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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม(ตอเนือ่ ง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง)
Bachelor of Technology Program in Industrial Technology
(Continuing Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ชื่อยอ : ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Industrial Technology)
ชื่อยอ : B.Tech. (Industrial Technology)
3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 75 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
การรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรนี้จะรับนักศึกษาทั้งที่เปนนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ตางชาติที่สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2554 กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
6.2 คณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่ 01/2558 วันที่ 29 พ.ค. 2558
เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย
6.3 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคพิจารณากลั่นกรองในการประชุม
ครั้งที่ 08/2558 วันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
6.4 คณะอนุกรรมการฝายวิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในการประชุม
ครั้งที่ 06/2558 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 เห็นสมควรใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรคเพื่อใหความเห็นชอบ
6.5 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 24 กันยายน 2558
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในป
การศึกษา พ.ศ. 2560 เปนตนไป
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง)
สามารถประกอบอาชีพตาง ๆ ในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนไดดังนี้
8.1 เปนผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน เชนผูวางแผนการผลิต
การควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดซื้อ ควบคุมจัดการคลังสินคาและ หนาที่อื่นๆในงาน
อุตสาหกรรม
8.2 ทํางานดานรวมงานวิจัยและพัฒนาในงานอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ
8.3 สามารถประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับงานดานอุตสาหกรรมและงานดานอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง
8.4 หัวหนางาน หรือ ผูกํากับดูแลชางเทคนิคในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
8.5 การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น
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9. ชื่ อ -นามสกุ ล เลขประจํ า ตั ว บั ต รประชาชน ตํ า แหน ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนงวิชาการ

คุณวุฒิ

นายสุรชัย บุญเจริญ
3150400085767

ผูชวย
ศาสตราจารย
(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยี)

นายสันติ พงษพรต
3620100632679
นายจรรโลง พิรณ
ุ
3629900037862
นายเสกสิทธิ์
รัตนสิริวัฒนกุล
3710500388103
นายภูริช ยิ้มละมัย
3600100643239

ผูชวย
ศาสตราจารย
(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
ผูชวย
ศาสตราจารย
(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
อาจารย
อาจารย

สถาบันทีส่ าํ เร็จการศึกษา

ปทสี่ าํ เร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป).
วิทยาลัยครูเทพสตรี
ค.ม.(เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร
วท.บ.(เทคโนโลยีเซรามิกส) วิทยาลัยครูพระนคร

ป 2551
ป 2540
ป 2531
2553
2532

ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
คอ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

ม.ราชภัฏนครสวรรค
เทคโนโลยีราชมงคล.

2547
2534

วศ.ม.(การจัดการงาน
วิศวกรรม)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการ)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

มหาวิทยาลัยสยาม

2541

มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2536
2555
2549

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอยูในเกณฑดี ภาคอุตสาหกรรมเปนภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตรเปนแหลง
สร า งรายได ห ลั ก ของประชาชนส ว นใหญ ใ นประเทศและเป น ฐานในการสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ของ
ภาคอุต สาหกรรม ภาคบริ การมีบ ทบาทสํ าคั ญในการสร างมูล คาเพิ่มให แกเ ศรษฐกิจ ขณะที่การ
เชื่ อมโยงเศรษฐกิจ ในประเทศกั บ ต างประเทศทํา ให เ กิด กิ จ กรรมทางเศรษฐกิจ ระหว า งประเทศ
โดยเฉพาะดานการคาและการลงทุน สําหรับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศยังคงมีบทบาทสําคัญ
ตอการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย แตภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกตาและขีดความสามารถในการ
แขงขันลดลง ทําใหบทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตาม
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ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความออนแอดานปจจัยสนับสนุนในสวนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คุณภาพการบริการของโครงสรางพื้นฐาน กฎหมาย กฎและระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไมเอื้อตอการ
จัดระบบการแขงขันที่เปนธรรมและเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ(อางอิง
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11พ.ศ. 2555 – 2559 ) ตามแนวนโยบายของ
รัฐ บาลในสว นของกระทรวงศึกษาธิ การและแผนพัฒ นาอุด มศึกษาในระยะ 15 ป และประเด็ น
ยุทธศาสตรในระดับภูมิภาค และในระดับจังหวัดเปนสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตอง
นํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมโลกาภิวัตนมีการใชเทคโนโลยีอุสาหกรรมตางๆเขามาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน การทํางาน
และการเปดเสรีทางการคา การเคลื่อนยายการทํางานทําใหเกิดการแขงขันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศสังคมปจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยีเปนอยางมาก ทําใหสังคมปรับสภาพเปนสังคมแหง
ความรู ที่แขงขันกันดวยความรูความสามารถ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมควรสรางการผลิต
บุคลากรระดับทักษะที่มีความรูความสามารถ เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปนไป
ตามนโยบายและยุทธศาสตรของการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ประกอบกับ จังหวัด
นครสวรรค เปน จังหวัด ที่ภ าคอุต สาหกรรมขนาด กลาง และขนาดเล็ กที่ ต องการทรั พยากรด าน
เทคโนโลยีอุสาหกรรมเพิ่มจํานวนมากขึ้น (อางอิงจากยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรค : 2553)
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร เปนการตอบสนองความตองการของประเทศทางดานกําลังคนมีความรู
ความเชี่ย วชาญที่เ กี่ยวของกับเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเปน ผูประสานงานและถายทอดทักษะดาน
เทคโนโลยี
12.2 ความเกี่ย วของกับ พัน ธกิจ ของสถาบั น เป น การตอบสนองต อการเปลี่ ย นแปลงทางด า น
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนที่ยอมรับในตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็กที่
ตองการทรัพยากรดานเทคโนโลยีอุสาหกรรม
12.3 มีความสําคัญในเรื่องของจรรยาบรรณในวิชาชีพ การทํางานเปนทีมและมีบุคลิกภาพที่ดี
มีคุณธรรม.จริยธรรม มีความรู.มีทักษะทางปญญา มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
13. ความสัมพันธ กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
(รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
วิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร.กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชา
สังคมศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
วิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
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13.3.1 กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตาม
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ
13.3.2.ประสานงานกั บ อาจารย ผู แ ทนจากภาควิ ช าอื่น ๆ ในคณะที่เ กี่ ย วข อง รวมถึ ง
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ใหบริการการสอนวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของ
13.3.3.จั ด ทํ า รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รรายละเอี ย ดของรายวิ ช ารายละเอี ย ดของ
ประสบการณภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพื่อเปนมาตรฐานใน
การติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร
หลั กสู ต รนี้ เ ป น หลั ก สู ต ร มุ งเน น ที่ จ ะผลิ ต นั ก เทคโนโลยี ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ มีค วามรู
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรูหลากหลายจากศาสตรตาง ๆ มาผสมผสาน
เพื่อใชประโยชนในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง) ไดดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและ
มหาวิทยาลัย ในการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานในดานการพัฒนากําลังคนใหมีความกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีในอุต สาหกรรม ให เ พีย งพอต อการรองรับ การพัฒ นาประเทศชาติในอนาคต
นอกจากในการพัฒนากําลังคนแลว สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง) ไดมีการพัฒนาในดาน
ตาง ๆ ที่พึงมีตอประเทศชาติจึงไดกําหนดวิสัยทัศน ปรัชญา และวัตถุประสงคขึ้น เพื่อใหเปนทิศทาง
ในการบริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง)
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.2.1 เพื่อผลิ ต บั ณฑิต ที่มีทักษะการปฏิ บั ติ ง าน ความรู ความสามารถ ด านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพดาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนําทักษะไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย
อาจารยและนักศึกษาสามารถ
กาวทันหรือเปนผูนําในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีใหม ๆ ที่
สอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ
- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โ ดยมี ก ารพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ป
- สงเสริมใหอาจารยใฝหาความ
เชี่ยวชาญ และความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี หรือสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของสนับสนุนใหอาจารยไป
หาประสบการณทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดความใฝรู - จัดการเรียนการสอนใหมีทั้ง
มี แ นวทางการเรี ย นที่ ส ร า งทั้ ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย
องค ค วามรู ทั ก ษะทางวิ ช าการ เนนผลลัพธการเรียนรู(Learning
และวิชาชีพที่ทันสมัย
Outcome) ของผูเรียนมีความรู
เจตคติที่ดีของการปฏิบัติงาน
- จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู
และ/หรือผูชวยสอน เพื่อกระตุน
ใหนักศึกษาเกิดความใฝรู
ตลอดเวลา

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
- จํ า นวนอาจารย ใ นหลั ก สู ต รไม
นอยกวากึ่งหนึ่ง มีผลงานทางวิชา
หรือการฝกอบรมทุก ๆ ป

- จํานวนวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรไมนอยกวากึ่ง
หนึ่ง มีการจัดการเรียนรูโดยใช
ฐานสมรรถนะ (Competency
Based Learning)
- จํานวนวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรไมนอยกวากึ่ง
หนึ่ง มีการจัดใหมีบุคลากร
ผูสนับสนุนการเรียนรู
- ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารยและผูสนับสนุน
การเรียนรูโดยนักศึกษาโดยเฉลี่ย
ตองมากกวา 3.5
- มีโครงการเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูของนักศึกษาอยางนอย 1
โครงการ/ภาคการศึกษา
ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร - จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ
หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานของ
ให มี คุ ณ ภาพและได ม าตรฐาน มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีของ สกอ.
ตามเกณฑของ สกอ.
สกอ.
- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ป
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษา
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ในปการศึกษาหนึ่งๆแบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติโดย 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาหและไมเกิน 4 ป
การศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ น
..ขึ้นอยูกับดุลยพินิจคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หากมีการจัดภาคฤดูรอน ลงทะเบียนได
ไมเกิน 9 หนวยกิต
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
.. –ไมม-ี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1. วัน เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
.ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
.ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1.สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา
อนุปริญญาในสาขาที่เกี่ยวของ หรือ
2.2.2.มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 ปญหาดานทักษะการใชภาษาอังกฤษทั้งการเรียนในหองเรียนและการศึกษาจากตํารา
เรียนที่เปนภาษาอังกฤษและผูสอนโดยชาวตางชาติ
2.3.2 ปญหาดานความรูและความสามารถทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและทักษะทางดาน
วิชาชีพที่แตละสถาบันการศึกษาเดิมมีการจัดในรูปแบบที่แตกตางกัน
2.3.3.การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล ปญหาการบริหารเวลา การจัดระบบ
การเรียน และปรับตัวในสถานศึกษา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จั ด กิจ กรรมและการเรี ย นเพิ่มเติ มเพื่อพัฒ นาทักษะการใช ภ าษาอังกฤษ รวมไปถึง
พัฒนาความรู ความสามารถทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
2.4.2 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหานักศึกษาดานการปรับตัว คณะกรรมการ
บริ ห ารหลักสู ตรสาขาวิช าเทคโนโลยีอุต สาหกรรม จะจัด ใหมีการดู แลอย างใกล ชิ ดโดยอาจารย ที่
ปรึกษา และนักศึกษารุนพี่
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2.4.3 กลยุทธในการแกไขปญหาดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล จะมี
การจัดอบรมการใชงานคอมพิวเตอร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสามารถสืบคนขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพ
2.4.4.จัดกระบวนการเรี ยนการสอนเน นทักษะวิช าชีพ ความรู ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม ที่สอดคลองกับหลักสูตร
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
.แผนการรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา แสดงดังตาราง
นักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
จํานวนที่คาดวาสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาทีร่ บั เขาและสําเร็จการศึกษาแตละปการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
80
80
80
40
40
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายการ
คาลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปงบประมาณ (พ.ศ.)
2559
2560
2561
2562
2563
1,504,000 3,008,000 4,512,000 6,016,000 6,016,000
500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000
2,004,000 4,008,000 6,012,000 8,016,000 8,016,000
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
รายการ

2559

1. งบดําเนินการ
400,000
1.1 คาใชจายบุคลากร
1.2 คาใชจายดําเนินงาน 600,000
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (1) 1,000,000
2. งบลงทุน

ปงบประมาณ (พ.ศ.)
2560
2561
2562

2563

800,000

800,000

800,000

800,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

คาครุภัณฑ

500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000
รวม (2) 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000
รวม (1) + (2) 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 8,000,000
จํานวนนักศึกษา*
40
80
120
160
160
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

เฉลี่ยคาใชจายในการผลิตบัณฑิตประมาณ 50,000 บาท/คน/ป

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ตามผาคผนวก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเวนรายวิชาในระดับปริญญาตรี 2553(ภาคผนวกที่ 3)
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3. หลักสูตรและอาจารยผสู อน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง) มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 75 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร มีดังนี้
หมวดวิชา/กลุมวิชา/วิชา
แผนการศึกษา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

จํานวนหนวยกิต
ปกติ
18

(ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตรวมของหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปเมื่อนับรวมกับ
รายวิช าที่ไดศึกษามาแลวจากหลั กสูตรประกาศนียบัต รวิชาชี พชั้นสู ง
หรืออนุปริญญาตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต)
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
- กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
- กลุมวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
2.2 วิชาเฉพาะดาน
- กลุมวิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบังคับ
- กลุมวิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเลือก
- กลุมวิชาโครงงานและสัมมนา
2.3 วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทั้งหมด

51
18
6
12
30
15
9
6
3
6
75

11

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ความหมายของเลขประจําวิชา
รายวิชาตามหลักสูตรกําหนดดวยรหัสวิชาโดยใชระบบตัวเลข 7 หลัก โดยมีความหมายดังนี้
เลขตัวแรก แทนคณะ
เลขตัวที่ 2,3 แทนหมูวิชา
เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
1

2

3

4

5

6

7

ลักษณะ
ลําดับกอนหลัง
วิชา
ของวิชา
รหัสตัวเลขตัวแรก ใชเลข 1 หมายถึง รายวิชาของคณะครุศาสตร
รหัสตัวเลขตัวแรก ใชเลข 2 หมายถึง รายวิชาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหัสตัวเลขตัวแรก ใชเลข 3 หมายถึง รายวิชาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสตัวเลขตัวแรก ใชเลข 4 หมายถึง รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ
รหัสตัวเลขตัวแรก ใชเลข 5,6 หมายถึง รายวิชาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตัวเลขแสดงหลังชื่อรายวิชา หมายถึง จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) โดย
บรรยาย หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยาย
= จํานวนหนวยกิตบรรยาย
ปฏิบัติ หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ
= จํานวนหนวยกิตปฏิบัติ
จํานวนหนวยกิต  3 = จํานวนชั่วโมงทฤษฎี+จํานวนชั่วโมงปฏิบัต+ิ จํานวนชั่วโมงศึกษา
ดวยตนเอง
คณะ

หมูว ชิ า

ชัน้ ป

เลขหลักที่ 5 ของหมูว ชิ าทีไ่ มสามารถจัดเขาหมูว ชิ าใดไดในหมวดวิชา
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
(600)
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของ
คณะเทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
1. ทั่วไป
(600-1--)
2. การฝกสอน ฝกอาชีพ การอบรม และการบริหาร
(600-2--)
3.
(600-3--)
4.
(600-4--)
5.
(600-5--)
6.
(600-6--)
7. (การประยุกต)
(600-7--)
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8. การฝกประสบการณวิชาชีพ
(600-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ (600-9--)
การสัมมนา และการวิจัย
เลขหลักที่ 5 ของหมูว ชิ าอุตสาหการ
(611)
หมูวิชาอุตสาหการ ซึ่งอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของคณะเทคโนโลยีเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
1. วัสดุชาง กําลังวัสดุ
(611-1--)
2. พื้นฐานการออกแบบ-เขียนแบบ งานฝกฝมือ การถายภาพ
(611-2--)
3. การจัดและการบริหารโรงฝกงาน
(611-3--)
4. คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทอรโมไดนามิกส ไฮดรอลิกส นิวแมติกส (611-4--)
5. การบริหาร การฝกอบรม และการจัดการงานอุตสาหกรรม
(611-5--)
6.
(611-6--)
7. (การประยุกต)
(611-7--)
8. การฝกประสบการณวิชาชีพ
(611-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
(611-9--)
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ใหเรียนในรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุม วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2310105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
English for Daily Life Communication
กลุม วิชามนุษยศาสตร
2000113 อุดมคติชีวิตและการพัฒนาตน
Ideal of Life and Self Development
1001201 การพัฒนาทักษะชีวิต
Life Skills Development
2000105 ชีวิตกับดนตรี
Life and Music
2000106 ชีวิตกับศิลปะ
Life and Arts
2000107 ชีวิตกับนาฏการ
Life and Drama

จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต ลักษณะวิชา
3
3(3-0-6)
บังคับ
5
3(3-0-6)

เลือก
1 รายวิชา

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

เลือก
1 รายวิชา
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หัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุม วิชาสังคมศาสตร
2000131 ความเปนพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจําวัน
Citizenship and Laws for Daily Life
กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4000112 การคิดและการแกปญหา
Thinking and Problem Solving
4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for Learning
4000114 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
Holistic Health Promotion
1001202 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health

จํานวนหนวยกิต ลักษณะวิชา
3
3(3-0-6)
บังคับ
7
3(3-0-6)

บังคับ

2(2-0-4)

บังคับ

2(2-0-4)
2(2-0-4)

เลือก
1 รายวิชา
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หมวดวิชาเฉพาะ

จํานวน 51

1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน
รหัสวิชา

ไมนอยกวา
ชื่อวิชา

- กลุม วิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
6111404 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม
Industrial Science and Technology
6112401 สถิติในงานอุตสาหกรรม
Statistics for Industrial Work
- กลุม วิชาพืน้ ฐานเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
6111101 วัสดุอุตสาหกรรม
Industrial Material
6111501 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม
(Information Technology in Industrial Work)
6111502 ระบบการจัดการอุตสาหกรรม
(Industrial Management System)
6111504 การพัฒนาและการฝกอบรมบุคคลากรดาน
เทคโนโลยี
The human resource development and
training of technology.

18
จํานวน
หนวยกิต
6
3(2-2-5)
3(3-0-6)
12
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

หนวยกิต
หนวยกิต
วิชาที่ตอ ง
ศึกษากอน
-
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2) วิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ไมนอยกวา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

- กลุม วิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมดานบังคับ
6111506 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
Small and Medium Enterprises Management
6112502 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
6112503 การบริหารงานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
Quality Management and Productivity
6112506 การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม
Analysis of Industrial Investment
6113502 การบริหารโครงการ
Project Management
- กลุม วิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมดานเลือก
6002101 การโปรแกรมเว็บเบื้องตน
Introduction to Web Programming
6002702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน
Innovation and Technology Community
6002102 การจัดการระบบสารสนเทศ
Management Information System
6002703 พลังงานทดแทน
Alternative Energy Sources
6111202 การเขียนแบบในงานอุตสาหกรรม
Drawing for Industrial
6113701 การบริหารทรัพยากรมนุษย
Human Resource management
- กลุม วิชาโครงงานและสัมมนา
6112901 การวิจัยและสัมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30

หนวยกิต
จํานวน
หนวยกิต
15
3(2-2-5)
3(2-2-5)

วิชาที่ตอ ง
ศึกษากอน

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)
9
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-4)
3(2-2-5)
6
3(2-2-5)

-

Research and Seminar for Industrial Technology

6113902

โครงงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Industrial Technology Project.

3(2-2-5)

-
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3) กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 3
รหัสวิชา
6114802

ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Field Experience in Industrial Technology

หนวยกิต
จํานวน
หนวยกิต

วิชาที่ตอ ง
ศึกษากอน

3(250)

-

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวย
กิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
1) หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม(ตอเนือ่ ง) จํานวน 75 หนวยกิต
ชัน้ ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
6112401
6111504

จํานวนหนวยกิต

ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ศึกษาทัว่ ไป
ศึกษาทัว่ ไป
สถิติในงานอุตสาหกรรม
การพัฒนาและการฝกอบรมบุคคลากร
ดานเทคโนโลยี
6111501 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม
6111506 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม
6112502 การวางแผนและควบคุมการผลิต
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

6112901 การวิจัยและสัมนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รวม

วิชาเฉพาะพื้นฐาน
วิชาเฉพาะดาน
บังคับ

3(2-2-5)

ชัน้ ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต
ชื่อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

รหัสวิชา
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
6111404 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในงาน
อุตสาหกรรม
xxxxxxx เลือกเสรี 1
6112503 การบริหารงานคุณภาพและการเพิ่ม
ผลผลิต
xxxxxxx วิชาเฉพาะสาขาเลือก 1

หมายเหตุ
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
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-

หมายเหตุ
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
เลือกเสรี
วิชาเฉพาะดาน
บังคับ
วิชาเฉพาะดาน
เลือก
วิชาเฉพาะดาน
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ชัน้ ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
6111101
6112506

จํานวนหนวยกิต

ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วัสดุอุตสาหกรรม
การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

xxxxxxx วิชาเฉพาะสาขาเลือก 2

3(2-2-5)

6113903 โครงงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
xxxxxxx เลือกเสรี 2

3(2-2-5)
3(x-x-x)

รวม

กลุม วิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
วิชาเฉพาะดาน
บังคับ
วิชาเฉพาะดาน
เลือก
วิชาเฉพาะดาน
เลือกเสรี
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ชัน้ ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
6111502 ระบบการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
6113502 การบริหารโครงการ
3(2-2-5)
xxxxxxx วิชาเฉพาะสาขาเลือก 3

3(2-2-5)

6114802 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
รวม

3(250)
12

กลุม วิชา
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
วิชาเฉพาะดาน
บังคับ
วิชาเฉพาะดาน
เลือก
ฝกประสบการณ
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุม วิชาภาษาและการสือ่ สาร
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
2210101 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Development of Thai Language Skills
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : หลักการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
ในดานการใชคํา การผูกประโยค การใชสํานวนโวหาร ระดับของ
ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟงและการอานอยางมี
วิจารณญาณ การจับประเด็น การยอความ สรุปความ การตีความ การ
ทําแผนภาพมโนทัศน การเขียนโครงเรื่อง การเขียนยอหนา การเขียน
ขยายความ การวิเคราะห วิจารณและวิพากษ ศิลปะการนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Principles of Thai language: word
usage, sentence structure, idioms, formal and informal
language. Critical reading and listening, main idea
identification, summarization, synopsis, interpretation, mind
mapping, outline writing, paragraph writing, passage
expansion writing, analyzing, criticism, presentation
techniques.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
2310105 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : English for Daily Life Communication
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษ ทั้ง
การฟง พูด อาน เขียน และความรูทางไวยากรณเพื่อการสื่อสารตาม
สถานการณในชีวิตประจําวัน รวมถึงเขาใจวัฒนธรรมในการใชภาษา
ของบุคคลจากวัฒนธรรมตางๆได
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Developing English proficiency in
terms of listening, speaking, reading, writing, as well as
grammar for purposive communication in daily life.
Understanding languages used by natives of multiple
cultures.

จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)
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รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ
2310106 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : English for Situational Communication
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษ ทั้ง
การฟง พูด อาน เขียน และความรูทางไวยากรณเพื่อการสื่อสารตาม
สถานการณในสถานการณที่หลากหลายและซับซอนมากขึ้น รวมถึง
สามารถนําความรูทางภาษาอังกฤษไปใชเพื่อการแสวงหาความรู
เพิ่มเติมใหกับตนเองได

จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Developing English proficiency in
terms of listening, speaking, reading, writing, as well as
grammar for purposive communication in various situations.
Being able to use English for further self-studies.
กลุม วิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การรูสารสนเทศ
2000112 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Information Literacy
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ
บทบาทและผลกระทบของสารสนเทศตอบุคคลและสังคม การกําหนด
ความตองการสารสนเทศและแหลงสารสนเทศการแสวงหาสารสนเทศ
การกําหนดกลยุทธและเทคนิคการสืบคนสารสนเทศ การประเมินและ
เลือกสารสนเทศ การเขียนอางอิงและรายงานทางวิชาการ การแสวงหา
และใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรมและเคารพกฎหมาย
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning and importance of
information. Role and impact of technology on people and
society. Identifying information needs and information
sources. Information seeking, strategic and technical
information retrieval. Evaluation and selection of
information references and academic reports. Searching for
and using information ethically and with respect for laws.

จํานวนหนวยกิต

2(2-0-4)
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รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : อุดมคติชีวิตและการพัฒนาตน
2000113 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : Ideal of Life and Self Development
คํา อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาไทย : ความหมายและความสํ าคัญของชี วิ ต
กระบวนการเขาใจตนเองและการพัฒนาจิต หลักการสรางเสริมความ
รับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและสังคม อธิบายความคิดของตนเองและ
ปรากฏการณทางสังคมไดอยางมีเหตุผล เขาใจหลักการและทฤษฎีทาง
จริ ย ธรรม การสร า งอุ ด มคติ เ พื่ อ การอยู ร ว มกั น ในสั ง คม สามารถ
วิเคราะห และมีแนวทางแกปญหาเชิงจริยธรรมในความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและวัฒนธรรมยุคโลกาภิวัตน

จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning and importance of life.
Process of self-understanding and mind development.
Principles of responsibility for self, others, and society. Using
reasonable explanation on self-thought and social
phenomena.
Understanding principles and theories of morality. Creating
an ideal for living in society. Being able to analyze and
solving problems through morality especially in changing
society and culture of globalization.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การพัฒนาทักษะชีวิต
1001201 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : Life Skills Development
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของ
ทักษะในการดําเนินชีวิต ทักษะชีวิตกับการดํารงตนในสังคม การ
แสวงหาความรูและการบริหารชีวิตอยางมีคุณภาพ การเขาใจตนเอง
สุขภาพจิตและการปรับตัวบุคลิกภาพและมารยาทสังคม จิตสาธารณะ
ตอชุมชนและทองถิ่น มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning, significance, and
elements of life skills, life skills for sustainability in society,
knowledge seeking and managing quality of life, selfunderstanding, mental health and adjustment, personality,
social and public etiquette, consciousness towards
community and locality, moral and ethical lifestyle.

จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)
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รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ชีวิตกับดนตรี
2000105 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : Life and Music
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับองคประกอบของ
ดนตรีไทย และดนตรีสากล คีตลักษณและคีตกวีที่สําคัญ การวิเคราะห
เกี่ยวกับการฟงและการศึกษาดนตรี ฝกทักษะการฟงดนตรี ศึกษา
วิเคราะหและอภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรมทางดนตรี ความสัมพันธ
ระหวางดนตรีกับชีวิตของมนุษย
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Fundamental knowledge of Thai
and occidental music elements including important forms
and composers. Practicing listening skills, analyzing and
critiquing music literature, relationship between music and
life.

จํานวนหนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ชีวิตกับศิลปะ
2000106 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : Life and Arts
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะกับมนุษย
องคประกอบของงานศิลปะ ศิลปะไทยและศิลปะตะวันตกในแตละยุค
สมัย ตลอดจนวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น และการเลือกคา
ความงามทางศิลปะ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Knowledge and understanding of
arts and humans, art components, Thai and western arts in
different eras, Thai culture, local wisdom related to arts,
and choosing the value of art aesthetics.

จํานวนหนวยกิต

2(2-0-4)

2(2-0-4)
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รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ชีวิตกับนาฏการ
2000107 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : Life and Drama
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมายและความสําคัญพื้นฐานความรู
ความเขาใจ วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาพื้นบานดานการแสดง
ศิลปะการแสดงกับชีวิตของมนุษยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความสัมพันธระหวางศิลปะการแสดงกับชีวิต ปลูกฝงรสนิยมทาง
สุนทรียะ ที่สามารถนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา
ศิลปะการแสดง
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning and importance of
fundamental knowledge and understanding of Thai
culture and local wisdom related to performing art.
Performing art from past to present. Relationship between
performing art and life. Cultivating of aesthetic
appreciation in daily life. Creating awareness, conservation
and development of performing arts.

จํานวนหนวยกิต

2(2-0-4)

กลุม วิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ความเปนพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจําวัน
2000131 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : Citizenship and Laws for Daily Life
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : แนวคิดและหลักการพื้นฐานของความเปน
พลเมือง จิตสํานึก สิทธิหนาที่ ความรับผิดชอบ จิตอาสา สิทธิมนุษยชน
สิทธิชุมชน การ ปกปองผลประโยชนสาธารณะ ผลประโยชนทับซอนและ
การปองกันการทุจริต กฎหมายชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมายเพงและกฎหมาย
พาณิชย
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Concept of citizenship,
consciousness, rights, responsibilities, public mindedness,
participation and, roles of Thai citizens. Human rights and
community rights, protection of public interest. Conflicts of
interest and corruption prevention. Knowledge of laws used in
daily life in connection with Constitutional Law, Administrative
Law, Criminal Law, and Civil and Commercial Code.

จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

25

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : วิถีโลกและวิถีไทย
2000123 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : Global and Thai Ways of Living
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของ
สังคมโลกยุคใหม การจัดระเบียบโลก การรวมกลุมความสัมพันธและ
การสรางความรวมมือกับประชาคมอาเซียน ปญหาสังคม การเมือง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของสังคมโลกยุคใหม พัฒนาการทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองของไทย ลักษณะพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น และแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง การสรางจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเปนไทย
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Modern world society related to
social, economic, and political development. Specific topics
including world order, relationship integration, and
cooperation with ASEAN countries. Social, political, economic,
and cultural problems in modern world. Development of
Thailand in economic, social, and political aspects. Basic
features of Thai society, culture, tradition, local wisdom,
sufficiency economy philosophy, raising social awareness, and
taking pride in Thainess.

จํานวนหนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ชีวิตในโลกสมัยใหม
2000124 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : Life in Modern World
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสังคมโลกอัน
สงผลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในแงมุมตาง ๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การเมือง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานอื่นๆ แนว
ทางการใชชีวิตอยางรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งภัยตางๆ จาก
คน สังคมและสิ่งแวดลอมในปจจุบันและอนาคต
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Important changes in global society
affecting the lifestyles of people in various aspects including
economy, society, culture, politics, science, technology, and
other aspects, ways for adapting to changes including
caused by humans, society, and environment at present
and future disasters.

จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

3(3-0-6)

26

กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม
4000111 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Science and Technology for Life and Society

จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมาย ความสําคัญ พัฒนาการ และ
ความสัมพันธของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกระทบที่มีตอมนุษย สังคม และสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และแนวทางปองกัน การสื่อสารทางวิทยาศาสตร และกฎหมายที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Meaning, importance,
development and relationship of science and technology.
Role of science and technology in everyday life based on
sufficiency economy philosophy. Effects on humans both
socially and environmentally, natural disasters and
prevention thereof, science communication, and laws
related to science and technology.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การคิดและการแกปญหา
4000112 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : Thinking and Problem Solving
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : รูปแบบและประเภทของการคิด กระบวนการ
คิดและการพัฒนาการคิด กระบวนการใชเหตุผลและการสื่อสารเชิง
ตรรกศาสตร คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน การเสริมสรางทักษะเชิง
คณิตศาสตร การแสวงหาความรูและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ การประยุกตใชกระบวนการตัดสินใจกับการดําเนินชีวิต
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Patterns and types of thinking,
processes and enhancements of thinking, processes of
logical reasoning, mathematics for daily life, enhancing
essential mathematical skills, processes of problem solving,
information seeking, data manipulation and data analysis
for problem solving and decision making, problem solving
and decision making based on sound morals.

จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

27

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
4000113 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : Information Technology for Learning
คํา อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาไทย : ความรู เ บื้ องต น เกี่ย วกับ คอมพิว เตอร
ฮาร ด แวร ซอฟต แวร บุ คลากรและกระบวนการ ขอมู ล และสารสนเทศ
ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต บริการออนไลนและสังคมออนไลน บริการ
แบบคลาวด การใชเ ทคโนโลยี สารสนเทศอย างรูเทาทัน การรั กษาความ
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายและจริยธรรม
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Fundamental knowledge about
computer, hardware, software, people-ware. Operational
data and information computer networking. Internet
applications and social networking, “Cloud” computing.
Using information technology wisely, computer security,
intellectual property laws and ethics.

จํานวนหนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
4000114 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : Holistic Health Promotion
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการสรางเสริม
สุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพและปจจัยที่มีผลตอ
สุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพรางกาย การสรางเสริมสุขภาพจิตใจและ
การจัดการความเครียด อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ การออก
กําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องตน
หลักการใชยาเบื้องตน เพศศึกษาการดูแลสุขภาวะแหงตนและปฏิบัติ
ตนในการสรางเสริมสุขภาพ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Concepts of health and holistic
health promotion, components of health and factors
affecting health, physical health promotion, mental health
promotion and stress management, food and nutrition for
health, exercise and recreation for health, first aid, basic
concept of drugs, sex education, health care and practices
in health promotion.

จํานวนหนวยกิต

2(2-0-4)

2(2-0-4)
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รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
1001202 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : Exercises for Health
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ประโยชน ขั้นตอนของการออกกําลังกาย
สรีรวิทยาการออกกําลังกายพื้นฐาน ชนิดและกิจกรรมของการออก
กําลังกาย สารอาหารกับการออกกําลังกาย การทดสอบสมรรถภาพ
ดวยตนเอง ขอควรระวังในการออกกําลังกาย การบาดเจ็บจากการออก
กําลังกายและการปฐมพยาบาล
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Benefits, steps of exercises, basic
exercise physiology. Types of exercises and activities.
Nutrition and physical activities, self testing of physical
fitness, cautions in exercising, injuries from exercise and first
aid processes.

จํานวนหนวยกิต

2(2-0-4)

หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาเฉพาะพืน้ ฐาน
- กลุมวิชาเฉพาะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาสาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม
6111404 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Industrial Science and Technology
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ปริมาณทางฟสิกส แรง การเคลื่อนที่แบบ
เสนตรง แบบฮาโมนิกอยางงาย แบบวงกลม แบบโปรเจกไตล สมการ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต และสมดุลงาน พลังงาน กฎการอนุรักษ
พลังงาน กําลัง ประสิทธิภาพ คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นกล คลื่น
แมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียร และการประยุกตในงานอุตสาหกรรม
และชีวิตประจําวัน
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : The amount of physical force, linear
motion. Harmonic a simple circular pattern Projectile
motion. Newton's equations of motion, force and energy
balance and energy conservation laws are powerful waves
and mechanical properties of electromagnetic waves.
nuclear energy and applications in industry and every day
life

จํานวนหนวยกิต

3(2-2-5)
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รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : สถิติในงานอุตสาหกรรม
6112401 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Statistics for Industry Work
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม ความผัน
แปรทางสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยและความ
สหสัมพันธ การทดสอบสมมติฐาน การใชวิธีทางสถิติเปนเครื่องมือในงาน
อุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Probability theory. Random
variables. Statistical inference. Analysis of variance.
Regression and correlation. Test of hypothesis. Using
statistical methods as the tool in solving management
problem.
- กลุมวิชาเฉพาะพืน้ ฐานเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : วัสดุอุตสาหกรรม
6111101 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Industrial Material
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑและการประยุกตของกลุมหลักของวัสดุ
วิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และคอมโพสิต แผนภาพสมดุลเฟส
และการแปลความหมาย สมบัติทางกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Relationship between structures,
properties, production processes and applications of main
groups of engineering materials metals, polymers, ceramics
and composites, phase equilibrium diagrams and their
interpretation, mechanical properties and materials
degradation.

จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

จํานวนหนวยกิต

3(2-2-5)
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รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม
6111501 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Information Technology in Industrial Work
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร สื่อประสม การสื่อสารขอมูลและ
ระบบเครือขาย การบริการและโปรแกรมประยุกตในเครือขาย
อินเตอรเน็ต การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหาร
จัดการขอมูลในงานอุตสาหกรรม ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช
อินเตอรเน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Definition, Importance, components
of Information Technology and Computer. Multimedia, data
communication and computer networks, services and
application software on the Internet. E-commerce Internet
applying for data management in industrial, Internet threats
and safety, Computer law and ethics concerning the use of
information and communication technology.

จํานวนหนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : ระบบการจัดการอุตสาหกรรม
6111502 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Industrial Management System
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ระบบการจัดการอุตสาหกรรมที่เปน
มาตรฐานสากล ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9000 ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14000 ระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ISO 18000 การตรวจประเมินระบบการจัดการ การตรวจ
รับรองระบบ การปรับปรุงอยางตอเนื่องในระบบการจัดการ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Industrial management systems,
quality management system ISO 9000, environment
management system ISO 14000, occupational health
and safety management system standards ISO 18000,
management system audit, certification and assessment of
system, continuous improvement in management system.

จํานวนหนวยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)
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รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การพัฒนาและการฝกอบรมบุคคลากรดาน
6111504
เทคโนโลยี
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : The human resource development and
training of technology
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมายและความสําคัญของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ขอบขาย บทบาทความรับผิดชอบ แนวคิดและทฤษฏี
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย ขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย
การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับการผลิต การ
สรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนาการโยกยายและ
แตงตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ ปญหาและอุปสรรคในการ
จัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : The meaning and importance of
human resource management, scope, roles and
responsibilities, concepts and theories of human resource
management. Steps in human resource management.
Analysis manpower planning in accordance with the
production, recruitment, selection, training and
development, transfer and appointment. To consider the
merits, problems in the management of human resources
in the industry.

จํานวนหนวยกิต

3(2-2-5)
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กลุมวิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1) กลุมวิชาเฉพาะสาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมดานบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
6111506 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : Small and Medium Enterprises Management
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : รูปแบบของการเปนเจาของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม การจัดทําแผนธุรกิจ การเลือกทําเลที่ตั้งของธุรกิจ
หลักการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Ownership Small and Medium
Enterprises Management.The business plan. Choosing a
business location. The small and medium business
administration.

จํานวนหนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การวางแผนและควบคุมการผลิต
6112502 ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ : Production planning and Control Systems
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย :จุดมุงหมายและความสําคัญของการวางแผน
และควบคุมการผลิต โครงสรางผลิตภัณฑ แนวความคิดระบบการ
ผลิตและการวางแผน การวางแผนผลิตในขบวนการผลิตแบบตอเนื่อง
การคาดคะเนความตองการสินคา การวางแผนและควบคุมพัสดุคงคลัง
เพื่อการผลิต
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : The purpose and importance of
production planning and control. The structure products.
Concepts about the production and planning. The
production planning in a continuous process . The forecast
product demand. Planning and inventory control for
manufacturing.

จํานวนหนวยกิต

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การบริหารงานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
6112503 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Quality management and Productivity
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ประวัติความเปนมาของการควบคุมคุณภาพ
บทบาทการควบคุมคุณภาพกับงานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคใน
การจัดการคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และการรับรองคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ความหมาย หลักการและการเพิ่มผลผลิตในงาน
อุตสาหกรรม แนวทางการเพิ่มผลผลิต กลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : The history of quality control. The
role of quality control in industrial applications. Principles
and techniques of quality management. Quality assurance
and Quality certification industry. Meaning principles and
Productivity Improvement. Strategies to productivity.

จํานวนหนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม
6112506 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Analysis of Industrial Investment
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : แนวคิดพื้นฐานดานการบัญชีทางการเงิน การ
วิเคราะหงบการเงินและการบัญชีตนทุน แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนประเภท
ตาง ๆ การคิดตนทุนแบบดั้งเดิมและแบบตามกิจกรรม การวางแผน
ตนทุน การประมาณตนทุน การวิเคราะหตนทุน ปริมาณและกําไร การ
จัดทํางบประมาณแมบท และการจัดงบประมาณ ระบบตนทุน ตนทุน
งานสั่งทํา ตนทุนกระบวนการและการจัดสรรตนทุน การควบคุมการ
ดําเนินงานโดยการจัดทํางบประมาณแบบยืดหยุนและตนทุนมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Basic concepts of financial
accounting, analysis and cost accounting. The idea about the
cost of various types of traditional costing and activity based.
Cost Planning Cost Estimate Cost Analysis Volume and Profit
Budgeting framework And budgeting job order cost system
cost. Costs and cost allocation process Control operations,
budgeting, flexible and cost standards.

จํานวนหนวยกิต

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การบริหารโครงการ
6113502 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Project Management
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การเขียนโครงการ การวางแผนโครงการ ความ
เปนไปไดของโครงการและการประเมินคาโครงการ สภาวะแวดลอมของ
โครงการ ขั้นตอนในการจัดทําโครงการ การวิเคราะหเชิงบริหารในแง
การกําหนดแผนหลัก การจัดตารางงาน การประมาณรายไดรายจายการ
ลงทุนและผลตอบแทนที่ตองการ การตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Project writing. Project planners. The
possibility of project and to evaluate the project. The
environment project.. The analysis in terms of defining the
main plot, task scheduling. The estimated revenue and
expenditure for investment and the required return
moreover. The monitoring and evaluation project.
2) กลุมวิชาเฉพาะสาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การโปรแกรมเว็ปเบื้องตน
6002101 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Introduction to Web Programming
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย :ระบบการพัฒนาระบบซอฟตแวรที่ใชสําหรับ
การสรางเว็บเพจมัลติมีเดียและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การพัฒนา
โปรแกรมใชงานเพื่อนําเสนอขอมูลสารสนเทศ และสื่อบนเครือขาย
อินทราเน็ต อินเทอรเน็ต
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Software development for webpage
design, multimedia and electronic commerce as business
tools. Development of programs for information propagation
and media network on the Internet, intranet.

จํานวนหนวยกิต

3(2-2-5)

จํานวนหนวยกิต

3(2-2-5)
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รหัส ชื่อวิชาภาษาไทย : นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน
วิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Innovation and Technology Community
6002702
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การจัดการภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนเกษตรกรรม วิศวกรรมและ
ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชนความสัมพันธกับชุมชนและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Wisdom knowledge management.
Innovation and technology farming community engineering
and handicraft. Business community, community relations
and environment.

จํานวนหนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การจัดการระบบสารสนเทศ
6002102 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Management Information System
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความสําคัญของระบบสารสนเทศ ขอมูลและ
สารสนเทศในองคกร โครงสรางของระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮารดแวร ซอฟแวร เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบ
สารสนเทศ ฐานขอมูลสํานักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองคการ
ธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในดานการวางแผน การ
ควบคุม การตัดสินใจการพัฒนา ระบบสารสนเทศดวยคอมพิวเตอรมาใช
ในการจัดการ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : The importance of information
systems. data and information on the organization, the
structure of the system Information management.
Information technology hardware and software, software
and information technology systems. Information database,
information office automation. Business information systems
in organizations information systems to support
management in planning control and the decision to
develop. Information systems management.

จํานวนหนวยกิต

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : พลังงานทดแทน
6002703 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Alternative Energy Sources
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ศักยภาพแหลงพลังงานดั้งดิมและปญหา
แหลงพลังงาน พลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย พลังงาน
นิวเคลียร พลังงานความรอนจากพื้นพิภพ พลังงานลม พลังงานความ
รอนจากมหาสมุทร พลังงานจากชีวมวล และพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Conventional energy resources and
problems, renewable energy, solar energy, nuclear energy,
geothermal energy, wind energy, ocean thermal energy,
biomass energy, fuel cell energy.

จํานวนหนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การเขียนแบบในงานอุตสาหกรรม
6111202 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Drawing for Industrial

จํานวนหนวยกิต

3(2-2-5)

3(2-3-4)

คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : โปรแกรมประยุกตในดานการเขียนแบบและ
ออกแบบ ชิ้นงานและโครงสรางสวนประกอบของผลิตภัณฑ การเขียน
แบบและออกแบบวงจรการทํางานทางอะนาล็อกและดิจิตอล การเขียน
แบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Applications in drawing and design,
parts and structural components of the product, drawing and
design work on the analog and digital. Drawings and
computer design using package program.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การบริหารทรัพยากรมนุษย
6113701 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Human Resource Management
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ขอบขาย หนาที่ ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การ
สรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรม การพัฒนาและการ
ประเมินผล ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : A theory and principles human
resource management, scope, responsibilities and Step in
human resource management, Job analysis, manpower
planning, recruitment and selection, training, development
and evaluation, factors related to human resource
management.

จํานวนหนวยกิต

3(2-2-5)
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3) กลุมวิชาโครงงานและสัมนา
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การวิจัยและสัมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6112901 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Research and Seminar for Industrial
technology
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : หลักการและแนวคิดในการวิจัย เทคนิควิธีการ
วิจัย กระบวนการวิจัย การทําเคาโครงการวิจัยทางการจัดการงาน
อุตสาหกรรม การเสนอรายงานการวิจัย ในรูปแบบการสัมนา
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Principles and concepts in research,
research methods, research process, The research project
industry management. Presentation of research style
seminar.
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : โครงงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6113902 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Industrial Technology Project
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การจัดทําโครงรางหัวขอโครงการพิเศษทาง
เทคโนโลยี การนําเสนอรางโครงงานหัวขอตอคณะกรรมการ การจัดทํา
รายงานดําเนินงาน การนําเสนอผลงาน การเผยแพรผลงาน
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Preparation of industrial technology
project proposals, presented proposal to the commission,
research report, presentations, publish the works

จํานวนหนวยกิต

3(2-2-5)

จํานวนหนวยกิต

3(2-2-5)
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4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย : การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6114802 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Field Experience in Industrial Technology
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การศึกษาลักษณะและประเภทของธุรกิจ
อุตสาหกรรม คุณลักษณะของนักเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
จรรยาบรรณที่จําเปน เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรอบรูในดานการ
ออกแบบ การควบคุมและตรวจสอบในสถานประกอบการหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมที่สัมพันธกับแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมที่
ศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห หรือไมนอยกวา 250 ชั่วโมง โดยไดรับความ
เห็นชอบจากกรรมการของสาขาวิชา
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Study of the nature and type of
business, features of the technology industry management,
code is required. To provide students with knowledge in the
field of design, control and monitoring in the workplace or
industrial fields related to the study of technology industry
management of not less than 8 weeks or less than 250 hours
with the approval of the Director of the University.

