู้ใหม่และ
ประยุกต์ใช้ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรูท้ี่ถูกต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย  
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หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศกึษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ว่าด้วยการจัดการ ศึกษา  

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา : 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
(1) มีคณะกรรมการพิจารณาในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ

การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา  
 (2) มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
(1) ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ  

(2) การตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม 
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ นั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ   

(3) การประเมินต าแหนง่ และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต  
 (4) ผลการเผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
1. ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหมวดที่ระบุไว้ในหลักสูตร โดยจ านวน

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  

2. แผน ก แบบ ก1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดย
กรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
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ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

3. แบบ ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปลา่ข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟัง 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  

4. แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าและสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอ
รายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงาการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการ
ค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1.การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่  
มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน  
  
2.การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ :  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์  

(2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(3) ให้ค าปรึกษาหาทางปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย 

 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

 (1) ส่งเสริมละสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้น าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยอีกทั้งการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 (3) ส่ ง เสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ ได้ผลิตผลงานทาง วิชาการในรูปแบบของ  
เอกสารประกอบการสอน หนังสือ ต ารา 
 (4) เพิ่มทักษะการใช้ภาษาที่จ าเป็นให้กับอาจารย์ 
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หมวดที่  7  การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 

การก ากับมาตรฐานหลักสูตรประกอบด้วยกระบวนการด าเนินของคณะกรรมการต่างๆ 

ดังต่อไปนี ้

1.1 ในการด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ.ต่างๆ ของหลักสูตรให้ด าเนินการตามแผนการ

บริห ารจั ดการหลั กสู ตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ ร ะดับอุ ดม ศึกษา แห่ งชาติ  (TQF)  

ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาปลาย 

1.2 อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียน  

ให้เป็นไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควบคุมการจัดการเรียนการสอน

วิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียนให้ เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับปริญญาโท 

ของนักศึกษาที่รับผิดชอบ 

 

2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย

พิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ 

มีการควบคุมคุณภาพมหาบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติและตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดคะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิตจาก

การประเมินของผู้ใช้บัณฑิตไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก 5.00 คะแนน  เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการ

ปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของ

ตลาดแรงงาน เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการรับนิสิต 

2.2 บัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

มีการติดตามร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปีเพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา 

2.3 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

มีการติดตามและประเมินคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ (แผน ก) หรือสารนิพนธ์ (แผน ข )  

ของนักศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ซึ่งมีเงื่อนไขของแต่ละแผนการศึกษาตามรายละเอียด

ดังนี ้

2.3.1 แผน ก แบบ ก1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรบัให้ตีพมิพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
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2.3.2 แผน ก แบบ ก2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องเสนอต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) จ านวนอย่างน้อย 2 เรื่อง 

2.3.3 แผน ข ผลงานสารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์ต้องเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ  

ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาและการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

กระบวนการรบันักศึกษา 

3.1.1 คณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาใบสมัครและ

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อตัดสินการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 

3.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเมินผลการรับนักศึกษาและเสนอวิธีการปฏิบัติให้

เหมาะสมกับหลักสูตร เพื่อหลักสูตรจะได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

ในปีต่อๆ ไป เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.1.3ในระหว่างการพิจารณาการรับนักศึกษาคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษา

ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในวุฒิ วศ.บ. และ อสบ. คณะกรรมการให้

ค าแนะน าเรียนวิชาพื้นฐาน 

3.1.4 จัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อช้ีแจงกฎ ระเบียบในการศึกษา สิ่งอ านวยความ

สะดวกในการศึกษาที่คณะและหลักสูตรจัดให้ และมีการแนะน าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ าคณะ 

3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3 .2 . 1  ส่ ง แบบรายงานความก้ าวหน้ า วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์พร้อมลายเซ็น 

อาจารย์ที่ปรึกษา  

3.2.2 ผ่านการน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ โดยการน าเสนอแบบบรรยาย 

