แบบ Cur 01

แบบการเสนอหลักสูตรใหม ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร………………………….……………....……สาขาวิชา…………….………………………….……..…
Bachelor of………………………………….……...Program in…………………..…………………………
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชา……………………….……………………..คณะ………………………………….……………………
3. ประเภทของหลักสูตร
 แบบทางวิชาการ
 แบบทางวิชาชีพ (มีองคกรวิชาชีพ ระบุ........)
 แบบทางปฏิบัติการ

 แบบกาวหนาทางวิชาการ
 แบบกาวหนาทางวิชาชีพ (มีองคกรวิชาชีพควบคุม)
 แบบกาวหนาทางปฏิบัติการ

4. วิชาเอก
 มี ระบุ...............................................
 ไมมี
5. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1)
 มี ระบุสาขา/สาขาวิชา...............................................
 ไมมี
6. หลักสูตรรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย
6.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
กลุม S-Curve การสราง
มูลคาเพิ่ม (Value
Added)

กลุม New S-Curve
ยกระดับมูลคา (Value
Shifted)

+2 เพิ่มจากกลุม S-Curve
และกลุม New S-Curve
อื่น ๆ















อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
อุตสาหกรรมหุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
อุตสาหกรรมขนสงและการบิน
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
อุตสาหกรรมดิจิทัล
อุตสาหกรรมปองกันประเทศ
อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา
ระบุ......................................................

6.2 นโยบายและยุทธศาสตร มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2563 – 2580
Agro-food innovation

 อาหารและเครื่องดื่ม
 เกษตรแปรรูปที่ไมใชอาหาร
 อุตสาหกรรมชีวภาพ
 ระบุ......................................................
Tourism & creative
 ทองเที่ยว
innovation
 แฟชั่น
 ไลฟสไตล เชน เฟอรนิเจอร เครื่องใชและของตกแตงบาน ของเลน เซรามิก
 สื่อสรางสรรคและแอนนิเมชั่น เชน ภาพยนตร การพิมพ
 ระบุ......................................................
Digital Technology and  ยานยนตและชิ้นสวน
Economy
 เครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส และอุปกรณโทรคมนาคม
 หุนยนต
 อากาศยานและชิน้ สวน
 ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการขอมูล เชน
แอปพิเคชั่น ปญญาประดิษฐ สมองกลฝงตัว พาณิชยอิเล็กทรอนิกส Cloud
Computing
 ระบุ......................................................
Logistic Innovation
 ปโตรเคมีและพลาสติก
 เครื่องจักรกล
 เคมีภัณฑ
 แมพิมพ
 อุตสาหกรรมพลังงาน
 เหมืองแร
 เหล็กและโลหะการ
 โลจิสติกส
 บรรจุภัณฑ
 ระบุ......................................................
Health & Wellness

อื่น ๆ (Another)

6.3 Value Chain










ยาและสมุนไพร
อุปกรณการแพทย
บริการทางการแพทย
ระบุ......................................................
สงเสริมความเปนนานาชาติ
ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมไทย
สงเสริมการทําธุรกิจและการเปนผูป ระกอบการ
ระบุ......................................................

 อุตสาหกรรมตนน้ํา (Upstream Industry)
 อุตสาหกรรมกลางน้ํา (Midstream Industry)
 อุตสาหกรรมปลายน้าํ (Downstream Industry)

7. เหตุผลและเหตุผลความจําเปนที่ตองเปดหลักสูตร
……………ระบุเหตุผล สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณา ผลการศึกษา สํารวจ ความ
ตองการของตลาดแรงงาน ผูใชบัณฑิต ........................................................................................................
................................................................................................................................................................................…………
…………………................................................................................................................................................
8. จุดเดน ความแตกตางของหลักสูตร เมื่อเทียบกับสถาบันอื่น
……………ระบุชื่อหลักสูตร ปริญญา จุดเดน ความแตกตาง เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆ อยางไร....................
.............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................………………………
……................................................................................................................................................
9. วัตถุประสงคของหลักสูตร
…………(กําหนดเปนขอๆ ใหชัดเจน โดยวัตถุประสงคควรสอดคลองกับผลการเรียนรู ทั้ง 5 ดาน หรือ 6 ดาน และ
พิจารณาสมรรถนะเปนหลัก) ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา (เลือกตามความตองการของหลักสูตร)
1) เปนผูสาํ เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน................ และ/หรือมีการเรียนในรายวิชา
กลุมสาระ................. (กรณี ที่ไมระบุแผนการเรียนใหกําหนดจํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของกลุมสาระที่เปนองคความรู
พื้นฐานของหลักสูตร) หรือเทียบเทา
2) เปนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทสาขาวิชา หรือเทียบเทา
3) เปนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทสาขาวิชา หรือเทียบเทา โดย
วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2562
4) เปนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือมิใชสาขาวิชา....
5) เปนผูเขารวมโครงการการเรียนรูตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ (ธนาคารหนวยกิต)
บุคคลเรียนรูตลอดชีวิต หรือบุคคลภายนอก และสามารถเรีย นแบบสะสมหนวยกิต ในธนาคารหนวยกิต credit
bank โดยใชวิธี การเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. 2562
6) คุณสมบัติอื่นๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวา ดวยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
พ.ศ. 2550 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 ซึ่งอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือกรรมการบริหาร
คณะ/วิทยาลัย

11. โครงสรางหลักสูตรใหม
หลักสูตรใหม พ.ศ. …….
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไมนอยกวา)
หนวยกิต
1.1 กลุมคุณคาแหงชีวิตและหนาที่พลเมือง
สังคมศาสตร
มนุษยศาสตร
พลศึกษาและนันทนาการ
1.2 กลุมภาษาและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และนวัตกรรม
1.4 กลุมบูรณาการและศาสตรผูประกอบการ
บูรณาการและศาสตรผปู ระกอบการ

30
7
3
3
1
12
6
6
6
3
3
5
5

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

…
…
…
…
…

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

…

หนวยกิต

4. หมวดวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ

…

หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
2.4 กลุมวิชารวมกับสถานประกอบการ (ถามี)

…..
….
….
….