จํานวนหนวยกิต

3(250)
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3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทาง
ลําดับ
คุณวุฒแิ ละปทสี่ าํ เร็จ
วิชาการ
ที่
การศึกษา
เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน
1 นายสุรชัย บุญเจริญ ปร.ด.(การจัดการ
ผูชวยศาสตราจารย เทคโนโลยี), ป 2551
3150400085767 กศ.ม.(อุตสาหกรรม
ศึกษา). ป 2540

2

3

4

5

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป).
ป 2531
นายสันติ พงษพรต ค.ม.(เทคโนโลยี
ผูชวยศาสตราจารย อุตสาหกรรม). ป 2553.
3620100632679 วท.บ.(เทคโนโลยีเซรา
มิกส). ป 2532
นายจรรโลง พิรณ
ุ
ค.ม.(หลักสูตรและการ
ผูชวยศาสตราจารย สอน) . ป 2547
3629900037862 คอ.บ. (วิศวกรรมโยธา) .
ป 2534
นายเสกสิทธิ์
วศ.ม.(การจัดการงาน
รัตนสิริวัฒนกุล
วิศวกรรม) . ป 2541
3710500388103 วศ.บ.
(วิศวกรรมเครื่องกล) . ป
2536.
นายภูริช ยิ้มละมัย วศ.ม.(วิศวกรรมการ
3600100643239 จัดการ) . ป 2555
วศ.บ.(วิศวกรรม
คอมพิวเตอร). ป 2549

ภาระการสอน
(ชัว่ โมง/สัปดาห/
ภาคการศึกษา)

สถาบันการศึกษา
2559

2560

2561

2562

2563

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
วิทยาลัยครูเทพ
สตรี
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร
วิทยาลัยครูพระ
นคร
ม.ราชภัฏ
นครสวรรค
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัย
สยาม
มหาวิทยาลัย
สยาม

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

14

14

14

14

14

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

14

14

14

14

14
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3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ – สกุล
ลําดับ
ตําแหนงทาง
ที่
วิชาการ
เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน
1 น.ส.ชัญญพัชร
จารุวัชรเศรษฐ
5600400003665

2

3

4

5

คุณวุฒแิ ละ
สาขาวิชา

นางสาวอาสาฬห
อุตตาลกาญจนา
1600100025431

สถาบันการศึกษา

2559 2560 2561 2562 2563

วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) . ป
2552
บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ). ป
2547
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร) . ป
2540
นายสนธยา
คอ.ม.(การบริหาร
แพงศรีสาร
อาชีวศึกษา). ป
ผูชวยศาสตราจารย 2546
3412100213076 ค.บ.(อุตสาหกรรม
ศิลป), ป 2531
นายศรวณะ แสง ศ.ม.(เศรษฐศาสตร
ธุรกิจ) ป 2557
สุข
ผูชวยศาสตราจารย บธ.ม.(การบริหาร
ธุรกิจ) ป 2546
3160101242771
อส.บ.(เทคโนโลยี
การผลิต) ป 2532
นายณัฐเศรษฐ
น้ําคํา
3609900274929

ภาระการสอน
(ชัว่ โมง/สัปดาห/
ภาคการศึกษา)

วท.ม. (พลังงาน
ทดแทน). ป 2554
กศ.ม.(เทคโนโลยี
และสื่อสารทางการ
ศึกษา). ป 2545
วท.บ.(เทคโนโลยี
เซรามิกส)ป 2540
วศ.ม.(เทคโนโลยี
วัสดุ) ป 2556
วศ.บ.(อุตสาหการ)
ป 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

14

14

14

14

14

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัย
12
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระ
นครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 14

12

12

12

12

14

14

14

14

14

14

14

14

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยครูสกลนคร

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค
เทคโนโลยี พ ระจอม 14
เกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ชื่อ – สกุล
ลําดับ
ตําแหนงทาง
คุณวุฒแิ ละ
ที่
วิชาการ
สาขาวิชา
เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน
6 อ.มนตรี ใจเยี่ยม วท.ม.(พลังงาน
36604400515881 ทดแทน) ป 2556
วทบ.(เทคโนโลยี
เซรามิกส) ป2547

ภาระการสอน
(ชัว่ โมง/สัปดาห/
ภาคการศึกษา)

สถาบันการศึกษา

2559 2560 2561 2562 2563

มหาวิทยาลัยนเรศวร

12

12

12

12

12

ราชภัฏลําปาง

3.2.3 อาจารยพิเศษ / วิทยากร
ไมมี
4. องคประกอบเกีย่ วกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
หลักสูตรไดกําหนดให นักศึกษาจะตองฝกประสบการณจริงในสถานประกอบการหรือองคกรผูใช
บัณฑิตที่สอดคลองกับอาชีพตามที่ระบุไวในหลักสูตร โดยนักศึกษจะตองเรียนรายวิชา 6114802
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ 6111506 การบริหารธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม SME
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1.มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู มีทักษะทางปญญา การปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่ตรงตามความตองการของสังคม ฝกทักษะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ และความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีทักษะการคิดวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี การประยุกตความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางในการ
ทํางานอยางเหมาะสม
4.1.3 มีทักษะความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักการทฤษฎี และมุงเนนในการปฏิบัติงานเชิงทักษะเปนสําคัญ
4.1.4 มีจ รรยาบรรณวิช าชีพ ระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร
ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับคมได
4.1.5 มีทักษะพิสัย และมีความสามารถในการปฏิบัติงานได อย างคล องแคลวชํานิ
ชํานาญ ซึ่งแสดงผลของการปฏิบัติ และคุณภาพของงานเปนตัวชี้ร ะดั บ
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4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาปที่ 2 รายวิชา 6114802 การฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบทวีคูณ และรายวิชา 6114802 การฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดตามเวลาทํางานของหนวยงานที่เขาฝกงาน โดยใหไดเวลาการฝกงานรวม
ไมนอยกวา 250 ชั่วโมง
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั
เปนขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชความรูและทักษะในดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หรือเกี่ยวของในรายวิชาที่ศึกษามา ในระดับบุคคลหรือระดับทีมงาน และตองมีรายงานตามรูปแบบ
และระยะเวลาตามขอกําหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักการและแนวคิด ในการทําโครงการ เทคนิค วิธีการวิจัย กระบวนการวิจัย การทํา
เคาโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝกปฏิบัติการทําโครงการ และนําเสนอรายงานที่เปน
ตนแบบใหเกิดการยอมรับ ซึ่งหลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาโครงการพิเศษทางอุตสาหกรรม
เป นวิ ชาที่ให นักศึกษาไดศึกษา คน คว าทดสอบทางทฤษฎีและปฏิบั ติ แกไขป ญหาทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และเรื่องที่นาสนใจ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ ภายใตการแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเกี่ยวกับปญหาทาง
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได
5.3 ชวงเวลา
.ปการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
.มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซด ประกาศและปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษาดังนี้
- มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาโครงการใหนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํานักศึกษาโดยใหนักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาและ
หัวขอปญหาพิเศษที่นักศึกษาสนใจ
- อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนักศึกษา
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานโครงงานวิจัย เชน คอมพิวเตอร
เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ
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5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลและกลไกการทวนสอบมาตรฐานงานวิจัย ประกอบดวย
- ประเมินคุณภาพโครงการวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- ประเมิน คุณภาพการวิ จั ย หรื อการศึกษาคน คว าอิสระโดยอาจารย ที่ป รึ กษา อาจารย
ประจําอยางนอย 2 คน และผูทรงคุณวุฒิ 1 คน โดยใชวิธีการสังเกต การรายงานดว ยวาจา และ
เอกสารโปสเตอร
- ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่เกิด
ในแตละขั้นตอนและรายงานโดยอาจารยที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
(1) มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ปฏิ บั ติ ต าม ส งเสริ มและสอดแทรกให นั กศึกษามีจ รรยาบรรณใน
กฎระเบียบขององคกร สังคม และยืด วิ ช าชี พ เคารพในสิ ท ธิ ท างป ญ ญาและข อ มู ล ส ว น
มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
บุคคล การใชเ ทคโนโลยีในการพัฒนาสั งคมที่ถูกตอง
และเหมาะสม และการประเมิน ทักษะการปฏิ บั ติ ต น
(Generic Skills) จากการปฏิ บั ติ งานในสถาน
ประกอบการ
(2) มี ค วามรู ความเข า ใจ หลั ก การและ
ทฤษฎี ท างวิ ช าชี พ ที่ จํ า เป น ในงาน
อุตสาหกรรมอยางกวางขวางและเปน
ระบบ

กําหนดรายวิชาที่เปนพื้นฐานที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ในอุตสาหกรรมไวเปนวิชาบังคับของหลักสูตร ปูพื้นฐาน
ของศาสตรและ สรางความเชื่อมโยงระหวางภาคทฤษฎี
และปฏิ บั ติ มี ป ฏิ บั ติ ก าร แบบฝ ก หั ด โครงงาน และ
กรณีศึกษาใหนักศึกษาเขาใจการประยุกต องคความรู
กับปญหาจริง

(3) ประยุกตใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมกับ
การปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี เ หตุ ผ ลบน
พื้ น ฐานของหลั ก การและทฤษฎี ที่
ถูกตอง

กํ า หนดให มี ก ารบรรยายพิ เ ศษโดยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอก /การศึ ก ษาดู ง าน และการสอนเสริ ม นอก
หลั ก สู ต ร เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษา รู และเข า ใจการใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม

(4) มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ใ นการใช
เทคโนโลยีเพื่อแกปญหาการปฏิบัติงาน
ให สํ าเร็ จ ลุ ล ว งให มีป ระสิ ทธิ ภ าพมาก
ขึ้น

รายวิชาที่เปดสอนตองประยุกตเทคโนโลยี มาใชในการ
เรี ย นการสอน เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได เ ห็ น รู ป แบบหรื อ
วิธีการประยุกต รวมทั้งทุกรายวิชาตองมีโจทยปญหา
แบบฝ ก หั ด หรื อ โครงงาน ให นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก คิ ด ฝ ก
ปฏิบัติ ฝกแกปญหา แทนการทองจํา

(5) ทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา และพรอม โจทยป ญหาและโครงงานของรายวิช าต าง ๆ ควรจั ด
ที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
แบบคณะทํ า งาน แทนที่ จ ะเป น แบบงานเดี่ ย ว เพื่ อ
สงเสริมใหนักศึกษาไดฝกฝนการทํางานเปนหมูคณะ
(6) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา กําหนดใหนักศึกษาจะตองนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
หาคําตอบ และใชเทคนิคทางสถิติหรือ ดว ยสื่ อและเทคโนโลยี ที่เ หมาะสมอยางมีเหตุผ ลและ
คณิ ต ศาสตร เ พื่ อ รวบรวมข อ มู ล และ เปนระบบ
แปลความหมาย
(7) สื่อสารกับผูอื่นอยางสรางสรรคและ
ต อ งมี การมอบหมายงานให นั ก ศึก ษาได สื บ คน ขอ มู ล
นําเสนอโดยการพูดและเขียนไดอยางมี รวบรวมความรูที่นอกเหนือจากที่ไดนําเสนอในชั้นเรียน
ประสิทธิภาพ
และเผยแพรความรูที่ไดระหวางนักศึกษาดวยกัน หรือ
ใหกับผูสนใจภายนอก
2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ นแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแตละดานในตารางมีความหมายดังนี้
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริ ย ธรรม เขาใจคุณคาของชี วิ ต มีอุด มการณชี วิ ต ที่เ ป น
ประโยชนตอสังคมและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคม บนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) รักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน ตระหนัก ซาบซึ้ง และเห็นคุณคา
ของศิล ปวัฒ นธรรมไทยหรื อวัฒ นธรรมนานาชาติ และมีจิต สํ านึ กในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดลอม และภูมิปญญาทองถิ่น
2.1.1.2 กลยุทธการสอนทีใ่ ชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) การสอนให เ กิ ด การรั บ รู ด ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายในคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมที่เนนคุณลักษณะที่พึงประสงค
(2) การจั ด กิ จ กรรมต า ง ๆ ที่ทํา ให เ กิด การตระหนั กและตอบสนองของ
ผูเรียนตอคุณลักษณะที่พึงประสงค
(3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการเพื่อการปลูกฝงคานิยมตอ
คุณธรรมและจริยธรรมที่สามารถนําไปพัฒนาชีวิต
(4) การวิเคราะหในประเด็นวิกฤติดานคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมเพื่อ
ความเขาใจในการนําไปปรับใชในการอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข
2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) วั ด และประเมิ น ผลจากการสั ง เกตการปฏิ บั ติ ต นตามกํ า หนดของ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
(2) วัดและประเมินผลจากการมีสวนรวมในการสะทอนกลับเปนรายบุคคล
และกลุม

46

(3) วัดและประเมินผลจากการแสดงทัศนะตอประเด็นวิกฤติดานคุณธรรม
และจริยธรรมที่เกิดขึ้นจริงและจากกรณีศึกษา
2.1.2 ดานความรู
2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) รู จั ก ตนเอง ท อ งถิ่ น สั ง คมไทยและสั ง คมโลก เข า ใจความสั ม พั น ธ
ระหว า งการเปลี่ ย นแปลงทางวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และสังคม และสามารถแสวงหาแนวทางควบคุมและดูแลความ
เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมได
(2) มีความรอบรู สามารถดูแลสุขภาวะของตนและปรับตัวใหดํารงอยูได
อย างมีความสุขและพอเพีย ง ภายใต สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการ
ปกครองตามแบบวิถีไทยและวิถีโลก
2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) การสอนด ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายโดยเน น ผู เ รี ย นเป น สํ า คัญ ให เ กิ ด
ความรูและเขาใจในศาสตรดานวิทยาศาสตรสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ที่มีผลตอการพัฒนาตน
(2) การสร างความเขา ใจในศาสตร ด านวิ ทยาศาสตร สั ง คมศาสตร และ
มนุษยศาสตรโดยการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเปนรายบุคคลและ
กลุมเพื่อการนําไปปรับและประยุกตใชในการพัฒนาการดําเนินชีวิต
2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) วัดและประเมินผลจากความรูและความเขาใจของผูเรียนในองคความรู
ทั้งดานวิทยาศาสตรสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปนรายบุคคลและกลุม
(2) วั ด และประเมิ น ผลจากความสามารถในการนํ า องค ค วามรู ทั้ ง ด า น
วิ ทยาศาสตร สั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษยศาสตร ไ ปปรั บ ใช และแกป ญญาที่
เกิดขึ้นเปนรายบุคคลและกลุม
2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถแสวงหาความรู เรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต เพื่อ พั ฒ นาตนเองอย า ง
ตอเนื่อง ในการสรางประโยชนตอสังคมได
(2) สามารถคิดอย างเปน ระบบแบบองครวม เขาใจปญหา แกป ญหาได
และสามารถคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ และแสวงหาเหตุผลได
2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การสอนดวยวิธีการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางหลากหลายโดยการคิด
วิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห เ นื้ อ หาสาระและข อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร
สั ง คมศาสตร และมนุ ษ ยศาสตร เ พื่ อ เป น องค ค วามรู เ ชิ ง ประจั ก ษ ใ นการ
พัฒนาตนและสังคม
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(2) สามารถคิดประเมินคา และตัดสินในการกระทําอาศัยองคความรูทั้ง
ดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่ไดเรียนรูไปประยุกตและ
ปรับใชไดอยางสรางสรรคตอไป
2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) วัดและประเมินผลจากความสามารถในการวิเคราะห และสังเคราะห
ความรูทั้งดานวิทยาศาสตรสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปนรายบุคคล
และกลุม
(2) วัดและประเมินผลจากความสามารถในการประเมินคารวมทั้งความคิด
สร า งสรรคใ นการนํ า องคค วามรู ทั้ง ด า นวิ ทยาศาสตร สั งคมศาสตร และ
มนุษยศาสตรไปปรับใชและแกปญญาที่เกิดขึ้นเปนรายบุคคลและกลุม
2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานร ว มกับ ผู อื่น ได ทั้ง ในฐานะผู นํ า และสมาชิ กของกลุ ม
รวมทั้งมีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
(2) รูจักเคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง
ทั้ ง ต อ ตนเอง ต อ ผู อื่ น และต อ สั ง คมในการเป น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ค า ของ
สังคมไทยและสังคมโลก
2.1.4.2 กลยุ ท ธ การสอนที่ใช พัฒ นาการเรี ย นรู ด านทักษะความสั มพั น ธ ร ะหว า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through
action)
(2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership) ในการนําเสนองาน
วิชาการ
(3) การคิ ด ให ค วามเห็ น และการรั บ ฟ ง ความเห็ น แบบสะท อ นกลั บ
(Reflective thinking)
2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย
(3) วั ด และประเมิ น จากผลนํ า เสนองานกลุ ม และการเป น ผู นํ า ในการ
อภิปรายซักถาม
2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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(1) สามารถคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานใน
การแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
(2) สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทันในการสืบคนขอมูลเพื่อ
การแสวงหาความรู และเลือกสรรสารสนเทศมาใชประโยชนตอตนเองและ
สังคมไดอยางเหมาะสม
2.1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่หลากหลายโดยใชสถานการณ ปญหา
กรณีศึกษาและสถานการณจริงในการเรียนรูและสรางทักษะดานวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การมีสวนรวมในการเรียนผานกระบวนการกลุมในการวิเคราะหเชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการและ
การนําไปใช
2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การวัดและประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การวัดและประเมินผลความสามารถในการบูรณาการการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการและ
การนําไปใช
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั กในคุณคาของระบบ
คุณธรรม จริยธรรมเสียสละและซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และขอบังคับตางๆของ องคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถ
แกไขขอขัดแยงตามลําดับ ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ ความเปนมนุษย
(4) สามารถวิ เ คราะห และประเมิ น ผลกระทบจากการใช ความรู ท าง
เทคโนโลยีตอบุคคล องคกรสังคม และสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู
ประกอบวิชาชีพรวมถึง เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีใน
แตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและ
การเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น
เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งมี การจั ด กิ จ กรรมส งเสริ มคุ ณธรรม จริ ย ธรรม เช น การยกย องนั กศึก ษาที่ ทําดี
ทํ า
ประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2.2 ความรู
2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพื้นฐาน บริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใช
กับงานทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและ
การสร า งนวั ต กรรมทาง
เทคโนโลยี
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(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหา ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลยี
(3) มีความรูในวิธีการและการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยี ไดอยางเหมาะสม
ในการทํางาน
(4) สามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไข
ปญหาในงานจริงได
2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรี ยนการสอนในหลากหลายรูป แบบ โดยเน นหลักการทางทฤษฎี
และประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให
เปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการ
เรี ย นรู จ ากสถานการณจ ริ ง โดยการศึกษาดู งานหรื อเชิ ญผู เ ชี่ ย วชาญที่มีป ระสบการณต รงมาเป น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ผานกระบวนการการบูร
ณาการการเรียนรูกับการทํางาน
2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษา ใน
ดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาในกลุมสาขาวิชาที่เลือก
2.2.3 ทักษะทางปญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความ
ตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของ
อยางเหมาะสมในการพัฒนา นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมได
อยางสรางสรรค
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(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการ
เรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต และทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงทางองค ค วามรู แ ละ
เทคโนโลยีใหมๆ
2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ศึกษาจากกรณีศึกษาที่มีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนง
ตางๆ การอภิปรายกลุม ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมิ น ตามสภาพจริ ง จากผลงาน และการปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษา เช น
ประเมินจากการนําเสนอ การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลายสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศได อยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขา
วิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็น ที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรค
ทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ ม รวมทั้งใหความชว ยเหลือและ อํานวยความสะดวกในการ
แกไขปญหาสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง
และสอดคลองกับทาง วิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4)
รู จักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิ ดชอบในการทํางานตามที่
มอบหมาย ทั้ง งานบุ ค คลและ งานกลุ ม สามารถปรั บ ตั ว และทํ า งาน
รวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี ประสิทธิภาพสามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีความรักองคกร
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการ
รักษาสภาพแวดลอม พลังงาน
2.2.4.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี มีความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมาย สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป และมีภาวะผูนํา ผานการปฏิบัติจริง
รวมกับบุคคลอื่นในสถานประกอบการ
2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ประเมิน จากพฤติ กรรมและการแสดงออกของนั กศึ กษาในการนํ าเสนอ
รายงานกลุมในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความ
ครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล ใชแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ
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นั ก ศึก ษาขณะปฏิ บั ติ งานในรายวิ ช าการบู ร ณาการการเรี ย นรู กั บ การทํ างาน (Work-Integrated
Learning)
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรี ยนรูด านทักษะการวิเ คราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตตอการ แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได
อยางเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ
อักษร และการสื่อ ความหมายเลือกใชสื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิ เคราะหเชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าต า ง ๆ ให
นักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่
เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการ
เลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอ
ชั้นเรียน
2.2.6 ทักษะการปฎิบัติงาน
2.2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฎิบัติงาน
(1) มีทักษะปฏิบัติ การใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยี
เพื่อประกอบวิชาชีพใน สาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย
(2) มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
การปรับปรุงพัฒนาระบบ
การทํางานอยางตอเนื่อง
(3) สามารถบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน
(4) มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ แ ละความสามารถในการทํ า งานรู ป แบบโครงงาน
(Project oriented)
(5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
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2.2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการปฎิบัติงาน
ศึกษาจากกรณีศึกษาโครงงานการบูรณาการเรียนรูรวมกับการทํางาน ที่มี
การแกไขปญหาในสถานประกอบการที่มีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงตางๆ การ
อภิปรายกลุม ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาได
วิเ คราะห สถานการณจําลอง และสถานการณเ สมือนจริง และนํ าเสนอการแกป ญหาที่เ หมาะสม
เรียนรูเทคนิคการประยุกตในหลากหลายสถานการณในสถานประกอบการ
2.2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฎิบัติงาน
(1) ประเมินจากโครงงานการบูรณาการเรียนรูรวมกับการทํางาน
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงการแกไขปญหาในการ
ทํางานตามหลักการ ทฤษฎี
ที่ไดใชในการบูรณาการเรียนรูรวมกับการ
ทํางาน เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษา
ตาง ๆ
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูร ายวิชา (Curriculum Mapping)
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