ที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามอัตราการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ

และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาประจ าปี โดยติดตามและรายงานผลในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน โดยทั้งนี้ เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการด าเนินการและปรับปรุงคุณภาพ 

ของหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 
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4. คณาจารย ์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย  

โดยสาระประกอบด้วย 

4.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 

4.1.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 

 

4.2 คุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้   

ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ในการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตร 

ให้มีความเหมาะสม และเพียงพอ เพื่อให้ เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. โดยพิจารณาจาก ความรู้  

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

- การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 

- การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

-การประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

-การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ 

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจ าปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการรวบรวม

ข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก 

มคอ. 5, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่

การด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร มคอ. 2 ต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้น 

จะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้ งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ  

ของผู้ใช้บัณฑิต 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1ระบบการด าเนินงานของคณะ เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ท้ังความ

พร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ

ทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์   

โดยคณะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุทดลองเพิ่ม

ตามความจ าเป็น เพื่อให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ การสอน และการวิจัย ด้านหนังสือและ

สื่อการสอนอื่นๆ 

 

6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนในแต่

ละรายวิชาที่เปิดสอนและน าผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้

พอเพียงและเหมาะสม 

 

6.3 การด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

โดยการสรุปผลและน าเสนอต่อคณะฯ ในการปรับปรุงจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators) 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

มีตัวบ่งช้ีบังคับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังนี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 

1 

ปีท่ี 

2 

ปีท่ี 

3 

ปีท่ี 

4 

ปีท่ี 

5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ  80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร 
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 ที่สอดคล้อง

กับมาตรฐานคุณวุฒิ      
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 

1 

ปีท่ี 

2 

ปีท่ี 

3 

ปีท่ี 

4 

ปีท่ี 

5 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.5 และมคอ.6 

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ

ทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ

มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย

ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์

การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน

การด าเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว 
     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/

หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ต่อปี 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่

ที่ มี ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่ น้อยกว่า 3.51 จาก 

คะแนนเต็ม 5.00 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
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เกณฑ์ประเมิน:  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้  ตัว
บ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของจ านวนตัวบ่งช้ีทั้งหมดในแต่ละปี   
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลักสตูร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน: หลักสูตรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนได้แก่ 
  (1) ประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
  (2) ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 
  (3) ประเมินโดยพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา 
  (4) ประเมินโดยพิจารณาการด าเนินการของการวิจัยของนักศึกษา การเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์  
  
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน: หลักสูตรมีการประเมิน
ทักษะของอาจารย์ได้แก่ 
  (1) ประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
  (2) ประเมินการสอนของอาจารย์ โดยคณะกรรมการนิเทศการสอน 
   

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 (1) การประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารงานหลกัสูตร 
 (2) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 (3) การประเมินจากประสทิธิผลของนักศึกษาในหลักสูตรจากการท าวิทยานิพนธ์ 
 (4) การประเมินผลจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย   
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลกัสูตร 
ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย  1  คน  (ควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 (1) น าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ. 5-6 และ มคอ.7 มาทบทวนผล
การประเมินและการวางแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ในแต่ละปีการศึกษา 
 (2) ผู้รับผิดชอบรวบรวมผลการด าเนินการของหลักสูตร เพื่อน ามาวางแผนการปรับปรุง
หลักสูตร 
 (3) จัดให้มีประชุม สัมมนา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการพิจาณา
และให้ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ก 
ประวัติและผลงานของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสตูร 

และอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1. ชื่อ-สกุล นายปรุฬห์ มะยะเฉ่ียว 

ต าแหน่ง อาจารย ์

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปริญญาโท   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสด ุ

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ผลงานทางวิชาการ 5 ปี 

ปรุฬห์ มะยะเฉ่ียว. (2561). การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าวพื้นเมือง : กรณีศึกษาจังหวัด
นราธิวาส.การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” 21 สิงหาคม 2561 
(หน้า 200-217) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ปรุฬห์ มะยะเฉ่ียว และ ผจงจิต พิจิตบรรจง (2561). การแก้ปัญหาการวางแผนการปลูกพืชด้วยวิธี
วิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง กรณีศึกษาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย .  
วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย, 4(2), 1 -13.  

กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ, ระพีพันธ์ ปิตาคะโส, และปรุฬห์ มะยะเฉ่ียว. (2558). การแก้ปัญหาการจัด

สมดุลสายงานการประกอบแบบเส้นตรงโดยวิธีการดิฟเฟอร์เรนเชียลอิโวลูช่ัน : กรณีศึกษา

อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป . วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ,7(1),  

153-164.  

ปรุฬห์ มะยะเฉ่ียว. (2557). การสร้างเครื่องย่อยต้นสาคู. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 

6(1), 94-102.  

ปรุฬห์ มะยะเฉ่ียว. (2557). การแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้ง . วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์,6(1), 132-145. 

ปรุฬห์ มะยะเฉ่ียว. (2557). การศึกษาแนวทางในการป้องกันและก าจัดมอดในข้าวสาร.การบูรณาการ

งานวิจัยเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาภายใต้พหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุขและประชาคมอาเซียน

14 สิงหาคม 2557 (หน้า 58-70) ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
2. ชื่อ-สกุล นางพรรณเพญ็ ถาวรประสิทธ์ิ (พลาศัย) 
ต าแหน่ง อาจารย ์
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ 

นวัตกรรม 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท   บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี

ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี

ผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
พรรณเพ็ญ พลาศัย. (2561). การจัดการคุณภาพส าหรับการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้

ประโยชน์ในชุมชน. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 10(3),143-151.  
ซีตีอานีส ยูโซ๊ะ, พรรณเพ็ญ พลาศัย, และมูหามัด เต๊ะยอ. (2561). การจัดการสินค้าคงคลังของ

โรงงานผลิตขวดพลาสติก คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนในยุค Thailand 4.0”,21 มิถุนายน 2561 (หน้า 184-
200) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

Wateosot, C., Palasai, P., Chedoloh, N., Ruangkarn, R. &Surut, Y. (2018). The Innovation 
of Detection in Traffic Risk by using Video Analysis. The 3rd International 
Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018), 
(pp.254-259). King Mongkut's University of Technology North Bangkok. 

Tehyo, M., Palasai, P.,Mekharat, A., Muangjunburee,P., Suthummanon, S., Binraheem, 
A., Binahmad, H., Meengam, C. &Chainarong, S. (2018). Experimental Comparison 
of TIG and Friction Stir Welds for Dissimilar Aluminum Alloy Plates. The 3rd 
International Conference on Engineering Science and Innovative Technology 
(ESIT2018),(pp. 438-444). King Mongkut's University of Technology North Bangkok. 

Panich, P., Prommet, P., Srichai, P., Piya, I. & Palasai, P. (2018). Application of Microwave 
for Drying STR 20 Rubber Block. The 3rd International Conference on Engineering 
Science and Innovative Technology (ESIT2018), (pp. 248-253). King Mongkut's 
University of Technology North Bangkok. 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

3. ชื่อ-สกุล นายยรรยง สุรัตน์ 

ต าแหน่ง อาจารย ์

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ปริญญาโท   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
Uma, M., Sae Jong, N., Surat, Y., &Phukpattaranont, P. (2019). MFCC parameter 

optimization for speech recognition system based on surface 

electromyography. The 3rd International Thailand-Indonesia-Malaysia 

Symposium on Innovation and Creativity “Cultivating Innovation and Creativity 

Culture” (iMIT SIC 2019), (pp. 314-322). Princess of Naradhiwas University. 

Wateosot, C., Palasai, P., Chedoloh, N., Ruangkarn, R. &Surut, Y. (2018). The Innovation 

of Detection in Traffic Risk by using Video Analysis. The 3rd International 

Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018), 

(pp. 254-259). King Mongkut's University of Technology North Bangkok. 