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร

……

หนวยกิต

- จํานวนหนวยกิตของทฤษฎี และจํานวนหนวยกิตปฏิบัติ (เฉพาะกลุมวิชาชีพพื้นฐานและกลุมวิชาชีพบังคับ)
1) วิชาทฤษฎี .............. หนวยกิต
เชน 3 (3-0-6)
2) วิชาที่มที ั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิ จํานวน ..... หนวยกิต เปน วิชาทฤษฎี ....... หนวยกิต และ
วิชาปฏิบัติ ...... หนวยกิต เชน 3 (2-3-5)
3) วิชาปฏิบัติ ............... หนวยกิต เชน 3 (0-6-3)
(กรณีระบุประเภทของหลักสูตรเปนทางปฏิบัติการ ตองเรียนวิชาทางปฏิบัติการไมนอยกวา 36 หนวยกิต และวิชาทางทฤษฎี
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ทั้งนี้ ใหคํานวณจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ และกลุม วิชาชีพบังคับ เทานั้น)
ขอสังเกต
การกําหนดหนวยกิตของหมวดวิชาเฉพาะของกลุมวิชาชีพบังคับ และกลุมวิชาชีพเลือกนั้น ควรกําหนด
หนวยกิตของกลุมวิชาชีพบังคับใหมากกวากลุมวิชาชีพเลือก เพื่อบงบอกความชัดเจนของสาขาวิชานั้นๆ

12. จํานวน กําหนดการเปดรับนักศึกษา และสัดสวนจํานวนอาจารยตอนักศึกษา
12.1 รับนักศึกษาปละ …………….. คน เริ่มตั้งแตปการศึกษา ………………
12.2 อัตราสวนจํานวนอาจารยตอนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปในสาขาวิชา/ภาควิชา (……… : ………)
13. รูปแบบแผนการเรียนและการจัดการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….......
14. อาชีพ/ตําแหนงงานหลังสําเร็จการศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….......
15. สมรรถนะของหลักสูตร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. จํานวน รายชื่อ คุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบ พรอมผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับ
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สาํ เร็จการศึกษา
1 นางสาวสุมนมาลย เนียมหลาง*
ผูชวยศาสตราจารย (พอลิเมอร)
ปร.ด. (Polymer Science), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
, 2551
วศ.บ. (ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2546
2
3
4
5
หมายเหตุ * ประธานหลักสูตร

ผลงานทางวิชาการ เลือกระบุ 1 รายการ
(ผลงานยอนหลังภายใน 5 ป 1 และการ
เขียนใหเปนไปตามหลักบรรณานุกรม
Niamlang S., Paradee, N., Sirivat, A.,
Hybrid transdermal drug delivery
patch made from poly(p-phenylene
vinylene)/natural rubber latex and
controlled by an electric field
February 2018 Polymer International
67(6), pp. 747-754

หมายเหตุ
1. เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรที่เปดสอน ที่มีภาระหนาที่ในการ
บริหารหรือพัฒนาหลักสูตรและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ถามีวชิ าเอก/แขนงวิชา อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรก็ตองมีแขนงละไมตา่ํ กวา 3 คน
2. หลักสูตรประเภทหลักสูตรปฏิบัติการ- (อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 ใน 5 คน ตองมีประสบการณใน
ดานปฏิบัติการ หรือเปนบุคลากรของหนวยงานอื่นได ทั้งนี้ตองไมเกิน 2 คน)
17. ความพรอมดานการจัดการเรียนการสอน
……………ระบุความพรอมดานบุคลากร งบประมาณ สถานที่ ครุภัณฑ เครือขายที่มีความรวมมือในการเรียนการสอนของ
หลักสูตร....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................…………
…………………................................................................................................................................................
สวนที่ 2 ผลการพิจารณาและขอเสนอแนะ
1. การพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ............/วิทยาลัย.......... เห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ...../................
เมื่อวันที่ ......................................
ขอเสนอแนะและขอสังเกตจากการประชุม
................................................................................................................................................................................…………
…………………................................................................................................................................................
2. การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ...../..............
เมื่อวันที่ ......................................
ขอเสนอแนะและขอสังเกตจากการประชุม
................................................................................................................................................................................…………
…………………................................................................................................................................................
3. ประเด็นการปรับแกไขตามขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมการในขอ 1 และ ขอ 2
…..…(ชี้แจงประเด็นการปรับแกไข และใหเหตุผลประเด็นที่ไมปรับแกไขตามที่ระบุใน ขอ 1และขอ 2.).………………
....……………………………………………………………………………………………………………………………...………………………..
....……………………………………………………………………………………………………………………………...………………………..
....……………………………………………………………………………………………………………………………...………………………..
4. กําหนดการเปดหลักสูตร………………..………สาขาวิชา……….………ตั้งแตปการศึกษา………...
(.......................................................)
คณบดี/ผูอํานวยการ……….…………………
วันที่ ...... เดือน ................ พ.ศ. ....
ปรับปรุง ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
ฝายหลักสูตร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