รหัสและชื่อรายวิชา
กลุม วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
2310105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
2310106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ
กลุม มนุษยศาสตร
2000112 การรูสารสนเทศ
2000113 อุดมคติชีวิตและการพัฒนาตน
1001201 การพัฒนาทักษะชีวิต
2000105 ชีวิตกับดนตรี
2000106 ชีวิตกับศิลปะ
2000107 ชีวิตกับนาฏการ

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2.ความรู

1

2

1

2

1

2

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคลและ การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
1
2
1
2
3


























































































































3.ทักษะทาง
ปญญา
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูร ายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชา รหัสและชือ่ รายวิชา

กลุม วิชาสังคมศาสตร
2000131 ความเปนพลเมืองและกฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน
2000123 วิถีโลกและวิถีไทย
2000124 ชีวิตในโลกสมัยใหม
กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4000111 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและ
สังคม
4000112 การคิดและการแกปญหา
4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
4000114 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
1001202 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
สรุปความรับผิดชอบหลักของผลการเรียนรูทงั้ 5 ดาน

3.ทักษะทางปญญา

4.ทักษะความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
ระหวางบุคคลและ
สือ่ สารและการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ

2

1

2

1

2

1

2

3









































































































































1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู

1

2

1
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
มาตรฐานการเรียนรู
รายวิชา

2.1 กลุม วิชาพืน้ ฐาน
6111404 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในงานอุตสาหกรรม
6112401 สถิติในงานอุตสาหกรรม
6111101 วัสดุอุตสาหกรรม
6111501 เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
อุตสาหกรรม
6111502 ระบบการจัดการ
อุตสาหกรรม
6111504 การพัฒนาและการฝกอบรม
บุคคลากรดานเทคโนโลยี

4. ทักษะ
5.ทักษะการวิเคราะห
1. คุณธรรมและ
ความสัมพันธระหวาง
เชิงตัวเลข การ
6.ทักษะการ
2. ความรู
3.ทักษะทางปญญา
จริยธรรม
บุคคลและความ
สื่อสาร และการใช
ปฏิบตั ิงาน
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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มาตรฐานการเรียนรู
4. ทักษะ
5.ทักษะการวิเคราะห
1. คุณธรรมและ
ความสัมพันธระหวาง
เชิงตัวเลข การ
6.ทักษะการ
รายวิชา
2. ความรู
3.ทักษะทางปญญา
จริยธรรม
บุคคลและความ
สื่อสาร และการใช
ปฏิบตั ิงาน
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2.2 วิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลบีอตุ สาหกรรม
- วิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลบีอุตสาหกรรมดานบังคับ
6111506 การบริหารธุรกิจขนาดกลาง
                             
และขนาดยอม SME
6112502 การวางแผนและควบคุมการ
                             
ผลิต
6112503 การบริหารงานคุณภาพและ
                             
การเพิ่มผลผลิต
6112506 การวิเคราะหตนทุนทาง
                             
อุตสาหกรรม
                             
6113502 การบริหารโครงการ
- วิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลบีอุตสาหกรรมดานเลือก
                             
6002101 การโปรแกรมเว็บเบื้องตน
6002702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
                             
ชุมชน
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มาตรฐานการเรียนรู
รายวิชา

6002102 การจัดการระบบสารสนเทศ
6002703 พลังงานทดแทน
6111202 การขึยนแบบในงาน
อุตสาหกรรม
6113701 การบริหารทรัพยากรมนุษย
กลุม วิชาโครงงานและสัมนา
6112901 การวิจัยและสัมนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
6113902 โครงการทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
วิชาการฝกประสบการณวชิ าชีพ
6114802 การฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. ทักษะ
5.ทักษะการวิเคราะห
1. คุณธรรมและ
ความสัมพันธระหวาง
เชิงตัวเลข การ
6.ทักษะการ
2. ความรู
3.ทักษะทางปญญา
จริยธรรม
บุคคลและความ
สื่อสาร และการใช
ปฏิบตั ิงาน
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 เปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบ
โดยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถทํ า ได โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัย
สัมฤทธิ ผ ลของการประกอบอาชี พของบั ณฑิต ที่ทําอย างต อเนื่ องและนํ าผลวิ จั ย ที่ได ย อนกลั บ มา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
1) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํ า ความเห็ น ต อ ความรู ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2).การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 เปนตน
3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
5) การประเมินจากนักศึกษาเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิ ช าที่ เ รี ย น รวมทั้ ง สาขาอื่ น ๆ ที่ กํ า หนดในหลั ก สู ต ร ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การประกอบอาชี พ
ของบัณฑิตรวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
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6).ความเห็ น จากผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ภ ายนอก ที่ม าประเมิ น หลั ก สู ต ร หรื อ เป น อาจารย พิ เ ศษ
ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการ
พัฒนาองคความรูของนักศึกษา
7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได คือ จํานวนสิทธิบัตร จํานวนรางวัลทางสังคมและ
วิชาชีพ.จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทํา
ประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติดังนี้
1) มีความประพฤติดี
2) ผานการประเมินพัฒนาการดานคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
3) ลงทะเบียนเรียนและสอบผานทุกรายวิชาในหลักสูตรภายในเวลาไมเกิน 4 ป และไดคาคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค วาดวยการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหม เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษาใน
รายวิชา ใหมีความรูและเขาใจในนโยบายของ มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ชี้ แจงปรั ช ญา วั ต ถุป ระสงค และเป า หมายของหลั กสู ต ร มอบเอกสารที่ เ กี่ ย วขอ ง เช น
รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตางๆ
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน รวมถึงสงเสริมอาจารยใหมีการ
เพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทํา
วิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัย การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ
1.4 กําหนดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1.จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลแกคณาจารย
สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
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อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร ตาง
ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.1.3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลอยางนอย
ภาคเรียนละหนึ่งครั้ง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอืน่ ๆ
2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
2.2.2.มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ เชน การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ การ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ การอบรมระยะสั้น และการประชุมสัมมนา โดยสงเสริมการ
ทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ เปนรอง
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑของคณะกรรมการการอุดมศึกษา(อยางนอย
จํานวน 5.ทาน.) มีคณะกรรมการผูกํากับดูแลและคอยใหแนะนําตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติ โดย
ดําเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้
1.1.จั ด ให มี มี ก ารประชุ ม คณาจารย ก อ นเป ด ภาคเรี ย นเพื่ อ ยื น ยั น การจั ด ตารางสอนและ
มอบหมายให คณาจารย เ ตรีย มความพร อมในเรื่ องเครื่องมือ อุป กรณป ระกอบการเรี ย นการสอน
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนตาง ๆ
1.2 ในระดับคณะ ฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรในทุก ๆ ดาน
1.3 ในหนึ่งภาคการศึกษา จัดใหมีการประเมินผลการสอนอยางนอยสองครั้งคือ กลางภาคและ
ปลายภาค
1.4.แจงผลการประเมินใหอาจารยผูสอนทราบหลังการประกาศผลการสอบแตละครั้ง เพื่อทํา
การปรับปรุงการสอน
1.5.เมื่อสิ้น สุดการเรีย นการสอนในแตละภาคการศึกษา สงผลสรุ ปการประเมินใหคณะและ
คณาจารยทราบ เพื่อทําการปรับปรุงตอไป
1.6 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ทําการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรตอไป
1.7.มีการประเมิ น ความพึง พอใจของหลั กสู ต รและการเรี ย นการสอนโดยบั ณฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ
การศึกษา
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ในการดําเนินงานตามหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และใช
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร งบลงทุนจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
เชนกัน สําหรับหมวดคาใชสอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ซึ่งเปนรายรับจากคาหนวยกิตนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเ ดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลหอสมุดกลางและระดับ
คณะซึ่งมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยาง
พอเพียง
2.2.1 ทรัพยากรที่มีอยูเดิมและที่ตองการเพิ่ม แสดงไดดังตาราง
ลําดับที่
รายการและลักษณะเฉพาะ
จํานวนทีม่ ี จํานวนที่ หมายเหตุ
อยูแ ลว ตองการเพิ่ม
1
เครื่องมือ – อุปกรณ พื้นฐาน
10 ชุด
20 ชุด
2
เครื่องกลึง
2 เครื่อง
3 เครื่อง
3
สวานมือ
2 เครื่อง
3 เครื่อง
4
สวานแทน
1 เครื่อง
4 เครื่อง
ใชรวมกับ
5
เครื่องตัดโลหะ
1 เครื่อง
2 เครื่อง
โปรแกรม
6
เครื่องขัดโลหะ
1 เครื่อง
2 เครื่อง
เทคโนโลยี
7
เครื่องดัดโลหะ
1 เครื่อง
2 เครื่อง
เครื่องกล
8
เครื่องเชื่อมไฟฟา
15 เครื่อง 9
เครื่องเชื่อมแกส
2 เครื่อง
3 เครื่อง
10
ไวทบอรด
7 ชุด
11
O.H.Projector
2 ชุด
5 ชุด
12
เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
3 เครื่อง
4 เครื่อง
13
จอรับภาพ
5 ชุด
2 ชุด
14
โทรทัศน
2 ชุด
15
วีดีทัศนพรอมอุปกรณ
5 ชุด
2 ชุด
16
เครื่องขยายเสียง
2 ชุด
2 ชุด
17
คอมพิวเตอร
40 ชุด
-
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2.2.2.จํานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาที่เปดสอน/และที่เกี่ยวของ
ลําดับที่
ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน
จํานวนทีม่ ีอยูแลว
1
สัมมนางานอุตสาหกรรม
2
2
เขียนแบบเบื้องตน
5
3
เขียนแบบทั่วไป
2
4
เขียนแบบวิศวกรรม
5
5
วัสดุศาสตร
5
6
วัสดุวิศวกรรม
3
7
วัสดุอุตสาหกรรม
5
8
วิศวกรรมความปลอดภัย
5
9
การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
10
การเพิ่มผลผลิต
10
11
TPM
4
12
สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3
13
เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ
7
14
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
2
15
คอมพิวเตอรในงานอุสาหกรรม
1
16
การบริหารการผลิต
3
17
การวางแผนและควบคุมการผลิต
8
18
ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต
5
19
การประกันคุณภาพ
2
20
การควบคุมคุณภาพ
7
21
การบริหารคุณภาพ
5
22
QS 9000
5
23
TQM
10
24
TQC
3
25
การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม
5
26
การจัดการหวงโซอุปทาน
5
27
กลยุทธการบริหารงานอุตสาหกรรม
1
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

การบริหารเชิงกลยุทธ
การศึกษาการทํางาน
การวิจัยดําเนินงาน
การวิเคราะหเชิงปริมาณ
ความรูพื้นฐานทางชาง
เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
กฎหมายอุตสาหกรรม
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร
มนุษยสัมพันธในการบริหารงานอุตสาหกรรม
การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
การจัดการดานอุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตดานอุตสาหกรรม
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการผลิต
การบริหารการตลาด
รวม

5
8
4
5
4
10
3
6
1
5
3
3
5
2
5
10
200

2.2.3.แหลงการเรียนรู/แหลงฝกงาน/ฝกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา
ลําดับที่
ชื่อสถานที/่ สถานที่ตงั้
จํานวน
1
หองบรรยาย ขนาด 8X8 ตรม.
3 หอง
2
หองบรรยาย ขนาด 8X12 ตรม.
2 หอง
3
หองเขียนแบบและ ออกแบบ
1 หอง
4
หองปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐานขนาด 8X12
1 หอง
5
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด 8X12 ตรม.
1 หอง
6
หองแสดงผลงานนักศึกษา ขนาด8X12 ตรม.
1 หอง
7
หองพักอาจารยที่มีขนาดพอเหมาะพื้นที่ขนาดไมนอยกวา
2 หอง
9 ตารางเมตร
2. 2. 4 รายชื่ อสื่ ออิ เ ล็ กทรอนิ ค ส .การสื บ ค น จากเว็ บไซต http://127.0.0.1:5432
/HWWMDS/Main.nsp.ของสํ า นั ก วิ ท ย-บริ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค สามารถสื บ ค น
วารสาร (Journal) ทางดานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
สิ่งสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนที่สํ าคัญของสาขาวิ ช าคือเครื่ องมืออุป กรณห องปฏิ บั ติ การ
เนื่ อ งจากเป น หลั ก สู ต รที่ ต อ งเตรี ย มความพร อ มให แ ก บั ณ ฑิ ต ส ว นใหญ ใ นการทํ า งานจริ ง ในงาน
อุตสาหกรรมจึงมีความจําเปนที่นักศึกษาตองมีประสบการณการใชงานเครื่องมือ อุปกรณใหเกิดความ
เข า ใจหลั ก การ วิ ธี ก ารใช ง านที่ ถู ก ต อ ง และมี ทั ก ษะในการใช ง านจริ ง รวมทั้ ง การเข า ถึ ง แหล ง
สารสนเทศทั้งหองสมุดและอินเทอรเน็ต และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วีดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการ
คํานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูสอน ดังนั้นตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้
2.3.1.มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอื้อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงาน
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3.2.มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และระบบซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียน การ
สอน รวมถึงหองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
2.3.3.ต องมีเ จ าหน าที่ ส นั บ สนุ น ดู แลสื่ อ การเรี ย นการสอน อุป กรณอิเ ล็ กทรอนิ กส และ
ซอฟตแวรที่ใชประกอบการสอนที่พรอมใชปฏิบัติงาน
2.3.4 มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ตลอดจนมี ห นั ง สื อ ตํ า ราและวารสารในสาขาวิ ช าที่ เ ป ด สอนทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวของตองมีมากกวาจํานวน
คูมือ
2.3.5.มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวน เปนอยางนอย 1:3
2.3.6.มีเครื่องคอมพิวเตอรประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนใน
วิชาปฏิบัติการ ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวน เปนอยางนอย 1:1
2.3.7.มีหองคอมพิวเตอรเปดใหบริการแกนักศึกษานอกเวลาเรียนใหสามารถเขาใชไดไมต่ํา
กวา 8ชั่วโมงตอวัน โดยมีปริมาณจํานวนคอมพิวเตอรที่เหมาะสม
2.3.8.ควรมี โ ปรแกรมที่ ถู ก ต อ งตามกฎหมายติ ด ตั้ ง บนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ทุ ก เครื่ อ ง
เครื่องคอมพิวเตอรควรมีการปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมออยางมากทุก 5 ป
2.3.9 อาจารยควรมีเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหเปนไปตาม
2.4.1.ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2548 ขอ 14วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
2.4.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
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2.4.3.ประกาศ กระทรวงศึก ษาธิ ก าร เรื่ องมาตรฐานการอุด มศึก ษา พ.ศ. 2549 ว าด ว ย
มาตรฐานด านพั น ธกิจ ของการบริ ห ารอุ ด มศึ กษา และมาตรฐานด า นการสร างและพั ฒ นาสั ง คม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
1).อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามเกณฑ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2).มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
3).มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและ
มีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร
และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ
คณะสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ.
สําหรั บ อาจารย พิเ ศษถือว ามีความสํ าคัญมาก เพราะจะเป น ผู ถายทอดประสบการณต รง
จากการปฏิบัติมาใหกับนักศึกษาดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวากึ่งหนึ่งของรายวิช าบังคับจะตองมี
การเชิญอาจารยพิเศษหรื อวิทยากร มาบรรยายอย างนอยวิช าละ 3 ชั่ว โมงและอาจารยพิเ ศษนั้ น
ไมวาจะสอน ทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ํา
ปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสายสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต รควรมี
วุฒิปริ ญญาตรีหรือปริญญาโทที่เกี่ย วของกับภาระงานที่บุ คคลรั บผิดชอบมีความรูในด านการวิจั ย
การศึกษาคนควาขอมูลจากฐานขอมูลความรูทางดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี รวมทั้งมี
ความรูความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนตาง ๆ เปนอยางดี รวมทั้ง มี
ทักษะการใหบริการที่ดีแกผูขอรับบริการ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน (เชน การฝกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝกการทํา
วิจัยรวมกับอาจารย เปนตน)
..มีการพัฒนาอาจารยใหมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในอุตสาหกรรม
หรือสาขาที่เกี่ยวของในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อสงเสริมการสอนอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
สนับสนุนใหอาจารยมีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพในระดับชาติ นานาชาติเพิ่มขึ้น โดยอาจรวมมือกับ
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อาจารยตางสาขาหรือตางสถาบัน การสนับสนุนสามารถทําไดในรูปของการใหคาเดินทางไปเสนอ
ผลงานทางวิ ช าการ การให เ งิน พิเ ศษเพิ่มเมื่อมีบ ทความวิ ช าการตี พิมพใน Proceedings และ
Journals รวมทั้งการอาจลดภาระงานสอนใหเหมาะกับเวลาที่ใชเพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณ
และการทําวิจัย
5. การสนับสนุนและการใหคาํ แนะนํานักศึกษา
มีการมอบหมายภาระหนาที่การเปนอาจารยที่ปรึกษาแกอาจารยทุกคน
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอืน่ ๆ แกนกั ศึกษา
.5.1.1.ควรเชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญจากภาคธุ ร กิ จ หรื อ ภาคอุ ต สาหกรรมที่ มี ป ระสบการณ ต รง
ในรายวิชา ตาง ๆ มาเปนอาจารยพิเศษ เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา
.5.1.2.ควรมีผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการที่มีความรูเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวรที่ใช
หรือวิชาที่เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม สถาบันอุดมศึกษาควรสงผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการไป
อบรมเทคโนโลยีใหมทางดานอุตสาหกรรมอยางนอยปละครั้ง
5.1.3.ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทุกวันพุธตั้งแตเวลา 12.45 น. เปนตนไป
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
.เปนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิต
6.1.สํารวจความตองการของตลาดแรงงานจากผูประกอบการ
6.2.สํ า รวจความต อ งการของตลาดแรงงานบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมทีม่ ที ํางานแลว
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7. ตัวบงชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป ดังนี้
ตัวบงชีแ้ ละเปาหมาย
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา
3) มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.
3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน
9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)

หมายเหตุ: X หมายถึง มีการดําเนินการ

ปการศึกษา
2559

2560

2561

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

-

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

-

X

X

-

-

X

9
1-5
8

11
1-5
9

2
2
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดยึดถือนโยบายความเปนเลิศในการจัดการเรียนการสอนที่
ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูและรวมกับกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning
โดยจั ด ให มีป ระชุ มคณาจารย ในภาควิ ช าและคณะกรรมการบริ หารหลั กสู ต ร เพื่อระดมความคิด
แลกเปลี่ยนความรู และขอคําแนะนํา เพื่อกําหนดกลยุทธและกระบวนการการบริหารจัดการกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อใหเกิดผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา (Learning Outcomes)
ที่มีความเปนเลิศตลอดเวลา ดังนั้นในการประเมินกลยุทธการสอนจึงมุงเนนประเด็นประเมินดังนี้
1.1.1.คุณภาพของหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
1.1.2.องคประกอบเชิงสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ที่สงผลตอผลลัพธการเรียนรู
อยางมีคุณภาพของนักศึกษา เชน สภาพแวดลอมและอุปกรณตาง ๆ ทรัพยากรการศึกษาบรรยากาศ
ของมหาวิทยาลัย การสื่อสารและความสัมพันธระหวางนักศึกษากับนักศึกษา นักศึกษากับคณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา เปนตน
1.1.3.คณะกรรมการติดตามประเมินผลหลักสูตร รายวิชาและการสอน
1.1.4.การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1.5.การประเมินการสอนโดยนักศึกษา
1.1.6.แบบรายงานผลการสอนของอาจารย
1.1.7.การฝกอบรมดานการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลแกคณาจารยขอมูล
และหลักฐานการประเมินกลยุทธการสอนตาง ๆ เหลานี้ถือเปนกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
การสอนและจะตองเก็บรวบรวมเปนเอกสารหลักฐานในทุกภาคเรียน และปการศึกษา เพื่อการ
ทบทวน ตรวจสอบ และดําเนินการปรับปรุงคุณภาพตอไปตลอดเวลา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
นักศึกษาทําการประเมินทักษะของอาจารยในการใชกลยุทธการสอนรายวิชาที่ไดวางแผน
ไวในรายการประเมินดังตอไปนี้
1.2.1 เปาหมายและวัตถุประสงคการเรียนการสอน เกณฑการวัดและประเมินผล
1.2.2 ความรอบรูและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของรายวิชา สื่อการสอน
1.2.3 ทักษะการสอนและการถายทอดในฐานะครูมืออาชีพของผูสอน
1.2.4 บุคลิกภาพของผูสอนในการสอน
1.2.5 ความใสใจของผูสอนที่มีตอนักศึกษาและการเรียนรูของนักศึกษา
1.2.6 ปฏิสัมพันธของผูสอน ความมุงมั่นตั้งใจในการสอนและการใชวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสม
1.2.7 ความสามารถของผูสอนในการสื่อสารถึงวัตถุประสงคการประเมินผล รวมทั้ง
ขอจํากัดตาง ๆ และมาตรฐานคะแนน
1.2.8 จุดเนนสําคัญที่ผูสอนใชในการกระตุนใหนักศึกษาไดบรรลุผลลัพธของการเรียนรู
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1.2.9 ความสัมพันธของหลักสูตรกับเนื้อหารายวิชาที่ตอเนื่อง
1.2.10 ความมุงมั่นของผูสอนตอการปรับปรุงการสอนแตละครั้งอยางตอเนื่อง
1.2.11 การผสมการสอนหรือการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตใหแก
นักศึกษาเมื่อมีโอกาส
1.2.12 การสรางบรรยากาศการเรียนรูเชิงสรางสรรคเพื่อการเรียนรูอยางมีความสุขของ
นักศึกษา
1.2.13 มีการประเมินผลการสอนตัวเองและเพื่อนรวมงาน
ขอมูลจากการประเมินทักษะของอาจารย ในการใชแผนบริหารการสอนจะรวบรวมไวเปน
ขอมูลเพื่อการทบทวน ประเมินและการจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่องในทุกภาค
การศึกษาและปการศึกษา รวมทั้งอาจารยตองรวบรวมขอมูลหลักฐานการสอน การประเมินผลการ
สอนไวเปนแนวปฏิบัติที่ดี
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 นักศึกษาปจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปที่ 4 ในภาคปลายกอนจบการศึกษา ใน
รูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผูประเมิน
การประเมินจากการเยี่ยมชมและขอมูลในรางรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร
2.3 โดยนายจาง และ/หรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
1) แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต
2) การประชุ ม ทบทวนหลั ก สู ต ร โดยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู ใ ช ง านนั ก ศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต ใหม นั ก
การศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรที่ระบุไวในหมวดที.่ 7.ขอ.7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอยางนอย.3.คน.ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑประเมิน ดังนี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 12 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีนโยบายที่กําหนดใหหลักสูตรมีการพัฒนาใหทันสมัย โดยแสดง
การปรับปรุงตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก 3 ป และ มีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางนอยตอเนื่องทุก 5 ป
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1.อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
ในระหวางภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธการสอนจากขอมูลที่ไดรับเมื่อสิ้นภาคการศึกษาและทํา
รายงานเสนอหัวหนาภาควิชา
4.2.อาจารยที่รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลดารดําเนินการตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพในสาขาวิชา
4.3.อาจารย ที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รสรุ ป ผลการดํ า เนิ น การหลั ก สู ต รประจํ า ป เสนอต อหั ว หน า
ภาควิชา
4.4ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร และระดมความ
คิดเห็นอาจารยวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการเพื่อใชในรอบปการศึกษาตอไป
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เอกสารแนบภาคผนวก รายละเอียดหลักสูตร มคอ.2
ภาคผนวกที่ 1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550
- ระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครสวรรค วาดว ยการประเมินผลการศึกษาระดั บ
อนุปริญญา และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
- ระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ว าด ว ยการเทีย บโอนผลการเรี ย นการ
ยกเวน รายวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ภาคผนวกที่ 2 คําสั่งคณะเรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวกที่ 3 สรุปรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(ตอเนื่อง)
ภาคผนวกที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ตอเนื่อง)
ภาคผนวกที่ 5 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
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ภาคผนวกที่ 1
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2550
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ภาคผนวกที่ 1
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550