ยรรยง สุรัตน์ และณัฐพงศ์ ทองจันทร์. (2558). การสะท้อนของคลื่นอัลตราโสนิกส์ในการวัดปริมาณ 

น้ ายางในน้ ายางพาราสด.การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนา

ท้องถ่ิน สู้ประชาคมอาเซียน(ครั้งที่ 4)5 สิงหาคม 2558 (หน้า 45-49) ณ อาคารวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 

อัฟฟาน บินอูมา, นูร์รีตา เปาะแมรีซอ, มัสยา บ่อสู, ยรรยง สุรัตน์, และชลธิศา  เวทโอสถ.(2557). 

การพัฒนาระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพวิดีโอ .วารสาร

มหาวิทยาลัยทักษิณ,17(3), 212-220. 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

4. ชื่อ-สกุล นายอาบีเด็ง ฮาวา 

ต าแหน่ง อาจารย ์

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา   

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

  ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา  
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ผลงานทางวิชาการ 5 ปี 

H. Kodae, A. Hawa and P. Salaemae. (2018). Use of Field Para Rubber Latex for 

Compressive Strength Development of Geopolymer Binder. The 3rd 

International Conference on Engineering Science and Innovative Technology 

(ESIT2018), 411-417. 

A. Hawa, P. Salaemae, W. Prachasaree and D. Tonnayopas. (2017). Compressive 

Strength and Microstructural Characteristics of Fly Ash based Geopolymer with 

High Volume Field Para Rubber Latex. Romanian Journal of Materials, 47(4),  

462-469. 

A. Hawa, W. Prachasaree and D. Tonnayopas. (2017). Effect of Water-to-Powder Ratios 

on the Compressive Strength and Microstructure of Metakaolin based 

Geopolymers. Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, 24(6),  

499-506. 

W. Prachasaree and A. Hawa. (2017). Prediction of Torsional Strength for Very High Early 

Strength Geopolymer,Materials Science. 23(4), 378-383. 

อาบีเด็ง ฮาวา และวรพจน์ ประชาเสรี . (2559). จีโอพอลิเมอร์ดินขาวเผา .วารสารมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์,8(1), 155-167. 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

5. ชื่อ-สกุล นายปกป้อง รัตนชู 

ต าแหน่ง อาจารย ์

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี

  ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี

ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี

ผลงานทางวิชาการ 5 ปี 

PokpongRattanachu, WeerachartTangchirapat and Chai Jaturapitakkul.  (2019).  Water 

Permeability and Sulfate Resistance of Eco-Friendly High-Strength Concrete 

Composed of Ground Bagasse Ash and Recycled Concrete Aggregate. Journal of 

Materials in Civil Engineering, 31(6), 1-8. 

อรรคเดช อับดุลมาติน ปกป้อง รัตนชู วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ชัย จาตุรพิทักษ์กุล . (2562). ก าลังอัดและ

ความต้านทานซัลเฟตของคอนกรีตก าลังสูงที่ใช้มวลรวมจากการย่อยเศษคอนกรีตผสม 

เถ้าชานอ้อยบดละเอียด. วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, 7(1), 47-56. 

PokpongRattanachu, IsarapongKarntong, WeerachartTangchirapat, Chai Jaturapitakkul 

and PrinyaChindaprasirt. (2018). Influence of Bagasse Ash and Recycled Concrete 

Aggregate on Hardened Properties of High-Strength Concrete. Materiales de 

Construcción, 68(330), e158. 

ปกป้อง รัตนชู, อิศราพงษ์ ขานทอง, วีรชาติ ตั้งจิรภัทร และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล . (2561). การใช้ 

เถ้าชานอ้อยบดละเอียดเพื่อเพิ่มความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตก าลังสูงที่ใช้มวลรวมจาก

การย่อยเศษคอนกรีต.วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 41(2), 169-183. 

