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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 

NR403 สัมมนาทางวศิวกรรมการจดัการธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัระบบราง 
(Seminar in Rail and Emerging Business Management Engineering) 

2. จ านวนหน่วยกติ   
3 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
หลกัสูตรวศิวกรรมบณัฑิต และกลุ่มวชิาเอกเลือก (ประเด็นพิเศษในปัจจุบนั) 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยภ์คพงศ ์อมรกุล 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาตน้/ชั้นปีท่ี 4 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
23 กรกฏาคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เขา้ใจวิธีการคน้ควา้และการรวบรวมขอ้มูลเพื่อทาการวิจยั วิธีการนาเสนอผลงาน รวมทั้งเสนอหวัขอ้
งานวจิยัทางวศิวกรรมการจดัการธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัระบบราง 
2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหว้ชิาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัวิธีการคน้ควา้และการรวบรวมขอ้มูลเพื่อทาการวิจยั วิธีการนาเสนอผลงาน รวมทั้ง
เสนอหวัขอ้งานวจิยัทางวศิวกรรมการจดัการธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัระบบราง 

 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45   20 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

ความมีระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลาและซ่ือสัตยต่์อตนเอง โดยไม่ลอกงานของผูอ่ื้น 
1.2 วธีิการสอน 

การฝึกใหน้กัศึกษาเขา้ชั้นเรียนและส่งงานใหต้รงตามเวลาท่ีก าหนดทุกคร้ัง 

1.3 วธีิการประเมินผล 

ประเมินจากการเขา้ชั้นเรียนและส่งงานไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนด 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

       ความรู้เก่ียวกบัวธีิการคน้ควา้และการรวบรวมขอ้มูลเพื่อทาการวิจยั วธีิการนาเสนอผลงาน รวมทั้ง
เสนอหวัขอ้งานวจิยัทางวศิวกรรมการจดัการธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัระบบราง 

2.2 วธีิการสอน 

สัมมนา และ บรรยาย อภิปราย การน าเสนอ 
2.3 วธีิการประเมินผล 

ประเมินจากการสอบ ผลงาน การน าเสนอ และการท าแบบฝึกหดัทั้งในและนอกชั้นเรียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

การคิดและวเิคราะห์ปัญหาอยา่งรอบคอบและเป็นระบบ ตลอดจนการแกปั้ญหาดว้ยความรู้ความ
เขา้ใจในเน้ือหาของวชิา 

3.2 วธีิการสอน 

การตั้งค  าถามใหก้บันกัศึกษา เพื่อน าความรู้ท่ีไดรั้บมาคน้หาค าตอบ การสัมมนา และอภิปรายกลุ่ม 

3.3 วธีิการประเมินผล 

ประเมินจากกระบวนการหรือวธีิการไดม้าของค าตอบ จากการน าเสนอ  
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4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

ความมีทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน และความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย รับผดิชอบ
งานท่ีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่ม และอาจารย ์ 

4.2 วธีิการสอน 

มอบหมายงานกลุ่ม 

4.3 วธีิการประเมินผล 

ผลงานท่ีน าเสนอ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เพื่อการวเิคราะห์ ส่ือสารใหผู้อ่ื้นได้
เขา้ใจ การน าเสนอ และการอภิปราย 

5.2 วธีิการสอน 

มอบหมายงาน และใหน้ าเสนอในชั้นเรียน ให ้คิดอภิปราย 
5.3 วธีิการประเมินผล 

ผลงานท่ีน าเสนอ การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 แนะน ารายละเอียดรายวชิา 3 บรรยาย โดยใชส่ื้อการเรียนการ
สอนและส่ืออินเตอร์เน็ต 

อาจารย ์ภคพงศ ์
อมรกุล 

2-3 ระเบียบวธีิการวจิยั 
เบ้ืองตน้ 

6 บรรยาย และ สัมมนา โดยใชส่ื้อ
การเรียนการสอนและส่ือ
อินเตอร์เน็ต 

อาจารย ์ภคพงศ ์
อมรกลุ 

4-5 กระบวนการในการวจิยั 6 บรรยาย สัมมนาและน าเสนอ โดย
ใชส่ื้อการเรียนการสอนและส่ือ

อาจารย ์ภคพงศ ์
อมรกุล 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

อินเตอร์เน็ต 
6-7 กระบวนการในวิเคราะห์

ปัญหา 
6 บรรยาย สัมมนาและน าเสนอ โดย

ใชส่ื้อการเรียนการสอนและส่ือ
อินเตอร์เน็ต 

อาจารย ์ภคพงศ ์
อมรกุล 

8-10 กระบวนการในการท าวจิยั 9 บรรยาย สัมมนาและน าเสนอ โดย
ใชส่ื้อการเรียนการสอนและส่ือ
อินเตอร์เน็ต 

อาจารย ์ภคพงศ ์
อมรกุล 

10-12 กระบวนการในการ
น าเสนองานวจิยั 

9 บรรยาย สัมมนาและน าเสนอ โดย
ใชส่ื้อการเรียนการสอนและส่ือ
อินเตอร์เน็ต 

อาจารย ์ภคพงศ ์
อมรกุล 

13-16 น าเสนองานวจิยั 9 สัมมนาและน าเสนอ โดยใชส่ื้อ
การเรียนการสอนและส่ือ
อินเตอร์เน็ต 

อาจารย ์ภคพงศ ์
อมรกุล 

     
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที่ 
 

ผลการเรียนรู้* 
 
 

วธีิการประเมิน 
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 
1  แบบทดสอบ/ผลงาน 2-15 40% 
2  ความร่วมมือในการสัมมนา 1-15 10% 
3  การสอบกลางภาค 6 25% 
4  การสอบปลายภาค 17 25% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสาร 
ระเบียบและวธีิการวจิยั, ดร.โกสินทร์ จ านงไทย,  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย(ีไทย-ญ่ีปุ่น) 
เอกสารประกอบการสอนจากการสืบคน้จากเวบ็ไซด ์โดย อาจารย ์ภคพงศ ์อมรกุล 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ไม่มี 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

แบบประเมินการเรียนการสอน  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

แบบประเมินการเรียนการสอน 
3. การปรับปรุงการสอน  

ผลการประเมินการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

คณะกรรมการก ากบัมาตรฐานของสาขาวชิา หวัหนา้สาขาวชิา และคณบดี 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

ผูส้อนจะทบทวนและวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หลงัจากไดรั้บผลการ
ประเมินการเรียนการสอน และผลการวดัผลสอบของนกัศึกษา 
 

 