75

ภาคผนวกที่ 1
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนการยกเวน
รายวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

76

ภาคผนวกที่ 2
คําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวกที่ 3
สรุปรายการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนือ่ ง)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
3.1 ตารางเปรียบเทียบหมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
รายการ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

1. ชื่อหลักสูตร:

ภาษาไทย: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology
Program in Industrial Technology

2. ชื่อปริญญา
และสาขาวิชา:

ภาษาไทยชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
ชื่อยอ: ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม :Bachelor of Technology
(Industrial Technology)
ชื่อยอ: B.Tech. (Industrial Technology)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

การแกไข

ภาษาไทย: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
คงเดิม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program ชื่อหลักสูตร
in Industrial Technology (Continuing Program)
ภาษาอังกฤษ เพิ่ม
(Continuing
Program) ใหตรงกับ
ภาษาไทย
ภาษาไทยชื่อเต็ม: : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยี
คงเดิม
อุตสาหกรรม)
ชื่อยอ: ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม: Bachelor of Technology
(Industrial Technology)
ชื่อยอ: B.Tech. (Industrial Technology)
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3.วิชาเอก

4. จํานวนหนวย
กิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร
5. รูปแบบ
หลักสูตร

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

การแกไข

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนสาขาที่มุงเนนการ
ใชทักษะ การประยุกตใชความรู ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมในการประกอบอาชีพ
ไมนอยกวา 77 หนวยกิต

-

ไมมีวิชาเอกเพื่อให
สอดคลองกับ
สาขาวิชา
แกไขเพื่อรองรับตาม
มคอ. 1 หลักสูตร
เทคโนโลยี ทีอ่ ยู
ระหวางดําเนินการ
โครงการวิจัย

ไมนอยกวา 75 หนวยกิต

5.1รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป แตไมเกิน
4 ปเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552 ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรควาดวย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
5.2 ภาษาที่ใช : หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา: รับเฉพาะนักศึกษาไทย

5.1รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป เปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรควาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โดยเฉพาะ

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่
จัดการเรียนการสอนโยตรง

5.2 ภาษาที่ใช : หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา: รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษา
ตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษได

เพื่อเพิ่มโอกาสการ
เรียนรูกับประเทศใน
กลุม AEC
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพ
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสูตร
ของหลักสูตรและ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
การพิจารณา
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 กําหนดเปดสอนในภาค
อนุมัติ/เห็นชอบ การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนตนไป
หลักสูตร
7. ความพรอมใน หลักสูตรมีความพรอมที่จะเผยแพรในป พ.ศ. 2555 ที่มี
การเผยแพร
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรที่มี
แหงชาติ พ.ศ. 2552
คุณภาพและ
มาตรฐาน
8. อาชีพที่
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สามารถประกอบ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง) สามารถ
ไดหลังสําเร็จ
ประกอบอาชีพตาง ๆ ไดดังนี้
การศึกษา
8.1 เปนผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
8.2 เปนผูประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่ประยุกตทักษะ
ทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

การแกไข

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลักสูตร
ตามรอบการพัฒนา
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. หลักสูตร 5 ป
2554 กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา
2559 เปนตนไป
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในปการศึกษา พ.ศ.
2560 เปนตนไป
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง) สามารถ
ประกอบอาชีพตาง ๆ ในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนไดดังนี้
8.1 เปนผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เชนผูวางแผนการผลิต การควบคุม
คุณภาพการผลิต การจัดซื้อ ควบคุมจัดการคลังสินคาและ
หนาที่อื่นๆในงานอุคสาหกรรม
8.2 ทํางานดานรวมงานวิจัยและพัฒนาในงาน

ปรับตามมาตรฐาน
การเผยแพรกําหนด
ไวกึ่งหนึ่งของ
ระยะเวลาที่ศึกษา
ตลอดหลักสูตร
เพิ่มอาชีพตาม
สถานการณปจจุบัน
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รายการ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

การแกไข

อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ
8.3 สามารถประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับงานดาน
อุตสาหกรรมและงานดานอุตสาหกรรมตอเนื่อง
8.4 หัวหนางาน หรือ ผูกํากับดูแลชางเทคนิคในสถาน
ประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8.5 การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น
9. ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
ตําแหนง และ
คุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

นายสุรชัย บุญเจริญ
นายสันติ พงษพรต
น.ส.กันตพัฒน จารุวัชร
เศรษฐ
นายณัฐเศรษฐ น้ําคํา
นายภูริช ยิ้มละมัย

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

ชือ่ – นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สถาบันทีส่ าํ เร็จ
การศึกษา

ปทสี่ าํ เร็จ
การศึกษา

นายสุรชัย บุญ
เจริญ
3150400085
767

ผูชวย
ศาสตราจารย
(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

ปร.ด.(การ
จัดการ
เทคโนโลยี)
กศ.ม.
(อุตสาหกรรม
ศึกษา)
ค.บ.(อุตสา
กรรมศิลป).
ค.ม.
(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
วท.บ.
(เทคโนโลยี
เซรามิกส)
ค.ม.(หลักสูตร
และการสอน)
คอ.บ.
(วิศวกรรม
โยธา)
วศ.ม.(การ
จัดการงาน

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร

ป 2551

นายสันติ พงษ
พรต
3620100632
679

ผูชวย
ศาสตราจารย
(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

นายจรรโลง
พิรุณ
3629900037
862

ผูชวย
ศาสตราจารย
(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

นายเสกสิทธิ์
รัตนสิริวัฒนกุล

อาจารย

ป 2540
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
วิทยาลัยครูเทพ
สตรี
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร

ป 2531

2553
2532

วิทยาลัยครูพระ
นคร
ม.ราชภัฏ
นครสวรรค
เทคโนโลยีราช
มงคล.

2547
2534

มหาวิทยาลัย
สยาม

2541

ปรับตามความ
สอดคลองหลักสูตร
กับคุณวุฒิและการ
บริหารหลักสุตร
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
3710500388
103
นายภูริช ยิ้ม
ละมัย
3600100643
239

10. สถานที่
จัดการเรียนการ
สอน
11. สถานการณ
ภายนอกหรือการ
พัฒนาที่
จําเปนตองนํามา
พิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วสงผลตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจใน
การพัฒนาสังคมใหสามารถดํารงอยูอยางมั่นคง
จําเปนตอง มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลากรทางการศึกษา
ทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เนนทักษะ
ความสามารถที่สูงขึ้น
จึงจําเปนที่การเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะ ภาคอุตสาหกรรม เปนสวนสําคัญที่ชวยใน
การพัฒนาประเทศและจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการ
จัดการเทคโนโลยีที่มีฐานขององคความรู เพื่อนํามา
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ความสามารถ

อาจารย

วิศวกรรม)
วศ.บ.
(วิศวกรรมเครื่
องกล)
วศ.ม.
(วิศวกรรมการ
จัดการ)
วศ.บ.
(วิศวกรรม
คอมพิวเตอร)
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มหาวิทยาลัย
สยาม
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

2555
2549

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานเศรษฐกิจ อัตราการ
ขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู
ในเกณฑดี ภาคอุตสาหกรรมเปนภาคการผลิตที่มีบทบาท
สูง ภาคเกษตรเปนแหลงสรางรายไดหลักของประชาชน
สวนใหญในประเทศและเปนฐานในการสรางมูลคาเพิ่ม
ของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมีบทบาทสําคัญในการ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกเศรษฐกิจ ขณะที่การเชื่อมโยง
เศรษฐกิจในประเทศกับตางประเทศทําใหเกิดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยเฉพาะดานการคาและ
การลงทุน สําหรับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศยังคง
มีบทบาทสําคัญตอการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย

ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับ ปที
ปรับปรุงหลักสูตร
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เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง มั่นคง ในการแขงขันกับ
ตางประเทศ (อางอิงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554) ตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ
และแผนพัฒนาอุดมศึกษาในระยะ 15 ปและประเด็น
ยุทธศาสตรในระดับภูมิภาค และในระดับจังหวัด เปน
สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามา
พิจารณา ในการวางแผนหลักสูตร
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม
สังคมโลกาภิวัตนมีการใชเทคโนโลยีอุสาหกรรมตางๆ
เขามาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน การทํางาน และการ
เปดเสรีทางการคา การเคลื่อนยายการทํางานทําใหเกิด
การแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ สังคม
ปจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยีเปนอยางมาก ทํา
ใหสังคมปรับสภาพเปนสังคมแหงความรู ที่แขงขันกัน
ดวยความรูความสามารถ
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ควร
สรางการผลิตบุคลากรระดับทักษะที่มีความรู
ความสามารถ เพื่อรองรับการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตร

แตภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกตาและขีดความสามารถในการ
แขงขันลดลง ทําใหบทบาทของการลงทุนในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตาม ระบบ
เศรษฐกิจของไทยมีความออนแอดานปจจัยสนับสนุนใน
สวนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคุณภาพการบริการ
ของโครงสรางพื้นฐาน กฎหมาย กฎและระเบียบทาง
เศรษฐกิจที่ไมเอื้อตอการจัดระบบการแขงขันที่เปนธรรม
และเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ(อางอิงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11พ.ศ. 2555 – 2559 ) ตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ
และแผนพัฒนาอุดมศึกษาในระยะ 15 ปและประเด็น
ยุทธศาสตรในระดับภูมิภาค และในระดับจังหวัดเปน
สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมโลกาภิวัตนมีการใชเทคโนโลยีอุสาหกรรมตางๆเขา
มาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน การทํางาน และการเปด
เสรีทางการคา การเคลื่อนยายการทํางานทําใหเกิดการ
แขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศสังคมปจจุบันมี
ความเจริญทางเทคโนโลยีเปนอยางมาก ทําใหสังคมปรับ

การแกไข
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ของการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ประกอบกับ จังหวัดนครสวรรค เปนจังหวัดที่
ภาคอุตสาหกรรมขนาด กลาง และขนาดเล็กที่ ตองการ
ทรัพยากรดานเทคโนโลยีอุสาหกรรมเพิ่มจํานวนมากขึ้น
(อางอิงจากยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรค : 2553)

สภาพเปนสังคมแหงความรู ที่แขงขันกันดวยความรู
ความสามารถ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมควร
สรางการผลิตบุคลากรระดับทักษะที่มีความรู
ความสามารถ เพื่อรองรับการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตร
ของการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ประกอบกับ จังหวัดนครสวรรค เปนจังหวัดที่
ภาคอุตสาหกรรมขนาด กลาง และขนาดเล็กที่ ตองการ
ทรัพยากรดานเทคโนโลยีอุสาหกรรมเพิ่มจํานวนมากขึ้น
(อางอิงจากยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรค : 2553)
12.1 การพัฒนาหลักสูตร เปนการตอบสนองความ
ตองการของประเทศทางดานกําลังคนมีความรู ความ
เชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนผู
ประสานงานและถายทอดทักษะดานเทคโนโลยี
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน เปนการ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เปนที่ยอมรับในตลาดแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็กที่ตองการ
ทรัพยากรดานเทคโนโลยีอุสาหกรรม
12.3 มีความสําคัญในเรื่องของจรรยาบรรณในวิชาชีพ
การทํางานเปนทีมและมีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม.

12.1 เปนการตอบสนองความตองการของประเทศ
ทางดานกําลังคนมีความรู ความเชี่ยวชาญ ที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนผูประสานงาน
และถายทอดทักษะดานเทคโนโลยี
12.2 เปนการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนที่ยอมรับใน
ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาด
เล็กที่ตองการทรัพยากรดานเทคโนโลยีอุสาหกรรม
12.3 มีความสําคัญในเรื่องของจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ การทํางานเปนทีมและมีบุคลิกภาพที่ดี มี
คุณธรรม.จริยธรรม มีความรู.มีทักษะทางปญญา มี

การแกไข

ใหสอดคลองกับ
สภาวการณปจจุบัน
และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป
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จริยธรรม มีความรู.มีทักษะทางปญญา มีทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีทักษะ
การคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
13.
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/ 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/
ความสัมพันธ กับ หลักสูตรอื่น
หลักสูตรอื่น
หลักสูตรอื่นที่
วิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร.
วิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาภาษาและการ
เปดสอนในคณะ/ กลุมวิชามนุษยศาสตรกลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชา
สื่อสาร.กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร
ภาควิชาอื่นของ วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
วิชาเลือกเสรี
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของ
13.3.1 กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
การศึกษาแหงชาติ
13.3.2.ประสานงานกับอาจารยผูแทนจาก
13.3.2.ประสานงานกับอาจารยผูแทนจาก
ภาควิชาอื่นๆ ในคณะที่เกี่ยวของ รวมถึงหนวยงานทั้ง
ภาควิชาอื่นๆ ในคณะที่เกี่ยวของ รวมถึงหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ที่ใหบริการการสอนวิชาตางๆ ที่
ภาครัฐและเอกชน ที่ใหบริการการสอนวิชาตางๆ ที่
เกี่ยวของ
เกี่ยวของ
13.3.3.จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
13.3.3.จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของประสบการณ รายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของ ประสบการณ

การแกไข

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ มีทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

เพิ่มรายวิชาเลือกเสรี
ทีม่ ีการจัดสอนให
คณะ/ภาควิชา/
หลักสูตรอื่น
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ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียน
และสอบ เพื่อเปนมาตรฐานในการติดตามและประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอน

3.2 ตารางเปรียบเทียบหมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
รายการ
1. ปรัชญา
ความสําคัญ และ
วัตถุประสงคของ
หลักสูตร

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
1.1 ปรัชญาความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(ตอเนื่อง) เนนคุณธรรม จริยธรรม และ
มุงเนนทักษะ ความรู ความสามารถ การประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
การแกไข
1.1 ปรัชญาความสําคัญของหลักสูตร
แกไขใหเปนปจจุบันและ
หลักสูตรนี้เปนหลักสูตร มุงเนนที่จะผลิตนักเทคโนโลยี สอดคลองกับการพัฒนา
ระดับปริญญาตรีที่มีความรูความสามารถ และมีความ ประเทศ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรูหลากหลายจากศาสตร
ตาง ๆ มาผสมผสานเพื่อใชประโยชนในการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง)
ไดดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและ
มหาวิทยาลัย ในการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานใน
ดานการพัฒนากําลังคนใหมีความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ใหเพียงพอตอการรองรับ
การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต นอกจากในการ
พัฒนากําลังคนแลว สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ตอเนื่อง) ไดมีการพัฒนาในดานตาง ๆ ที่พึงมีตอ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ประเทศชาติจึงไดกําหนดวิสัยทัศน ปรัชญา และ
วัตถุประสงคขึ้น เพื่อใหเปนทิศทางในการบริหาร
จัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง)
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงาน
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู
ความรู ความสามารถ ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มี
ความสามารถ ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ตรงตาม
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรม ความตองการของตลาดแรงงาน
ในการประกอบอาชีพดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรม
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนําทักษะไป และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพดานเทคโนโลยี
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนําทักษะไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
ติดตอสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึง
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแกไข
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2. แผนพัฒนา
ปรับปรุง

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
2.1.พัฒนาและอนุมัติหลักสูตรใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 1 ป
2.2.ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1..แผนการติดตาม
ผลการนําหลักสูตร
ไปใช พรอมทั้งสราง
ชองทางในการรับ
ฟงความคิดเห็น
ตางๆ จากทุกฝายที่
เกี่ยวของ เชน
คณาจารย
นักศึกษา
ผูประกอบการ
2..แผนการติดตาม
การเปลี่ยนแปลง
อยางตอเนื่องใน
ดานเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของ

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

ระยะสั้น
- ปรับปรุงเนื้อหาของ
หลักสูตรและรายวิชาให
สอดรับกับผลการ
เรียนรู
ระยะยาว
- จัดกิจกรรมประกัน
คุณภาพสําหรับ
ขอกําหนดเฉพาะของ
หลักสูตร
- ดําเนินการทบทวน
และปรับปรุงหลักสูตร
เปนระยะๆ ทุก 5 ป

- ความพึงพอใจ
ของหนวยงานที่
รับบัณฑิตเขา
ทํางาน
- ผลการวิจารณ
ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร
จากผูเชี่ยวชาญ
ภายนอก
- ผลการประเมิน
การสงนักศึกษา
ไปฝกงานใน
สถาน
ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรร
ม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
แผนการพัฒนา/
เปลีย่ นแปลง
พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยโดย
อาจารยและ
นักศึกษาสามารถ
กาวทันหรือเปน
ผูนําในการ
ประยุกตใช
เทคโนโลยีใหม ๆ
ที่สอดคลองกับ
ความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม
กระตุนใหนักศึกษา
เกิดความใฝรู มี
แนว ทางการเรียน
ที่สรางทั้งองค
ความรูทักษะทาง
วิชาการและ
วิชาชีพที่ทันสมัย

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- ปรับปรุงหลักสูตร
ใหทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ป
- สงเสริมใหอาจารย
ใฝหาความเชี่ยวชาญ
และความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี หรือสาขา
อื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
สนับสนุนใหอาจารย
ไปหาประสบการณทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ
- จัดการเรียนการ
สอนใหมีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ โดย
เนนผลลัพธการเรียนรู
(Learning
Outcome) ของ
ผูเรียนมีความรู เจตคติ
ที่ดีของการปฏิบัติงาน
- จัดใหมีผูสนับสนุน
การเรียนรู และ/หรือ
ผูชวยสอน เพือ่ กระตุน
ใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝรูตลอดเวลา

- มีการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ป
- จํานวนอาจารย
ในหลักสูตรไมนอย
กวากึ่งหนึ่ง มี
ผลงานทางวิชา
หรือการฝกอบรม
ทุก ๆ ป

- จํานวนวิชาที่มี
การจัดการเรียน
การสอนใน
หลักสูตรไมนอย
กวากึ่งหนึ่ง มี
การจัดการเรียนรู
โดยใชฐาน
สมรรถนะ
(Competency
Based Learning)
- จํานวนวิชาที่มี
การจัดการเรียน
การสอนใน
หลักสูตรไมนอย

การแกไข
แผนพัฒนาปรับปรุงให
สอดคลองกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีคุณภาพและได
มาตรฐานตาม
เกณฑของ สกอ.

- จัดหลักสูตรให
สอดคลองกับ
มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรีของ สกอ.
- ปรับปรุงหลักสูตร ให
ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ป

กวากึ่งหนึ่ง มีการ
จัดใหมีบุคลากร
ผูสนับสนุนการ
เรียนรู
- ผลการประเมิน
การเรียนการสอน
ของอาจารยและ
ผูสนับสนุนการ
เรียนรูโดย
นักศึกษาโดยเฉลี่ย
ตองมากกวา 3.5
- มีโครงการเพื่อ
สงเสริมการเรียนรู
ของนักศึกษาอยาง
นอย 1 โครงการ/
ภาคการศึกษา
หลั ก สู ต รเป น ไป
ตามมาตรฐานของ
สกอ.