ปกป้อง รัตนชู, วีรชาติ ตั้งจิรภัทร และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล. (2559). สมบัติทางกลของคอนกรีตก าลัง

สูงที่ใช้มวลรวมจากการย่อยเศษคอนกรีตเป็นส่วนผสมร่วมกับเถ้าชานอ้อยบดละเอียด.journal 

of Thailand concrete association, 4(2), 36-48. 
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ภาคผนวก ข 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลกัสตูร  

(Expected Learning Outcome: ELO) 
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ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลกัสตูร (Expected Learning Outcome: ELO) 

ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ล า
ดับ
ท่ี 

ELO 
มาตรฐานการอุดมศึกษา วิสัยทัศน์

และพันธ
กิจคณะฯ 

ปรัชญา 
หลักสูตร 

สถานประ 
กอบการ 

ชุมชน
ท้องถิ่น 

1 2 3 4 5 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1 สามารถประยุกต์
ความรู้ ทักษะ 
ความช านาญด้าน
การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
 
 
 

                      

2 สามารถวิเคราะห์
ปัญหาของชุมชน
และท้องถิ่นภายใต้
พหุวัฒนธรรมด้วย
กระบวนการวิจัย
ทางด้านวิศวกรรม 
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ล า
ดับ
ท่ี 

ELO 
มาตรฐานการอุดมศึกษา วิสัยทัศน์

และพันธ
กิจคณะฯ 

ปรัชญา 
หลักสูตร 

สถานประ 
กอบการ 

ชุมชน
ท้องถิ่น 

1 2 3 4 5 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

 
 

3 แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
ทางวิศวกรรรม
แขนงต่างๆ 
เพื่อน าเทคโนโลยี
มาสร้างนวัตกรรม
ที่น าไปใช้ได้ในเชิง
พาณิชย์ 
 

                      

4 แสดงให้เห็นถึงการ
มีวิสัยทัศน์ มีจิต
สาธารณะ และ
คุณธรรม 
จริยธรรมใน
วิชาชีพ 
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ล า
ดับ
ท่ี 

ELO 
มาตรฐานการอุดมศึกษา วิสัยทัศน์

และพันธ
กิจคณะฯ 

ปรัชญา 
หลักสูตร 

สถานประ 
กอบการ 

ชุมชน
ท้องถิ่น 

1 2 3 4 5 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

5 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีในการ
หาความรู้ใหม่และ
ประยุกต์ใช้ โดยใช้
กลยุทธ์การเรียนรู้
ที่ถูกต้อง 
 

                      

6 สมารถแสดงให้
เห็นถึงวิธีการ
สื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพกับ
กลุ่มคนที่
หลากหลาย 
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สรุปจ านวนรายวิชาที่ปรับมาตรฐานการเรียนรู้ในความรับผดิชอบหลกัในแต่ละหมวดวิชา 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

หมวดวิชาบังคับ (6 วิชา) 1 3 3 3 6 3 2 3 6 3 4 3 1 3 2 5 3 2 
หมวดวิชาเลือก                   
กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (10 วิชา) 8 0 3 10 2 8 6 5 4 3 7 9 1 3 10 9 5 7 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (10 วิชา) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 7 10 10 10 4 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (10 วิชา) 10 10 1 10 10 8 10 1 10 10 10 0 0 10 0 10 8 1 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (10 วิชา) 4 9 10 10 10 7 10 5 4 8 10 10 4 6 10 10 10 0 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธา (10 วิชา) 8 7 5 9 3 9 10 4 8 4 10 7 2 4 8 4 6 4 
กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์/สารนพินธ์ (3 วิชา) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

หมายเหต ุทุกวิชามีความรับผิดชอบหลกัในมาตรฐานการเรยีนรู้ทุกข้อ 
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ภาคผนวก ค 
สรุปผลการวิพากษ์หลกัสตูรฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สรุปผลการวิพากษ์หลกัสตูรฯ 
หมวด ข้อเสนอแนะ การด าเนนิการ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลงัส าเรจ็
การศึกษา 

 