การแกไข
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3.3 ตารางเปรียบเทียบหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
รายการ
1. ระบบการจัด
การศึกษา

2. การดําเนินการ
หลักสูตร

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
การแกไข
1.1 ระบบการจัดการศึกษา
คงเดิม
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester)
ในปการศึกษาหนึ่งๆแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา
ปกติโดย 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาในการศึกษา
ไมนอยกวา 15 สัปดาหและไมเกิน 4 ปการศึกษา
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550

1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester)
ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ แบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติโดย 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลา
ในการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร
รวมทั้งการฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษา
ประเภทเต็มเวลาจะตองใชเวลาในการศึกษาไมนอย
กวา 80 หนวยกิต และจะตองไมเกิน 4 ปการศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
..ไมมีภาคฤดูรอน
..ขึ้นอยูกับดุลยพินิจคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร หากมีการจัดภาคฤดูรอน ลงทะเบียนได
ไมเกิน 9 หนวยกิต
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
.. -ไมมี.. –ไมมี2.1. วัน เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1. วัน เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
แกไขตามระเบียบ
วัน-เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
มหาวิทยาลัยฯ
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1.สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเทาอนุปริญญา ในสาขาที่เกี่ยวของ
2.2.2.มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศการรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือ ขอกําหนด
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 ปญหาดานทักษะการใชภาษาอังกฤษทั้ง
การเรียนในหองเรียนและการศึกษาจากตําราเรียน
ที่เปนภาษาอังกฤษและผูสอนโดยชาวตางชาติ
2.3.2 ปญหาดานความรูและความสามารถทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและทักษะทางดาน
วิชาชีพที่แตละสถาบันการศึกษาเดิมมีการจัดใน
รูปแบบที่แตกตางกัน
2.3.3.การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล ปญหาการบริหารเวลา
การ
จัดระบบการเรียน และปรับตัวในสถานศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1.สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเทาอนุปริญญาในสาขาที่เกี่ยวของ หรือ
2.2.2.มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศการรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 ปญหาดานทักษะการใชภาษาอังกฤษทั้ง
การเรียนในหองเรียนและการศึกษาจากตําราเรียน
ที่เปนภาษาอังกฤษและผูสอนโดยชาวตางชาติ
2.3.2 ปญหาดานความรูและความสามารถทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและทักษะทางดาน
วิชาชีพที่แตละสถาบันการศึกษาเดิมมีการจัดใน
รูปแบบที่แตกตางกัน
2.3.3.การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล ปญหาการบริหารเวลา การจัดระบบการ
เรียน และปรับตัวในสถานศึกษา

การแกไข
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา /
ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมและการเรียนเพิ่มเติมเพื่อ
พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ รวมไปถึงพัฒนา
ความรู ความสามารถทางวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร
2.4.2 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไข
ปญหานักศึกษาดานการปรับตัว คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จะจัดใหมีการดูแลอยางใกลชิดโดยอาจารยที่
ปรึกษา และนักศึกษารุนพี่
2.4.3 กลยุทธในการแกไขปญหาดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล จะมีการ
จัดอบรมการใชงานคอมพิวเตอร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสามารถสืบคนขอมูล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4.4.จัดกระบวนการเรียนการสอนเนนทักษะ
วิชาชีพ ความรู ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม ที่สอดคลองกับหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา /
ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมและการเรียนเพิ่มเติมเพื่อ
พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ รวมไปถึงพัฒนา
ความรู ความสามารถทางวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร
2.4.2 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
นักศึกษาดานการปรับตัว คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะจัดให
มีการดูแลอยางใกลชิดโดยอาจารยที่ปรึกษา และ
นักศึกษารุนพี่
2.4.3 กลยุทธในการแกไขปญหาดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล จะมีการ
จัดอบรมการใชงานคอมพิวเตอร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสามารถสืบคนขอมูล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4.4.จัดกระบวนการเรียนการสอนเนนทักษะ
วิชาชีพ ความรู ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม ที่สอดคลองกับหลักสูตร

การแกไข
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รายการ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
การแกไข
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส าํ เร็จการศึกษาใน คงเดิม
ระยะ 5 ป
ระยะ 5 ป
แผนการรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษา
.แผนการรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษา
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา แสดงดังตาราง
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา แสดงดังตาราง
นักศึกษา
ชันปี ที
ชันปี ที
รวม
จํานวนทีคาดว่า
สําเร็ จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาทีรับเข้ าและสํ าเร็จ
การศึกษา แต่ ละปี การศึกษา

40

80

80

80

80

-

-

40

40

40

นักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
จํานวนที่คาดวา
สําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาทีร่ บั เขาและสําเร็จ
การศึกษาแตละปการศึกษา
2559

2560

2561

2562

2563

40
40

40
40
80

40
40
80

40
40
80

40
40
80

-

-

40

40

40

93

3.3.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางของหลักสูตรใหม กับหลักสูตรเดิมและเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
3. หลักสูตรและอาจารยผสู อน
รายการ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

การปรับปรุงแอไข

3.1.1 จํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
77 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
75 หนวยกิต

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

15

1). หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

18

3

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน

56

2) หมวดวิชาเฉพาะ

51

-5

2.1 กลุมวิชาแกน

18

2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน

18

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ

24

30

2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก

9

2.4 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ

5

2.2.กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.1.1 กลุมวิชาเฉพาะสาขาวิชา
เทคโนโลยีดานบังคับ
2.2.2 กลุมวิชาเฉพาะสาขาวิชา
เทคโนโลยีดานเลือก
2..2.3 กลุมวิชาโครงงานและสัมนา
2.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ

3

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวม

6
77

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวม

ปรับโครงสรางรองรับ
การทํา มคอ.1
หลักสูตรเทคโนโลยี

15
9
6
6
75

-2
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3.3.2 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
รายการ
1 .หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
จํานวนหนวยกิตไมนอ ยกวา
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
2310101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2310102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

กลุมวิชามนุษยศาสตร
2000105 ชีวิตกับดนตรี
2000106 ชีวิตกับศิลปะ
2000107 ชีวิตกับนาฏการ
2000110 อุดมการณชีวิตและการพัฒนาตน
2000112 การรูสารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
15 หนวยกิต
9 หนวยกิต กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
3 (3-0-6) 2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
3 (3-0-6)
Development of Thai
3 (3-0-6)
Language Skills
2310105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน
English for Daily Life
Communication
2310106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตามสถานการณ
English for Situational
Communication
7 หนวยกิต กลุมวิชามนุษยศาสตร
2 (2-0-4) 2000112 การรูสารสนเทศ
2 (2-0-4)
Information Literacy
2 (2-0-4)
2000113 อุดมคติชีวิตและการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
Ideal of Life and Self
2 (2-0-4)
Development
1001201 การพัฒนาทักษะชีวิต
Life Skills Development

การปรับปรุงแอไข
18 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

7 หนวยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

แกไขตาม หมวดวิชาการ
ศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
2000121 ความเปนพลเมือง
2000122 วิถีโลกและวิถีไทย

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4000111 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
และสังคม
4000112 การคิดและการแกปญ
 หา
4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
9000001 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม

2000105 ชีวิตกับดนตรี
Life and Music
2000106 ชีวิตกับศิลปะ
Life and Arts
2000107 ชีวิตกับนาฏการ
Life and Drama
6 หนวยกิต กลุมวิชาสังคมศาสตร
3 (3-0-6) 2000131 ความเปนพลเมืองและ
3 (3-0-6)
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Citizenship and Laws for
Daily Life
2000123 วิถีโลกและวิถีไทย
Global and Thai Ways of
Living
2000124 ชีวิตในโลกสมัยใหม
Life in Modern World
10 หนวยกิต กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(3-0-6) 4000111 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
เพื่อชีวิตและสังคม
Science and Technology
2 (2-0-4)
for Life and Society
2 (2-0-4)
4000112 การคิดและการแกปญหา
Thinking and Problem
Solving

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
10 หนวยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)

2 .หมวดวิชาเฉพาะดาน

จํานวนหนวยกิตไมนอ ยกวา
2.1 กลุม วิชาแกน
6003701 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
6112501 สถิติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6112502 การจัดการคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม
6112901 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
6113509 การจัดการลอจิสติกสและโซอุปทาน
6114904 โครงการพิเศษเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู
Information Technology
for Learning
4000114 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
Holistic Health Promotion
1001202 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health
56 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตไมนอ ยกวา
18 หนวยกิต 2.1 วิชาเฉพาะพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
-กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและ
3(2-2-5)
วิทยาศาสตร
3(3-0-6)
6111404 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
3(2-2-5)
งานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Science and
3(2-2-5)
Technology
6112401 สถิติในงานอุตสาหกรรม
Statistics for Industrial
Work
-กลุมวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6111101 วัสดุอุตสาหกรรม
Industrial Material
6111501 เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
อุตสาหกรรม
Information Technology in
Industrial Work

2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4))
51 หนวยกิต
18 หนวยกิต ปรับปรุงเพื่อรองรับ
6 หนวยกิต มคอ.1 หลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
และการพัฒนาหลักสูตร
ใหเปนไปตามการ
ประเมิณผูใชบัณฑิต
3(2-2-5)
12 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2 กลุม วิชาเฉพาะดานบังคับ
1) กลุมเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
6111111 วัสดุศาสตร
6112503 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
6112505 เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
อุตสาหกรรม
6112507 การจัดการทรัพยากรมนุษยในงาน
อุตสาหกรรม
6112510 กลยุทธการจัดการงานอุตสาหกรรม
6112516 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
6113503 การวางแผนและควบคุมระบบการ
ผลิต
6113506 การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม
2.2 กลุม วิชาเฉพาะดานเลือกใหเลือกเรียน
อยางนอย

6111502 ระบบการจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management
System
6111504 การพัฒนาและการฝกอบรม
บุคคลากรดานเทคโนโลยี
The human resource
development and training
of technology.
24 หนวยกิต 2) วิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
-กลุมวิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมดานบังคับ
3(3-0-6)
6111506 การบริหารธุรกิจขนาดกลาง
3(2-2-5)
และขนาดยอม SME
3(2-2-5)
Small Business
Management
3(2-2-5)
6112502 การวางแผนและควบคุมการ
ผลิต
3(2-2-5)
Production Planning and
3(2-2-5)
Control
3(2-2-5)
6112503 การบริหารงานคุณภาพและ
การเพิ่มผลผลิต
3(2-2-5)
Quality Management and
Productivity
9 หนวยกิต 6112506 การวิเคราะหตนทุนทาง
อุตสาหกรรม

3(3-0-6)
3(2-2-5)

30 หนวยกิต
15 หนวยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

1) กลุมเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
6112513 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
6112514 การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
อุตสาหกรรม
6113501 เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตในงาน
อุตสาหกรรม
6113504 การศึกษาการทํางาน
6113507 การเขียนรายงานดานเทคนิค
6113508 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร
6113611 เทคโนโลยีการจัดการน้าํ และน้าํ เสีย
6113614 เทคโนโลยีสะอาด
6114503 กฎหมายอุตสาหกรรม
6114504 เศรษฐศาสตรการจัดการ
อุตสาหกรรม
6114631 การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม
6114632 การจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม
6114633 การจําลองแบบปญหา
6254201 การจัดการทรัพยากรขอมูล
6254202 ความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอรในงาน อุตสาหกรรม
6254301 เว็บเทคโนโลยี
6254601 โปรแกรมสําเร็จรูป

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

Analysis of Industrial
Investment
6113502 การบริหารโครงการ
Project Management
-กลุมวิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมดานเลือก
6002101 การโปรแกรมเว็บเบื้องตน
Introduction to Web
Programming
6002702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน
Innovation and
Technology Community
6002102 การจัดการระบบสารสนเทศ
Management Information
System
6002703 พลังงานทดแทน
Alternative Energy
Sources
6111202 การเขียนแบบในงาน
อุตสาหกรรม
Drawing for Industrial
6113701 การบริหารทรัพยากรมนุษย
Human Resource
management
-กลุมวิชาโครงงานและสัมมนา
6112901 การวิจัยและสัมนาเทคโนโลยี

3(2-2-5)
9 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-4)
3(2-2-5)
6
3(2-2-5)

3.

2.3 กลุม วิชาปฏิบตั กิ ารและฝกประสบการณ
วิชาชีพ
6113801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6114802 การฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน
ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในระดับ
ปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว

5 หนวยกิต
2 (90)
3 (250)
6 หนวยกิต

อุตสาหกรรม
Research and Seminar for
Industrial Technology
6113902 โครงงานทางเทคโนโลยี
3(2-2-5)
อุตสาหกรรม
Industrial Technology
Project.
3) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3 หนวยกิต
3(250)
6114802 การฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Field Experience in
Industrial Technology
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในระดับ
ปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว

6 หนวยกิต

3.3.3 ตารางแสดงแผนการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง)
ชัน้ ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2(2-0-4)

6003701 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
6112502 การจัดการคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม
xxxxxxx วิชาเฉพาะดานบังคับ 1
xxxxxxx

วิชาเฉพาะดานบังคับ 2

xxxxxxx

วิชาเฉพาะดานบังคับ 3
รวม

กลุม วิชา

รหัสวิชา

กศ.ทั่วไป

xxxxxxx

กศ.ทั่วไป

xxxxxxx

ศึกษาทัว่ ไป

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)
3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

ศึกษาทัว่ ไป

3(3-0-4)

ศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ
พื้นฐาน

ชื่อวิชา

6112401 สถิติในงานอุตสาหกรรม

3(2-2-5)
วิชาแกน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
20

6111504 การพัฒนาและการฝกอบรม
บุคคลากรดานเทคโนโลยี
6111501 เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
อุตสาหกรรม
วิชาเฉพาะดาน 6111506 การบริหารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
บังคับ
6112502 การวางแผนและควบคุมการ
ผลิต
รวม

หมายเหตุ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

วิชาเฉพาะ
สาขา

3(2-2-5)
21

-

ชัน้ ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
6112501 สถิติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6113509 การจัดการลอจิสติกสและโซอุปทาน
xxxxxxx วิชาเฉพาะดานบังคับ 4
xxxxxxx วิชาเฉพาะดานบังคับ 5
xxxxxxx วิชาเฉพาะดานเลือก 1
รวม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)

กลุม วิชา
กศ.ทั่วไป
กศ.ทั่วไป
วิชาแกน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

จํานวนหนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
6111404 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
3(2-2-5)
งานอุตสาหกรรม
xxxxxxx เลือกเสรี 1
3(x-x-x)

วิชาเฉพาะดาน 6112503
บังคับ
xxxxxxx

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะดาน
เลือก

20

-

การบริหารงานคุณภาพและ
การเพิ่มผลผลิต
วิชาเฉพาะสาขาเลือก 1

6112901 การวิจัยและสัมนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

หมายเหตุ
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
พื้นฐาน
เลือกเสรี
วิชาเฉพาะ
สาขา
วิชาเฉพาะ
สาขา
วิชาเฉพาะ
สาขา
-

ชัน้ ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

รหัสวิชา

ชือวิชา

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

จํานวนหน่ วย
กิต
(บรรยายปฏิบตั ิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)
(--)
(--)

6112901 การวิจยั เพือพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านบังคับ 6

3(2-2-5)

xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 2

3(2-2-5)

xxxxxxx

3(x-x-x)

เลือกเสรี 1

6113801 เตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

3(2-2-5)

2(90)
19

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

กศ.ทัวไป

xxxxxxx
xxxxxxx

กศ.ทัวไป
วิชาแกน

กลุม วิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะ
พื้นฐาน

การวิเคราะหตนทุนทาง
อุตสาหกรรม

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะ
สาขา

วิชาเฉพาะสาขาเลือก 2

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะ
ดานเลือก

โครงงานทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
เลือกเสรี 2

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะ
สาขา
เลือกเสรี

ชื่อวิชา

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป

6111101 วัสดุอุตสาหกรรม

วิชาเฉพาะด้าน 6112506
บังคับ
วิชาเฉพาะด้าน xxxxxxx
เลือก
6113902
เลือกเสรี
ฝึ ก
ประสบการณ์
-

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

xxxxxxx

3(x-x-x)
รวม

21

ชัน้ ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

จํานวนหน่ วย
กิต
(บรรยายปฏิบตั ิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

6114904 โครงการพิเศษทางอุตสาหกรรม

3(2-2-5)

วิชาแกน

6111502

xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านบังคับ 7

3(2-2-5)

6113502

xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านบังคับ 8

วิชาเฉพาะด้าน
บังคับ

3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้าน
เลือก

6114802

รหัสวิชา

ชือวิชา

xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3
xxxxxxx

เลือกเสรี 2

6114802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(250)

เลือกเสรี
ฝึ กประสบการณ์

18

-

xxxxxxx

ชื่อวิชา

ระบบการจัดการ
อุตสาหกรรม
การบริหารโครงการ

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

วิชาเฉพาะสาขาเลือก 3

3(2-2-5)

การฝกประสบการณวิชาชีพ

3(250)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รวม

12-

กลุม วิชา

วิชาเฉพาะ
พื้นฐาน
วิชาเฉพาะ
สาขา
วิชาเฉพาะ
สาขา
ฝก
ประสบการณ

3.3.4 ตารางแสดงแสดงคําอธิบายรายวิชา
แกไขรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรใหม แกไขปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาและเพิม่ ภาษาอังกฤษคําอิบายรายวิชาใหสอดคลองกับหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
รหัสวิชา 6111404 ชื่อวิชาภาษาไทย : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในงานอุตสาหกรรม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Industrial Science and
Technology
จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ปริมาณทางฟสิกส แรง การเคลื่อนที่แบบ
เสนตรง แบบฮาโมนิกอยางงาย แบบวงกลม แบบโปรเจกไตล สมการ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต และสมดุลงาน พลังงาน กฎการ
อนุรักษพลังงาน กําลัง ประสิทธิภาพ คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นกล
คลื่นแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียร และการประยุกตในงาน
อุตสาหกรรมและชีวิตประจําวัน
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : The amount of physical force, linear
motion. Harmonic a simple circular pattern Projectile motion.
Newton's equations of motion, force and energy balance and energy
conservation laws are powerful waves and mechanical properties of
electromagnetic waves. nuclear energy and applications in industry
and every day life

การแกไข

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
รายวิชา 6003701
คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Computer in Industrial Works
การนําคอมพิวเตอรมาใชในงานอุตสาหกรรม ระบบการ
ประมวลขอมูลการนําโปรแกรมมาใชกับการจัดการอุตสาหกรรม การ
ออกแบบตาง ๆ ตลอดจนการนําขอมูลจากระบบ Internet มาใชใน
โรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒนางานดานอุตสาหกรรมในแผนงาน
ที่เกี่ยวของ
รายวิชา 6112501
สถิติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Technology Statistic
หลักการทางสถิติ ประเภทของสถิติเทคนิค วิธีการแปล
ความหมายทางสถิติการวางแผน การจัดทําสถิติ และการนําเสนอใน
การแกปญหา การจัดการอุสาหกรรมวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการ
ตัดสินใจ โดยอาศัยกระบวนการทางสถิติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

รหัสวิชา 6112401 ชื่อวิชาภาษาไทย : สถิติในงานอุตสาหกรรม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Statistics for Industry
Work
จํานวนหนวยกิต3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม ความ
ผันแปรทางสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยและความ
สหสัมพันธ การทดสอบสมมติฐาน การใชวิธีทางสถิติเปนเครื่องมือใน
งานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Probability theory. Random
variables. Statistical inference. Analysis of variance.
Regression and correlation. Test of hypothesis. Using
statistical methods as the tool in solving management
problem.

การแกไข

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
รหัสวิชา 6111101 ชื่อวิชาภาษาไทย : วัสดุอุตสาหกรรม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Industrial Material
จํานวนหนวยกิต3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑและการประยุกตของกลุมหลักของวัสดุ
วิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และคอมโพสิต แผนภาพสมดุล
เฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล และการเสื่อมสภาพของ
วัสดุ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Relationship between
structures, properties, production processes and
applications of main groups of engineering materials metals,
polymers, ceramics and composites, phase equilibrium
diagrams and their interpretation, mechanical properties
and materials degradation
รหัสวิชา 6111501 ชื่อวิชาภาษาไทย : เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
อุตสาหกรรม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Information
Technology in Industrial Work
จํานวนหนวยกิต3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร สื่อประสม การสื่อสาร

การแกไข

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ขอมูลและระบบเครือขาย การบริการและโปรแกรมประยุกตใน
เครือขายอินเตอรเน็ต การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
บริหารจัดการขอมูลในงานอุตสาหกรรม ภัยคุกคามและความปลอดภัย
ในการใชอินเตอรเน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Definition, Importance,
components of Information Technology and Computer.
Multimedia, data communication and computer networks,
services and application software on the Internet. Ecommerce Internet applying for data management in
industrial, Internet threats and safety, Computer law and
ethics concerning the use of information and
communication technology.
รายวิชา 6112502 การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-5) รหัสวิชา 6111502ชื่อวิชาภาษาไทย : ระบบการจัดการ
Industrial Quality Management in
อุตสาหกรรม
ประวัติความเปนมาของการควบคุมคุณภาพ บทบาทของการ
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Industrial Management
ควบคุม คุณภาพกับงานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการ
System
จัดการคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และการรับรองคุณภาพในงาน จํานวนหนวยกิต 3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ระบบการจัดการอุตสาหกรรมที่เปน
มาตรฐานสากล ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9000 ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14000 ระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความ

การแกไข

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
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ปลอดภัย ISO 18000 การตรวจประเมินระบบการจัดการ การตรวจ
รับรองระบบ การปรับปรุงอยางตอเนื่องในระบบการจัดการ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Industrial management systems.
Quality management system ISO 9000, Environment
management system ISO 14000, Occupational health
and safety management system standards ISO 18000.
Management system audit. Certification and assessment of
system. Continuous improvement in management system..
รหัสวิชา 6111504 ชื่อวิชาภาษาไทย : การพัฒนาและการฝกอบรม
บุคคลากรดานเทคโนโลยี
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : The human resource
development and training of technology
จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความหมายและความสําคัญของการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ขอบขาย บทบาทความรับผิดชอบ แนวคิดและ
ทฤษฏีในการจัดการทรัพยากรมนุษย ขั้นตอนในการจัดการทรัพยากร
มนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับการผลิต
การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนาการโยกยายและ
แตงตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ ปญหาและอุปสรรคในการ
จัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : The meaning and importance

การแกไข

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

รายวิชา 6112901 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม3(2-2-5)
Industrial Technology Research
หลักการและแนวคิดในการวิจัย เทคนิควิธีการวิจัย
กระบวนการวิจัย การทําเคาโครงการวิจัยทางการจัดการงาน
อุตสาหกรรม ฝกปฏิบัติการทําสารนิพนธ (Baby Thesis) และนําเสนอ
รายงานการวิจัย
รายวิชา 6113509 การจัดการลอจิสติกสและโซอุปทาน 3(2-2-5)
Logistics and Supply Chain Management
ภาพรวมของธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส หลักการและ
การดําเนินการของกิจกรรมโลจิสติกสในภาคอุตสาหกรรมโซอุปทาน
ตนทุนโลจิสติกส และแนวคิดการบริหารโซอุปทาน การประเมิน
ความสามารถของโซอุปทาน การบริหารโซอุปทานทั่วโลก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
of human resource management, scope, roles and
responsibilities, concepts and theories of human resource
management. Steps in human resource management.
Analysis manpower planning in accordance with the
production, recruitment, selection, training and
development, transfer and appointment. To consider the
merits, problems in the management of human resources in
the industry.