- ให้รวมวิศวกรหรือผู้บรหิารองค์กร เข้ากับวิศวกรหรอื
ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม  

 

- วิศวกรหรือผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม บริหาร
องค์กร 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร เหมาะสม  

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 
2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ป ี
 
 
 

 
 
 
 

- ไม่เหมาะสม 
ให้ปรบัแก้แผน ก เป็นจันทร์-ศุกร ์
- ไม่เหมาะสม 
วศ.บ. และ อส.บ. ต้องลงเรียนวิชาปรบัพื้นฐาน 
- ไม่เหมาะสม 
ให้ปรบัแก้โดยการไม่เปิดรบัแผน ข 
 
 
 

 
 
 
 

- แผน ก1 และ ก2 จันทร์-ศุกร ์

แผน ข เสาร์-อาทิตย์ 

 
 
- หมายเหตุ วุฒิการศึกษานอกเหนือจาก วศ.บ. และ 
อส.บ. ต้องลงเรียนวิชาปรบัพื้นฐาน 
- ปรับแก้การรบั แผน ข ออก 
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หมวด ข้อเสนอแนะ การด าเนนิการ 
3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

- ไม่เหมาะสม 
ให้ปรบัเพิ่มวิชาปรบัพื้นฐาน 
- ไม่เหมาะสม 
ให้ปรบัลดหมวดวิชาเลือกในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาให้ได้
ประมาณ 10 วิชา 

ปรับเพิ่มวิชาปรับพื้นฐาน 

-สถิติวิศวกรรม                      

- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
ปรับลดรายวิชาเลือกในแตล่ะกลุ่มสาขาวิชาเหลือ
ประมาณ 10 วิชา 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล 

เหมาะสม - 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

3.เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร  

 

 

- ไม่เหมาะสม 

ควรแยกเกณฑ์การจบของแตล่ะแผน 

ปรับแก้เป็น 
 
การตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานวิทยานิพนธ์ (แผน ก) หรือ
สารนิพนธ์ (แผน ข) มเีงื่อนไขของแตล่ะแผนการศึกษา
ตามรายละเอียดดังนี ้
 
- แผน ก แบบ ก1  
ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตพีิมพห์รืออย่างน้อยได้รบัการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพมิพ์ทางวิชาการ จ านวน
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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หมวด ข้อเสนอแนะ การด าเนนิการ 
- แผน ก แบบ ก2  
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้อง
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) จ านวนอย่างน้อย 2 เรื่อง 
- แผน ข  
ผลงานสารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์ต้อง
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์ เหมาะสม - 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร เหมาะสม - 
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ภาคผนวก ง 

สรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สรุปข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
ปรับช่ือหลักสูตรภาษาไทยและอังกฤษให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งเล่มหลักสูตร 

ปรับเปลี่ยนช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษจาก  
Master of Engineering Program in 
Innovation and Technology Management 
เป็น 
Master of Engineering Program in 
Technology and Innovation Management 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัช่ือหลักสูตร ภาษาไทย 
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการฯ 

ควรเพิ่มค าที่สอดคล้องกับช่ือหลักสูตรในส่วน
ของความส าคัญของหลักสูตรและวัตถุประสงค์
หลักสูตร 

ปรับแก้ความส าคัญของหลักสูตรตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการฯ ในหมวดที่ 2 ข้อ 1.1 ดังนี้ 
 
เดิม 
 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร
ทางด้านวิศวกรรมให้มีความรู้ความสามารถและ
เ ช่ียวชาญในการจัดการ การน าเทคโนโลยี
ทางด้านวิศวกรรมมาใช้ในการสร้างองค์ความรู้ 
นวัตกรรม บนพื้นฐานของกระบวนการการวิจัย 
อีกทั้งสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
ใหม่ 
 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร
ทางด้านวิศวกรรมให้มีความรู้ความสามารถและ
เ ช่ียวชาญในการจัดการ การน าเทคโนโลยี
ทางด้านวิศวกรรมมาใช้ในการสร้างองค์ความรู้ 
นวัตกรรม บนพื้นฐานของกระบวนการการวิจัย 
พัฒนาเป็นผลงานนวัตกรรมที่สามารถใช้เชิง
พานิชย์ได้  อีกทั้ งสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 