การแกไข

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
รายวิชา 6114904 โครงการพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Special Project in Industrial Technology
จัดทํารางโครงรางหัวขอโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีภายใต
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา นําเสนอโครงรางหัวขอตอ
คณะกรรมการโครงการพิเศษเพื่อพิจารณา จัดทํารายงานดําเนินงาน
การนําเสนอผลงาน การเผยแพรผลงานอยูในความควบคุมดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษา ผานประเด็นและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โครงการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

การแกไข

กลุม วิชาเฉพาะดานบังคับ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

รายวิชา 6111111
วัสดุศาสตร
3(3-0-5)
Material
ความสําคัญ คุณสมบัติ ประโยชน กรรมวิธีการผลิต ตลอดจน
อุปกรณและเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการผลิตวัตถุทนไฟ โลหะเคลือบ
แกว ซีเมนตและปูนพลาสเตอร สิ่งขัดถู ใหมีประสบการณในการ
ทดลองปฏิบัติการตามความเหมาะสม
รายวิชา 6112503 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Industrial Management Technology

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
รหัสวิชา 6111506 ชื่อวิชาภาษาไทย : การบริหารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Small and Medium
Enterprises Management
จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : รูปแบบของการเปนเจาของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม การจัดทําแผนธุรกิจ การเลือกทําเลที่ตั้งของธุรกิจ
หลักการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Ownership Small and Medium
Enterprises Management.The business plan. Choosing a
business location. The small and medium business
administration

การแกไข

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
องคประกอบพื้นฐานอุตสาหกรรมวิวัฒนาการจัดการทาง
อุตสาหกรรมและการผลิตทฤษฏีพื้นฐานในการจัดการอุตสาหกรรมและ
แนวคิดการบริหารอุตสาหกรรมของนักบริหารเทคนิคการแกปญหาใน
งานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกับการจัดการอุตสาหกรรม
รายวิชา 6112505 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม3(2-2-5)
Information Technology in Industrial Works
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงสารสนเทศกับการจัดการ
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ การนําระบบสารสนเทศมาประยุกตกับการ
จัดการอุตสาหกรรม
รายวิชา 6112507 การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Human Resource in Industrial Works
ความหมายและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย
ขอบขาย บทบาทความรับผิดชอบ แนวคิดและทฤษฏีในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะห
งาน การวางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับการผลิต การสรรหา การ
คัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนาการโยกยายและแตงตั้ง การ
พิจารณาความดีความชอบ ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากร
มนุษยในงานอุตสาหกรรม
รายวิชา 6112510 กลยุทธการจัดการงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
Industrial Management Strategy
ศึกษาหลักการจัดการเชิงกลยุทธ การกําหนดกลยุทธในการ
จัดการงานทางอุตสาหกรรม การนํากลยุทธมาสูการปฏิบัติ การ
ตัดสินใจในการบริหาร ความเปนผูนํา วัฒนธรรมและจรรยาบรรณของ
นักบริหาร
รายวิชา 6112516 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Safety in Industrial Works
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายของสวัสดิศึกษา สาเหตุและ
การควบคุมอุบัติภัย ระบบการปองกันอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
ศึกษาในดานสวนบุคคล ดานเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ
กฎระเบียบและขอบังคับ การใชโรงงานเพื่อความ
รายวิชา 6113503 การวางแผนและควบคุม ระบบการผลิต 3(2-2-5)
Production Planning and Control Systems
ศึกษาถึงระบบการวางแผนผลิตในขบวนการผลิต
แบบตอเนื่อง โดยเริ่มตั้งแตการคาดคะเนความตองการสินคา การ
ควบคุมพัสดุกองคลัง และการวางแผนโครงการเพื่อจะวางโปรแกรม
แผนงานในการทํางานแตละโครงการ นักศึกษาจะตองศึกษาการวาง
แผนการผลิตในกรณีตัวอยาง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

รหัสวิชา6112502 ชื่อวิชาภาษาไทย : การวางแผนและควบคุมการ
ผลิต
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Production Planning and
Control Systems
จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย :จุดมุงหมายและความสําคัญของการ
วางแผนและควบคุมการผลิต โครงสรางผลิตภัณฑ แนวความคิดระบบ
การผลิตและการวางแผน การวางแผนผลิตในขบวนการผลิต
แบบตอเนื่อง การคาดคะเนความตองการสินคา การวางแผนและ
ควบคุมพัสดุคงคลังเพื่อการผลิต

การแกไข
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คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : The purpose and importance of
production planning and control. The structure products.
Concepts about the production and planning. The
production planning in a continuous process . The forecast
product demand. Planning and inventory control for
manufacturing.

รายวิชา 6113506 การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Plan Design
ศึกษาถึงชนิดของอุปกรณที่สําคัญในการลําเลียงวัสดุ
ภายในโรงงาน การจัดระบบตางๆ ของโรงงาน เชน แสง สี เสียง การ
จัดวางอุปกรณและเครื่องมือ เสนทางการเคลื่อนยายวัสดุในโรงงาน
ตลอดจนถึงการออกแบบโรงงาน
รหัสวิชา 6112503 ชื่อวิชาภาษาไทย: การบริหารงานคุณภาพและการ
เพิ่มผลผลิต
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Quality Management
and Productivity
จํานวนหนวยกิต3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ประวัติความเปนมาของการควบคุม
คุณภาพ บทบาทการควบคุมคุณภาพกับงานอุตสาหกรรม หลักการและ
เทคนิคในการจัดการคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และการรับรอง
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ความหมาย หลักการและการเพิ่มผลผลิต

การแกไข
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ในงานอุตสาหกรรม แนวทางการเพิ่มผลผลิต กลยุทธในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : The history of quality control.
The role of quality control in industrial applications.
Principles and techniques of quality management. Quality
assurance and Quality certification industry. Meaning
principles and Productivity Improvement. Strategies to
productivity.
รหัสวิชา6112506 ชื่อวิชาภาษาไทย: การวิเคราะหตนทุนทาง
อุตสาหกรรม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Analysis of Industrial
Investment
จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : แนวคิดพื้นฐานดานการบัญชีทางการเงิน
การวิเคราะหงบการเงินและการบัญชีตนทุน แนวคิดเกี่ยวกับตนทุน
ประเภทตาง ๆ การคิดตนทุนแบบดั้งเดิมและแบบตามกิจกรรม การ
วางแผนตนทุน การประมาณตนทุน การวิเคราะหตนทุน ปริมาณและ
กําไร การจัดทํางบประมาณแมบท และการจัดงบประมาณ ระบบตนทุน
ตนทุนงานสั่งทํา ตนทุนกระบวนการและการจัดสรรตนทุน การควบคุม

การแกไข
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การดําเนินงานโดยการจัดทํางบประมาณแบบยืดหยุนและตนทุน
มาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Basic concepts of financial
accounting, analysis and cost accounting. The idea about
the cost of various types of traditional costing and activity
based. Cost Planning Cost Estimate Cost Analysis Volume
and Profit Budgeting framework And budgeting job order
cost system cost. Costs and cost allocation process Control
operations, budgeting, flexible and cost standards.
รหัสวิชา 6113502 ชื่อวิชาภาษาไทย: การบริหารโครงการ
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Project Management
จํานวนหนวยกิต3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การเขียนโครงการ การวางแผนโครงการ
ความเปนไปไดของโครงการ และการประเมินคาโครงการ สภาวะ
แวดลอมของโครงการ ขั้นตอนในการจัดทําโครงการ การวิเคราะหเชิง
บริหารในแงการกําหนดแผนหลัก การจัดตารางงาน การประมาณรายได
รายจายการลงทุน และผลตอบแทนที่ตองการ การตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Project writing. Project planners
,The possibility of project and to evaluate the project. The
environment project.. The analysis in terms of defining the

การแกไข

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
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main plot, task scheduling. The estimated revenue and
expenditure for investment and the required return
moreover. The monitoring and evaluation project.

การแกไข

กลุม วิชาเฉพาะดานเลือก
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
รายวิชา 6112513
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Industrial Business and Operation
ความรูเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบและการดําเนินงาน
ของธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทตางๆ กระบวนการผลิต การตลาด
การเงิน การบริหารหนวยงานและบุคคล การประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมกับสังคม
รายวิชา 6112514 การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Efficiency Development
ความหมาย ขอบเขต ปรัชญาและอุดมการณในการ
พัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและการสํารวจบุคลิกภาพ การปรับแตงบุคิก
ภาพของตนเอง และผูอื่นตามความตองการของมนุษย คานิยม การ
สํารวจ และการแลกเปลี่ยนคานิยม คานิยมที่สัมพันธกับการทํางาน
วัฒนธรรมการทํางาน การตั้งเปาประสงคของชีวิตและการทํางาน การ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

การแกไข

สํารวจความรูสึก ปญหาอุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน
การสรางความเชื่อมั่นในตนเอง ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการ
ทํางาน
รายวิชา 6113501 เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Productivity Technology in Industrial Works
ความหมาย หลักการและวิธีการเพิ่มผลผลิตในงาน
อุตสาหกรรม แนวทางการเพิ่ม ผลผลิต กลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
รายวิชา 6113504 การศึกษาการทํางาน 3(2-2-5)
Work Study
ศึกษาเวลาทํางานของตน วิธีจัดเวลาทํางาน เทคนิคการสราง
แผนภูมิ การผลิตหลักการเคลื่อนไหวแบบประหยัด ความเมื่อยลา การ
พักผอนในขณะปฏิบัติงานและวิธีการทํางานใหงายขึ้นวิเคราะหการ
เคลื่อนไหวอยางละเอียด การจัดงานทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษาเวลาและหาเวลามาตรฐานในการทํางานของตน
รายวิชา 6113507
การเขียนรายงานดานเทคนิค
3(2-2-5)
Technical Report
รูปแบบของการเขียนรายงานดานเทคนิค ไดแก การรายงาน
ผลตอการผลิต การรายงานการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล การรายงาน
ผลการตรวจซอมเครื่องจักรกล สภาพการทํางาน การเกิดอุบัติเหตุ
ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน ตลอดจนรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับงานอุตสาหกรรม
รายวิชา 6113508 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร
3(2-2-5)
Industrial Psychology and Organization
การปฏิบัติทางอุตสาหกรรมและผลของการปฏิบัติ
ทางอุตสาหกรรมที่มีตอมนุษย ทฤษฏีองคการ ความเปนมาของ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ แนวความคิดที่สําคัญของจิตวิทามา
ประยุกตกับปญหาที่นาสนใจ เชน ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคับของใจ
ความเหนื่อยลา ความปลอดภัย การสื่อสารและการเปนผูนํา ตลอดจน
วิธีแกปญหาของมนุษยในอุตสาหกรรมและองคกร
รายวิชา 6113611 เทคโนโลยีการจัดการน้ําและน้ําเสีย
3(2-2-5)
Water and Wastewater Management Technology
สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางน้ํา แนวคิดการ
ปรับคุณภาพน้ําและการบําบัดน้ําเสียสมบัติของน้ําเสีย มาตรฐาน
คุณภาพน้ําประปาและน้ําทิ้ง การวิเคราะหคุณภาพน้ํา เทคโนโลยีการ
บําบัดน้ําและน้ําเสียทั้งทางดานกายภาพ ชีวภาพเคมี การปองกัน
ควบคุมและวางแผนการจัดการคุณภาพน้ําและแหลงน้ํา การศึกษาดู
งานเทคโนโลยีการจัดการน้ําและน้ําเสียตาง ๆ
รายวิชา 6113614
เทคโนโลยีสะอาด
3(2-2-5)
Clean Technology
นิยามและหลักการของเทคโนโลยีสะอาด การลดมลพิษที่แหง
กําเนิด การสํารวจหาแนวทางในการปองกันมลพิษ การลดปริมาณของ
เสียใหนอยที่สุดในกระบวนการผลิตและการนําของเสียที่เกิดขึ้นกลับมา

ใชในรูปแบบตางๆ การประเมินหวงโซผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต
หลักการวิเคราะห วงจรชีวิตและการประยุกตใชงาน กรณีศึกษา
รายวิชา 6114503
กฎหมายอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Industrial Law
พิธีการศุลกากรในการนําสินคาเขา และการสงสินคาออก
กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน ภาษีศุลกากร กฎหมายโรงงาน
อุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายแรงงาน
แรงงานสัมพันธ สิทธิ หนาที่ และจริยธรรมที่นักอุตสาหกรรมตองรูฯลฯ
เปนตน
รายวิชา 6114504 เศรษฐศาสตรการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Industrial Management Economic
ศึกษาความหมาย ประเภทและความสําคัญของอุตสาหกรรมที่
มีผลตอระบบ เศรษฐกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
มาตรฐานการลงทุนของเอกชนภายในประเทศ ลักษณะของโครงสราง
ของภาคอุตสาหกรรม การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต การลงทุนและการ
เลือกทําเลที่ตั้งของอุตสาหกรรม แหลงเงินทุนเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบทบาทของเทคโนโลยีใหมๆที่ใชในการจัดการ
อุตสาหกรรม
รายวิชา 6114631
การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Industrial Pollution Control
แหลงกําเนิด ปริมาณ ลักษณะ และปญหาภาวะ
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานคุณภาพอากาศและคุณภาพ

น้ําทิ้ง หลักเกณฑในการออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางน้ําและ
อากาศ การลดปริมาณมลพิษจากแหลงกําเนิด และการนํากลับมาใช
ใหม ระบบบําบัดสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลักบางประเภท เชน
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากพืชและสัตว และ
โรงงานอุตสาหกรรมในทองถิ่น
รายวิชา 6114633
การจําลองแบบปญหา 3(2-2-5)
Simulation Modeling
ศึกษาขั้นตอนและวิธีการจําลองระบบงานแบบดีสครีตอีเวนท
การสราง และวิเคราะหแบบจําลอง และการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร
มาประยุกตใชในการจําลองแบบปญหา สําหรับการตัดสินใจแกปญหา
และระบบแถวคอย การผลิต การเดินทางและการขนสง
รายวิชา 6254201
การจัดการทรัพยากรขอมูล
3(2-2-5)
Data Resources Management
สถาปตยกรรมฐานขอมูลและแบบจําลองขอมูล การ
ออกแบบนิยามขอมูลระดับแนวคิดและฐานขอมูลสัมพันธ ทฤษฎี
ฐานขอมูลแบบสัมพันธ ระบบจัดการฐานขอมูลและภาษาคนคืน
ฐานขอมูล ฝกปฏิบัติวิเคราะห การออกแบบ พัฒนาระบบเพื่อการ
ประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม
รายวิชา 6254202
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรในงาน
อุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Computer Systems Security in Industrial Works

ปญหาความปลอดภัยสารสนเทศ การเขารหัสลับ
ขอมูลการถอดรหัสลับขอมูลแบบตางๆ การรักษาความปลอดภัยของ
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ฐานขอมูล โครงขายสื่อสาร การปองกัน
ความปลอดภัยโครงขายสื่อสารในระดับกายภาพ การควบคุมการเขาถึง
ขอมูล และฝกปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรใน
งานอุตสาหกรรมรูปแบบตางๆ
รายวิชา 6254301
เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5)
Digital Circuit and Logics
ระบบอินเทอรเน็ตเบื้องตน หลักการเขียนโปรแกรมบนเว็บการ
เชื่อมโยงเอกสาร การสรางตาราง แบบฟอรม และการกําหนดสวนของ
จอภาพ ฝกปฏิบัติการใชภาษาสคริปต เพื่อการกําหนดเงื่อนไขและ
โตตอบกับผูใชบนอินเทอรเน็ต การใชภาษาฝงเซิรฟเวอร หรือภาษาอื่น
ๆในการจัดการฐานขอมูลบนอินเทอรเน็ต การออกแบบและประยุกตใช
ระบบอินเทอรเน็ตในงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา 6002101 ชื่อวิชาภาษาไทย: การโปรแกรมเว็ปเบื้องตน
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Introduction to Web
Programming
จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย :ระบบการพัฒนาระบบซอฟตแวรที่ใช
สําหรับการสรางเว็บเพจมัลติมีเดียและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การ
พัฒนาโปรแกรมใชงานเพื่อนําเสนอขอมูลสารสนเทศ และสื่อบนเครือข
ายอินทราเน็ต อินเทอรเน็ต
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Software development for
webpage design, multimedia and electronic commerce as
business tools. Development of programs for information
propagation and media network on the Internet, intranet.
รหัสวิชา 6002702 ชื่อวิชาภาษาไทย: นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Innovation and
Technology Community
จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การจัดการภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนเกษตรกรรม วิศวกรรมและ
ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชนความสัมพันธกับชุมชนและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Wisdom knowledge
management. Innovation and technology farming
community engineering and handicraft. Business community,
community relations and environment.
รหัสวิชา6111202 ชื่อวิชาภาษาไทย : การเขียนแบบในงาน
อุตสาหกรรม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Drawing for Industrial
จํานวนหนวยกิต3(2-3-4)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : โปรแกรมประยุกตในดานการเขียนแบบ
และออกแบบ ชิ้นงานและโครงสรางสวนประกอบของผลิตภัณฑ การ
เขียนแบบและออกแบบวงจรการทํางานทางอะนาล็อกและดิจิตอล
การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Applications in drawing and
design, parts and structural components of the product,
drawing and design work on the analog and digital. Drawings
and computer design using package program.
รหัสวิชา6113701 ชื่อวิชาภาษาไทย: การบริหารทรัพยากรมนุษย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Human Resource
Management

จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขาย หนาที่ ความรับผิดชอบและขั้นตอน
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรม การพัฒนาและการ
ประเมินผล ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : A theory and principles human
resource management, scope, responsibilities and Step in
human resource management, Job analysis, manpower
planning, recruitment and selection, training, development
and evaluation, factors related to human resource
management.
รายวิชา 6254601
โปรแกรมสําเร็จรูป
3(2-2-5)
Software Package Programming
เกี่ยวกับโครงสรางและฝกปฏิบัติใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใช
ในปจจุบันประเภทตางๆ เชน ระบบฐานขอมูล ตารางคํานวณ
ประมวลผลคํา งานนําเสนอ และโปรแกรมสําเร็จรูปอื่นๆ ที่มีความ
จําเปนดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม

กลุม วิชาโครงงานและสัมนา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
รหัสวิชา 6112901 ชื่อวิชาภาษาไทย: การวิจัยและสัมนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Research and Seminar for
Industrial technology
จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : หลักการและแนวคิดในการวิจัย เทคนิค
วิธีการวิจัย กระบวนการวิจัย การทําเคาโครงการวิจัยทางการจัดการงาน
อุตสาหกรรม การเสนอรายงานการวิจัย ในรูปแบบการสัมนา
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Principles and concepts in
research, research methods, research process, The research
project industry management. Presentation of research style
seminar.

รหัสวิชา 6113902 ชื่อวิชาภาษาไทย: โครงงานทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Industrial Technology
Project
จํานวนหนวยกิต3(2-2-5)

การแกไข

คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การจัดทําโครงรางหัวขอโครงการพิเศษทาง
เทคโนโลยี การนําเสนอรางโครงงานหัวขอตอคณะกรรมการ การจัดทํา
รายงานดําเนินงาน การนําเสนอผลงาน การเผยแพรผลงาน
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Preparation of industrial
technology project proposals, presented proposal to the
commission, research report, presentations, publish the
works.
กลุม วิชาปฏิบตั ิการและประสบการณวชิ าชีพ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
รายวิชา 6113801
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 2(90)
Preparation for Field Experience in Industrial
Technology
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียน ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวของทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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การแกไข

รายวิชา 6114802
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 3(250)
Field Experience in Industrial Technology
ศึกษาลักษณะและประเภทของธุรกิจอุตสาหกรรม คุณลักษณะ
ของนักเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม จรรยาบรรณที่จําเปน
เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรอบรูในดานการออกแบบ การควบคุมและ
ตรวจสอบในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธกับ
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมที่ศึกษาไมนอยกวา 8
สัปดาห หรือไมนอยกวา 250 ชั่วโมง โดยไดรับความเห็นชอบจาก
กรรมการของคณะวิชา

รหัสวิชา 6114802 ชื่อวิชาภาษาไทย: การฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Field Experience in
Industrial Technology
จํานวนหนวยกิต 3(250)
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย : การศึกษาลักษณะและประเภทของธุรกิจ
อุตสาหกรรม คุณลักษณะของนักเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
จรรยาบรรณที่จําเปน เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรอบรูในดานการออกแบบ
การควบคุมและตรวจสอบในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่
สัมพันธกับแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมที่ศึกษาไมนอยกวา
8 สัปดาห หรือไมนอยกวา 250 ชั่วโมง โดยไดรับความเห็นชอบจาก
กรรมการของสาขาวิชา
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ : Study of the nature and type of
business, features of the technology industry management,
code is required. To provide students with knowledge in the
field of design, control and monitoring in the workplace or
industrial fields related to the study of technology industry
management of not less than 8 weeks or less than 250 hours
with the approval of the Director of the University.