 
 

 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
และได้มีการปรับแก้วัตถุประสงค์ตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการฯ ในหมวดที่ 2 ข้อ 1.3 ดังนี ้
 
เดิม 
1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว 
บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้  
 1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ 
ทักษะ ความช านาญ ในการจัดการ ประยุกต์ใช้
และพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการวิจัย
ทางด้านวิศวกรรม  
 1 . 3 . 2  เ พื่ อ ผ ลิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ความสามารถน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาของชุมชน
และท้องถ่ิน หรือพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรม 
 1 . 3 . 3  เ พื่ อ ผ ลิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ 
จิตสาธารณะ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมใน
วิชาชีพ  
ใหม่ 
1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้ ทักษะ ที่เป็นสหสาขาวิชา
อันประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
เทคโนโลยี และด้านนวัตกรรม พัฒนาเป็นผลงาน
น วัตกรรมด้ วยกระบวนการ วิจัยทางด้ าน
วิศวกรรมที่สามารถใช้เชิงพานิชย์ได้ 
 1 . 3 . 2  เ พื่ อ ผ ลิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ความสามารถน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาของชุมชน
และท้องถ่ิน หรือพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรม 



 
 

 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
 1 . 3 . 3  เ พื่ อ ผ ลิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ 
จิตสาธารณะ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมใน
วิชาชีพ  

การรับนักศึกษาในแผน ก แบบ ก1 ให้เพิ่ม
เงื่อนไขการรับนักศึกษา ที่เน้นการรับศึกษาที่มี
ความแนวคิดหรือผลงานนวัตกรรม 

ปรับปรุ งแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ ดังนี้ 
 
เดิม 
2.2.1  แผน ก แบบ ก1 
 2.2.1 .1 เป็นผู้ จบการ ศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.)  
 2.2.1.2 มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยใน
ระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 3.00  
 2.2.1.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามข้อ 2.2.1.1 ใน
หลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ส าหรับผู้
จ บ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ต่างประเทศให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ กพ. 
 2.2.1.4 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ใหม่  
2.2.1  แผน ก แบบ ก1 
 2.2.1 .1 เป็นผู้ จบการ ศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) ในสาขาวิชาที่ได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2.2.1.2 มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยใน
ระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ มีผลงาน



 
 

 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่ผ่านการเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2.2.1.3 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

เพิ่มส่วนของค าอธิบายรายวิชา(ภาษาอังกฤษ) 
ทุกรายวิชา 

เพิ่มค าอธิบายทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ  
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

พิจารณาการก าหนดช่ัวโมงเรียนของบาง
รายวิชาที่เน้นเฉพาะการเรียนทฤษฎี 3(3-0-6) 
ให้ปรับเพื่อเน้นการสอนควบคู่ทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ เช่น 3(2-2-5)ตามจ านวนหน่วยกิตให้
เหมาะสม 

ได้ท าการปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ ในบางรายวิชาตามความเหมาะสม
ของรายวิชาน้ันๆ ตัวอย่างเช่น 
 
05-096-204 การวางแผนธุรกิจส าหรับ 
  ผู้ประกอบการ  

 3(2-2-5) 
05-064-205  การวางแผนและพฒันา 
  ผลิตภัณฑ ์  

 3(2-2-5) 
05-096-322  เทคโนโลยีก าลงัของไหล                                         
  3(2-2-5) 
05-096-326  เทคโนโลยวิศวกรรมเครื่องกลสู่
  ชุมชน 

 3(2-2-5) 
05-096-335 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ  
  3(2-2-5) 
เป็นต้น 
 

ควรเพิ่ม เนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ในหลักสูตรได้มีการจัดเนื้อหาว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ตามรายวิชา ดังนี้ 
05-096-202  การบริหารจัดการเทคโนโลยี
  และนวัตกรรม 3(3-0-6) 



 
 

 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
 ความรู้พื้นฐานและหลักการส าคัญของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบูรณาการความรู้
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารจัดการ 
นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์และเชิงปฏิบัติการ การ
แสวงหานวัตกรรม การเลือกเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เทคนิคและเครื่องมือในการสรรสร้าง
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ การน านวัตกรรมไป
ใช้ในเชิงพาณิชย์ และการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
 
05-096-306  การพาณิชย์เทคโนโลยี  
  3(3-0-6) 
 ทราบข้ันตอนการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์
ศักยภาพ การประเมินตลาด การประเมินความ
เป็นไปได้ การวิเคราะห์ลูกค้าและคุณค่าของ
ลูกค้า การประเมินทรัพย์สินทางปัญญา การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี และการวิเคราะห์ทาง
การเงิน  

ระดับความพึงพอใจในหมวดที่ 7 ข้อ 11 และ 
12 ควรไม่น้อยกว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 
5.00 

ปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ 

ปรับหัวข้อในหมวดที่ 7 ให้เป็นไปตามหัวข้อใน
เกณฑ์ของ สกอ.  

ปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ 

ควรปรับมาตรฐานการเรียนรู้ (ELO) ปรับปรุ งแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ และรายละเอียดในภาคผนวก ข 

ควรเพิ่มความเป็นนวัตกรรมในค าอธิบาย
รายวิชาสัมมนา รายวิชาวิทยานิพนธ์ และวิชา
สารนิพนธ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม และควรเพิ่ มเติมการส่งเสริม
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
และวิชาสารนิพนธ์ 

ปรับปรุ งแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ ดังนี้ 
 
เดิม 
05-096-206  สัมมนา  3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 



 
 

 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
 การสัมมนาที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
วิศวกรรม หัวข้อวิจัยตามความสนใจ 
 
05-096-401  วิทยานิพนธ์  36(0-189-0) 
05-096-402  วิทยานิพนธ์  12(0-36-0) 
 การค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาในเนื้อหา
วิศวกรรมการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ภายใต้การดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องรายความก้าวหน้าทุก
ภาคการศึกษา และต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
เพื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 
07-096-501  สารนิพนธ์  6(0-18-0) 
 ค้นคว้าวิจัย การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้การ
ดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และเรียบ
เรียงเป็นเอกสารตามรูปแบบที่หลักสูตรก าหนด 
 
ใหม่ 
05-096-206  สัมมนา    
3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
 การสัมมนาที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เทคโนโลยีวิศวกรรม และนวัตกรรม ในหัวข้อ
วิจัยตามความสนใจ  
  
05-096-401  วิทยานิพนธ์  36(0-189-0) 
05-096-402  วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0) 
 การค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิจัยทีสนใจ และด าเนินงานวิจัย ในเนื้อหา
ทางด้านวิศวกรรม เพื่อการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  รวมทั้ งการน านวัตกรรมสู่ เชิ ง



 
 

 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
พาณิชย์ ภายใต้การดูแลและแนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รายความก้าวหน้าทุกภาค
การศึกษา เขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ต้อง
สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ และจัดพิมพ์
เป็นเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่อปริญญาวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต 
07-096-501  สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 
 การศึกษาค้นคว้าเชิงลึกในหัวข้อที่สนใจ
ทางด้านวิศวกรรม เพื่อการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  รวมทั้ งการน านวัตกรรมสู่ เชิ ง
พาณิชย์ การจัดท าสารนิพนธ์โดยใช้รูปแบบ และ
กระบวนการวิจัยภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

แนบรายละเอียดข้อเสนอแนะของกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรฯ 

ด าเนินการเพิ่มแนบรายละเอียดข้อเสนอแนะของ
กรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ ใน ภาคผนวก ค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก จ 
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ว่าด้วยการศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2557 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลกัสตูร 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลกัสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 