3.3.5 ตารางเปรียบเทียบ ชือ่ -สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
ลําดับ
ที่

1

ชือ่ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒแิ ละ
สาขาวิชา

ผศ.ดร.สุรชัย บุญ
เจริญ
3 1504 00085 76
7

ปร.ด.(การจัดการ
เทคโนโลยี)
กศ.ม.
(อุตสาหกรรม
ศึกษา)
ค.บ.(อุตสากรรม
ศิลป)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
วิทยาลัยครูเทพสตรี
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สถาบันการศึกษา

25
53
12

ภาระการสอน
(ชัว่ โมง/สัปดาห/
ภาคการศึกษา)
25 25 25
54 55 56
12 12 12

ลําดับ
ที่
25
57
12

นายสุรชัย บุญเจริญ
ผูชวยศาสตราจารย
3150400085767

คุณวุฒแิ ละปที่
สําเร็จการศึกษา
ปร.ด.(การจัดการ
เทคโนโลยี), ป 2551
กศ.ม.(อุตสาหกรรม
ศึกษา). ป 2540
ค.บ.(อุตสาหกรรม
ศิลป). ป 2531

2

ผศ.สันติ พงษพรต
3 6201 00632 67
9

ค.ม.(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
วท.บ.(เทคโนโลยี
เซรามิกส)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
วิทยาลัยครูพระนคร

12

12

12

12

12

3

น.ส.กันตพัฒน
จารุวัชรเศรษฐ
5 6004 00003 66
5

วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

12

12

12

12

12

สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค

1

ชือ่ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน

255
8
12

ภาระการสอน
(ชัว่ โมง/สัปดาห/
ภาคการศึกษา)
255 256 256
9
0
1
12 12 12

256
2
12

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสาน
มิตร
วิทยาลัยครูเทพสตรี

2

นายสันติ พงษพรต
ผูชวยศาสตราจารย
3620100632679

ค.ม.(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม).
ป 2553.
วท.บ.(เทคโนโลยี
เซรามิกส). ป 2532

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
วิทยาลัยครูพระนคร

12

12

12

12

12

3

นายจรรโลง พิรุณ
ผูชวยศาสตราจารย
3629900037862

ค.ม.(หลักสูตรและ
การสอน)
ป 2547
คอ.บ. (วิศวกรรม
โยธา)
ป 2534

ม.ราชภัฏนครสวรรค

12

12

12

12

12

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล

4

5

นายภูริช ยิ้มละมัย
3 6099 00330 84
5

วศ.ม.(วิศกรรม
การจัดการ)
วศ.บ.(วิศกรรม
คอมพิวเตอร)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายณัฐเศรษฐ
น้ําคํา
3 609900274 92 9

กศ.ม.(เทคโนโลยี
และสื่อสาร ทาง
การศึกษา)
วท.บ.(เทคโนโลยี
เซรามิกส)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

4

5

นายเสกสิทธิ์
รัตนสิริวัฒนกุล
3710500388103

นายภูริช ยิ้มละมัย
3600100643239

วศ.ม.(การจัดการ
งานวิศวกรรม) . ป
2541
วศ.บ.
(วิศวกรรมเครื่องกล)
. ป 2535
วศ.ม.(วิศกรรมการ
จัดการ) .
ป 2554
วศ.บ.(วิศกรรม
คอมพิวเตอร).
ป 2549

มหาวิทยาลัยสยาม

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

3.3.5 ตารางเปรียบเทียบการพัฒนาผลการเรียนรูใ นแตละดาน
2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ นแตละดาน
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
.นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิต
รวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และสามารถนําไปใชในการทํางานในอนาคต
ได รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม และจริยธรรมอยางนอย 7 ขอ
ตามที่ระบุไว
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
.เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(ตอเนื่อง)เปนหลักสูตรที่มุงเนนการสราง.นักบริหารการศึกษา ที่มี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และยึ ด มั่ น ในจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ดั ง นั้ น นั ก ศึ ก ษาจึ ง
จําเปนตองไดรับการพัฒนา ดานคุณธรรม จริยธรรม อยางนอย 7 ประการ คือ
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย
สุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มี ภาวะความเป นผู นํา และผู ตาม สามารถทํา งานเปน ทีม และ
สามารถแกไข
ขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
6) สามารถวิ เ คราะห ผ ลกระทบจากการใช ค อมพิ ว เตอร ต อ บุ ค คล
องคกรและสังคม
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การแกไข
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักใน
คุ ณ ค า ของระบบคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเสี ย สละและ
ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆของ องคกรและ
สังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางาน
เปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ ความ
เปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการ
ใชความรูทางเทคโนโลยีตอบุคคล องคกรสังคม และ
สิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
ความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู ป ระกอบวิ ช าชี พ รวมถึ ง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต

7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนั้ น หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต จั ด กิ จ กรรม
นอกเหนือการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มคุณธรรมจริยธรรม ใหกับนักศึกษาเชน พัฒนาสาธารณะประโยชน
เพื่อสังคมกอนจบการศึกษ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการ
ทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
กลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบ นอกจากนี้
อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการ
จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
2.1.3.1.ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน
การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2.1.3.2.ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.1.3.3 ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
2.1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึ กษาในหลัก สูต รเทคโนโลยีบัณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมตองมีความลุมลึกในเนื้อหาของศาสตรทางเทคโนโลยี สามารถ

ละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรม

วิเคราะหและสังเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรที่ศึกษา โดยคาดหวัง
ใหนักศึกษามีมาตรฐานความรูดังตอไปนี้
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2).สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจอธิบายความทางดานเทคโนโลยี
การจัดการ รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมใน
การแกปญหา
3).มีค วามสามารถในการบริ ห ารจัด การการเปลี่ ยนแปลง การ
คาดการณการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมใหมที่จะปรากฏและการเตรียมการเพื่อ
การเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยางชาญฉลาดโดยการนําเทคโนโลยีมาใชอยาง
เหมาะสม
4) มีความสามารถในการบูรณาการความรูในศาสตรที่ศึกษากับ
ศาสตรอื่น ๆ
5) มีความสามารถในการสังเคราะหเพื่อประกอบการตัดสินใจภายใต
สถานการณตางๆอยางถูกตองเหมาะสม
6) รูเขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง
7) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
.ใช ก ารสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน น หลั ก การทาง
ทฤษฎี และประยุ ก ต ใ ช ท างปฏิ บั ติ ใ นสภาพแวดล อ มจริ ง โดยทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้ อ หาสาระของรายวิ ชานั้ น ๆ โดยจั ด ให มี ก ารประชุ ม เพื่อ ทํ า การประเมิ น
รูปแบบและวิธีการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาในดานความรู ดวย
วิธีการและกระบวนการที่หลากหลาย โดยมีจุดเนนหลัก 3 ดาน คือ

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงให
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจน
การแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการ
เป น ผู นํ า กลุ มและการเป น สมาชิ ก กลุ ม มี ความซื่อ สั ต ย โ ดยต อ งไม
กระทํ า การทุ จ ริ ต ในการสอบหรื อ ลอกการบ า นของผู อื่ น เป น ต น
นอกจากนี้ อ าจารย ผู ส อนทุ ก คนต อ งสอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมในการสอนทุกรายวิ ชา รวมทั้งมีการจั ด กิจ กรรมส งเสริ ม
คุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน
แกสวนรวม เสียสละ
2.2.1.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขา
ชั้ น เรี ย น การส ง งานตามกํ า หนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวิ นัยและพรอมเพรียงของ
นักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
2.2.2 ความรู

1).ดานองคความรู ใหมีการเรียนรูหลักการทางทฤษฎี โดยจัด
ประสบการณ
การเรียนรูที่นักศึกษาสามารถเรียนรูหลักการตาง ๆ ทาง
ทฤษฎีในแนวลึก และมีความเขาใจอยางเปนระบบในตัวเนื้อหาของศาสตร
นักศึกษาสามารถแสดงศั กยภาพของนักศึกษาในการประยุกต ใชทฤษฎีองค
ความรูใหมจากงานวิจัย หรือปญหาพิเศษสามารถผลิตผลงานวิจัยหรือโครงงาน
เชิงประจักษได
2) ดานจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ นักศึกษา
สามารถวิ เ คราะห แ ละสามารถจั ด การกั บ ป ญ หาวิ ก ฤตหรื อ อยู ใ นสภาวะ
ยากลําบากทางจริยธรรม รวมทั้งมีขีดความสามารถสูง ในการทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดเปนอยางดีในการแสวงหาแนวทางการแกปญหา
3) ด า นระเบีย บวิธี ก ารวิ จัย ในศาสตร ดา นเทคโนโลยี
นักศึกษาไดรับการถายทอดความรูและทักษะดานการวิจัย และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการแสวงหาและบุกเบิกองคความรูใหมในสาขา เทคโนโลยีไดดวย
ตนเอง สามารถบริหารโครงการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะไดรับ
การถายทอดความรูและทักษะดวยวิธีการสอนที่หลากหลาย ดานการสอนในชั้น
เรียน และการสอนเชิงสรางสรรคดวยสือ่ การเรียนรูและเทคโนโลยีที่หลากหลาย
เพื่อใหนัก ศึกษาสามารถเขา ถึงเนื้อหาในศาสตรเทคโนโลยีแ ละศาสตรอื่น ที่
เกี่ยวของอยางสะดวกรวดเร็วและงายดาย ตระหนักในความแตกตางในการ
เรียนรูของนักศึกษาแตละบุคคลตามภูมิหลังของแตละคน สรางสถานการณการ
เรียนรูที่เปนชุมชนแหงพลวัตรของการสืบสวนสอบสวน จัดสภาพการเรียนการ
สอนที่เปนสภาพของโลกแหงความจริงโดยการสรางสถานการณจําลองเพื่อการ
เรียนรูระหวางหองเรียนกับสถานที่จริงในองคกรหรือหนวยงานในสังคม และ
สรางบรรยากาศแวดลอมการเรียนรูใหนักศึกษาตระหนักถึงความเปนสากลทั้ง
ในการสอนเฉพาะรายวิชาและการสรางเสริมประสบการณนอกสถานที่
นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ

2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นฐาน บริหารจัดการ
และเศรษฐศาสตร เพื่ อ การประยุ ก ต ใ ช กั บ งาน
ทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและ
ก า ร ส ร า ง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ
ทั้ ง ในเชิ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ในเนื้ อ หา ของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลยี
(3) มี ความรู ใ นวิ ธี การและการใช เ ครื่ อ งมื อด า น
เทคโนโลยี ไดอยางเหมาะสมในการทํางาน
(4) สามารถบู ร ณาการความรูด านเทคโนโลยี กับ
ความรู ใ นศาสตร อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน
ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนน
หลักการทางทฤษฎี และประยุ กตทางปฏิบัติ ในสภาพแวดลอมจริ ง
โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควร
จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ

เฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
..นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลการเรียนรูหลากหลาย
รูปแบบ โดยใชวิธีการประเมินที่สําคัญไดแก
1) บททดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) การสอบวัดความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชา
4) การนําเสนองานวิชาการในรูปแบบของรายงานโดยใช
สื่อผสมที่หลากหลายในการนําเสนอ ทั้งในชั้นเรียนและการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ
5) บุคลิกภาพองครวมของนักศึกษาทั้งเปนรายบุคคลและ
กลุม
6).การสอบประมวลความรู โดยการนํ า ทฤษฎี และหรื อ
งานวิจัยไปประยุกตใชประกอบการทําปญหาพิเศษ
7) ประเมินจากรายวิชาฝกประสบการณ
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพ
ไดโดยพึ่งตนเองได เมื่อจบการศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับ
การพั ฒ นาทั ก ษะทางป ญ ญาไปพร อ มกั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความรู
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษา
คิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิด
ดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการ
สอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
1) มีทักษะในการนําความรูความสามารถไปใชในการ
ประกอบอาชีพ

ผูเ ชี่ ย วชาญที่มีป ระสบการณตรงมาเปน วิ ทยากรพิเ ศษเฉพาะเรื่ อง
ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ผานกระบวนการ
การบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน
2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาในกลุมสาขาวิชาที่เลือก
2.2.3 ทักษะทางปญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุป
ประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาไดอยางมี
ระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจ
ในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองค
ความรู ที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งเหมาะสมในการพั ฒ นา

2).คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ สามารถ
วิเคราะหและจัดการ
กับปญหาที่มีความซับซอนหรือมีขอมูลที่จํากัด หรือ
ประเด็นการโตแยงทางวิชาการ
3).สามารถสื บ ค น ตี ค วาม ประเมิ น และวิ เ คราะห
สารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
4).มีทักษะในการคิดสังเคราะหดวยวิธีการใหม ๆ ที่ชวย
ทําใหเกิดการพัฒนา หรือกอใหเกิดความเขาใจในศาสตรดานเทคโนโลยีและการ
นําไปสูการปฏิบัติไดจริง
5).สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหา
ในศาสตรดานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมกับศาสตรดานอื่น
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะ
ทางปญญา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของ
การแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
..ใช ก ารประเมิ น จากการพั ฒ นาการทางสติ ป ญ ญาของ
นักศึกษาเปนรายบุคคลโดยการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก ทั้งในดานวิชาการ
และพฤติกรรมสวนตัว เชน ภาวะผูนํา ความเปนนักวิชาการ การเคารพในหลัก
เหตุผล การมีตรรกะในกระบวนการคิดและการพูด หรือการอภิปราย การเขียน
ตอบปญหา และขอเสนอแนะกรณีศึกษาที่กําหนดให

นวั ต กรรมหรื อต อ ยอดองค ค วามรู จ ากเดิ ม ได อ ย า ง
สรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติม
ไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และทัน
ตอการเปลี่ ย นแปลงทางองคความรู และเทคโนโลยี
ใหมๆ
2.2.3.2 กลยุ ทธ การสอนที่ใช ในการพัฒ นาการเรี ย นรู ด า น
ทักษะทางปญญา
ศึ ก ษาจากกรณี ศึ ก ษาที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงตางๆ การอภิปรายกลุม ใหนักศึกษามี
โอกาสปฏิบัติจริง
2.2.3.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า น
ทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการ
ปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอ การทดสอบโดยใช
แบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.2.4 ทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ
ระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4 ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1)
สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่ห ลากหลาย
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
และความสามารถในการรับผิดชอบ
.นั ก ศึ ก ษาต อ งออกไปประกอบอาชี พ ซึ่ ง ส ว นใหญ ต อ ง

เกี่ยวของกับคนที่ไมรูจัก มากอน คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมา
ได อยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขา
เปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัว
วิ ช าชี พ มาสื่ อ สารต อ สั ง คมได ใ นประเด็ น ที่
ใหเขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารย ตองสอดแทรก
เหมาะสม
วิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตาง ๆ หรืออาจใหนักศึกษาลงเรียนรายวิช า
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไข
ทางดานสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้
สถานการณเ ชิ ง สร า งสรรค ทั้ง ส ว นตั ว และส ว นรวม
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถ
พร อ มทั้ งแสดงจุ ด ยื น อย า งพอเหมาะทั้ง ของตนเอง
สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
และของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ อํานวย
2).สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแก
การแกปญหาสถานการณตางๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาท
ความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
ของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการ
3).สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่
เรี ย นรู ทั้ ง ของตนเอง แล ะส อดคล องกั บ ทาง
เหมาะสม
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
4).มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการกระทํ า ของตนเองและ
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการ
รับผิดชอบงานในกลุม
ทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ งาน
5).สามารถเป น ผู ริ เ ริ่ ม แสดงประเด็ น ในการแก ไ ข
กลุ ม สามารถปรั บ ตั ว และทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ทั้ ง ใน
สถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุม
ฐานะผู นํ า และผู ต ามได อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ
6).มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
มีความรักองคกร
2.4.2.กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยใน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
การทํางานและการรักษาสภาพแวดลอม พลังงาน
....กลยุ ท ธ ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ ให
2.2.4.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู ด า น
นักศึกษาไดรับการพัฒนาขีดความสามารถทางดานความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ จะใชกระบวนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) โดย ทั ก ษ ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
มุงเนนใหนักศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการศึกษาคนควาองคความรูดวย
สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ส ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นแบบกระบวนการกลุ ม สั ม พั น ธ (Group

process)
การเรียนรูแบบโครงงาน (Project-Based Learning) การ
เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) และการเรียนรู
แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3) ปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไป
ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูร วมงานในองคกรและกับ
บุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผูนํา
2.4.3.ก ล ยุ ทธ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู ด า น ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
...เน น การประเมิ น ผลจากสภาพจริ ง เชิ ง ประจั ก ษ ข อง
พฤติกรรมที่นัก ศึกษาแสดงออกในกิจกรรมการเรียน การปฏิบัติงานกลุ ม
พฤติกรรมบุคคล วินัยและความรับผิดชอบ ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูทุก
ภาคเรียน รวมทั้งการใชเทคนิคการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ทุก
ภาคเรียน
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีดังนี้
1).มี คว า มส า มา ร ถใน กา รใช เ ค รื่ องคํ าน ว ณทา ง
คณิตศาสตร โปรแกรม
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติรูปแบบตาง ๆ
เพื่อกระทํากับขอมูลที่สลับซับซอน

งานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย สามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ สถานการณ แ ละ
วัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ
ผูร ว มงานในองคกรและกับ บุ คคลทั่ว ไป และมีภ าวะผู นํา ผ านการ
ปฏิบัติจริงรวมกับบุคคลอื่นในสถานประกอบการ
2.2.4.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ป ร ะ เ มิ น จ า ก
พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนํ าเสนอรายงาน
กลุ มในชั้ น เรี ย น และสั งเกตจากพฤติ กรรมที่แสดงออกในการร ว ม
กิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล ใช
แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษา
ขณะปฏิบั ติงานในรายวิช าการบูร ณาการการเรีย นรู กับ การทํางาน
(Work-Integrated Learning)
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั กษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางาน
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทาง
คณิ ต ศาสตร ห รื อ การแสดงสถิ ติ ป ระยุ ก ต ต อ การ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

2).มีความสามารถในการออกแบบวิจัยหรือปญหาพิเศษ
และบริหารจัดการโครงการวิจัย โดยใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ
3) มีความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
สามารถใชเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม อธิบาย นําเสนอ หรือถกเถียง
ประเด็นปญหาเชิงวิชาการตอผูฟง
ที่หลากหลาย
4) สามารถพัฒนาเครือขาย และปฏิบัติงานเปนทีมได
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ขององคกรสมัยใหม
5).สามารถพัฒนาทักษะการจัดการในวิชาชีพของตนเอง
ไดเปนอยางดี รวมทั้งการแสวงหาลูทางอาชีพที่เหมาะสม โดยการพัฒนาทักษะ
หลัก เชน การตั้งเปาหมายอาชีพ หรือการพัฒนาทักษะเพื่อการสมัครงาน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติโดยใชการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2.กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
.จัดใหมีการผสมผสานการเรียนรูในวิชาศึกษาทั่วไป เชน
วิชาคณิตศาสตร สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาบังคับ และวิชา
เฉพาะสาขา โดยการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิธี เชน การเรียนรูแบบ
โครงงาน (Project-Based Learning) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
(Research-Based Learning) และการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended
Learning) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสคนหาความตองการและความถนัดใน
ทักษะการเรียนรูของตนเอง เปนการเปดโอกาสการพัฒนาทักษะ
2.5.3.กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
.ประเมินผลการเรียนรูจากสภาพจริงเชิงประจักษในการ

การสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได อ ย า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูลทั้ง ทาง
ว า จ า แ ล ะ ล า ย ลั ก ษ ณ อั ก ษ ร แ ล ะ ก า ร สื่ อ
ความหมายเลือกใชสื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยี เพื่ อ ประกอบวิ ช าชี พ ในสาขา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
2.2.5.2 กลยุ ทธการสอนที่ใช ในการพัฒ นาการเรีย นรูด าน
ทักษะการวิ เ คราะห เ ชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษา
ได วิ เ คราะห ส ถานการณ จํ า ลอง และสถานการณ เ สมือ นจริ ง และ
นํ า เสนอการแก ป ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู เ ทคนิ ค การประยุ ก ต
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.2.5.3 กลยุ ทธ การประเมิน ผลการเรี ย นรู ด านทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี
การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึง
ขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอ

เรียนการสอนโดยพัฒนาจากสมรรถนะในแตละรายวิชาและการประเมินการ
ชั้นเรียน
แสดงออกเชิงพฤติกรรมของนักศึกษาใน
ผล การเรียนรูดานทักษะการ 2.2.6 ทักษะการปฎิบัติงาน
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใน
2.2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฎิบัติงาน
การนําเสนอผลงาน ทางวิชาการ ทั้งรูปแบบงานเฉพาะบุคคลและงานกลุม การ
(1) มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ การใช เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ
เลือกสื่อตาง ๆ ในการนําเสนอผลการศึกษา
พื้น ฐานรวมถึงเทคโนโลยี เ พื่อประกอบวิ ช าชี พใน
2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
สาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย
1).ผลการเรียนรูดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ สามารถประยุกต
(2) มี ทั ก ษะในการบริ ห ารจั ด การ วางแผน การ
และปฏิบัติทักษะดานเทคโนโลยี โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ กฎหมาย
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบ
2).ผลการเรียนรูดานการพัฒนาทักษะปฏิบัตทิ างวิชาชีพ โดยเนน
การทํางานอยางตอเนื่อง
ขั้นตอนการพัฒนาทักษะของผูเรียนตั้งแตการสังเกตการณ การฝกและปฏิบัติ
(3) สามารถบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน
ภายใตการแนะนําของผูสอน จนถึงการปฏิบัติอยางอิสระ
(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทํางาน
3).ผลการเรียนรูดานการประเมินทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ ของ
รูปแบบโครงงาน (Project oriented)
ผูเรียน โดยเนนการประเมินทักษะทางวิชาชีพอยางเปนองครวม นั่นคือ การ
(5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ประเมินทักษะที่บูรณาการทั้งความรู ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการ
2.2.6.2 กลยุ ทธการสอนที่ใช ในการพัฒ นาการเรีย นรูด าน
ประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

ทักษะการปฎิบัติงาน
ศึกษาจากกรณีศึกษาโครงงานการบูรณาการเรียนรู
รวมกับการทํางาน ที่มีการแกไขปญหาในสถานประกอบการที่มีความ
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงตางๆ การอภิปรายกลุม ให
นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ
ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณเสมือน
จริ ง และนํ า เสนอการแก ป ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู เ ทคนิ ค การ
ประยุกตในหลากหลายสถานการณในสถานประกอบการ

3.3.6 ตารางเปรียบเทียบ. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูร ายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
รายการ
ปรับปรุง

มาตรฐานการเรียนรู

รายวิชา

เดิม
ปรับปรุง
เดิม
ปรับปรุง
เดิม
ปรับปรุง
เดิม
ปรับปรุง
เดิม
ปรับปรุง
เดิม

2.1 กลุม วิชาพืน้ ฐาน
6111404 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในงานอุตสาหกรรม
6112401 สถิติในงานอุตสาหกรรม
6111101 วัสดุอุตสาหกรรม
6111501 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานอุตสาหกรรม
6111502 ระบบการจัดการ
อุตสาหกรรม

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู

3.ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี

6.ทักษะการปฏิบัตงิ าน

1

2

3

4

5

1
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4

5

1
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6111504 การพัฒนาและการฝกอบรม
บุคคลากรดานเทคโนโลยี



 





































ปรับปรุง



รายการ
ปรับปรุง

มาตรฐานการเรียนรู

รายวิชา

1. คุณธรรมและจริยธรรม
1

2

เดิม
ปรับปรุง
เดิม
ปรับปรุง
เดิม
ปรับปรุง
เดิม
ปรับปรุง
เดิม
ปรับปรุง
เดิม
ปรับปรุง
เดิม
ปรับปรุง
เดิม
ปรับปรุง
เดิม
ปรับปรุง
เดิม
ปรับปรุง

3

4

2. ความรู
5

1

2

3

4

5

1

2

3

2.2 วิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลบีอตุ สาหกรรม
- วิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลบีอุตสาหกรรมดานบังคับ
6111506 การบริหารธุรกิจขนาด
   
กลางและขนาดยอม SME
   
6112502 การวางแผนและควบคุม
การผลิต
   
6112503 การบริหารงานคุณภาพ
   
และการเพิ่มผลผลิต
6112506 การวิเคราะหตนทุนทาง
   
อุตสาหกรรม
6113502 การบริหารโครงการ
 





- วิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลบีอุตสาหกรรมดานเลือก
6002101 การโปรแกรมเว็บเบื้องตน    
6002702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ชุมชน
6002102 การจัดการระบบ
สารสนเทศ
6002703 พลังงานทดแทน
6111202 การขึยนแบบในงาน
อุตสาหกรรม

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี

1

1

3.ทักษะทางปญญา
4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

6.ทักษะการปฏิบัตงิ าน
1

2

3

4
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รายการ
ปรับปรุง

มาตรฐานการเรียนรู

รายวิชา

1. คุณธรรมและจริยธรรม
1

2

เดิม
ปรับปรุง
เดิม
ปรับปรุง
เดิม
ปรับปรุง
เดิม
ปรับปรุง

3

4

2. ความรู
5

1

2

3

3.ทักษะทางปญญา
4

6113701 การบริหารทรัพยากรมนุษย
กลุม วิชาโครงงานและสัมนา
6111901 การวิจยั และสัมนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6113902 โครงการทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
วิชาการฝกประสบการณวชิ าชีพ
6114802 การฝกประสบการณ
วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5

1

2

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี
1

3

4

5

1

2
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4

5

3





4

5
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6.ทักษะการปฏิบัตงิ าน
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ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนือ่ ง)

หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต 2 ป (ตอเนือ่ ง) หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF : HEd)
คุณสมบัตผิ ูเรียน
การศึกษา

หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต 2 ปี (ต่ อเนือง)

ผู้ทีจบการศึกษาระดับ
ปวส, ปวท. หรือเทียบเท่ า
ในสาขาทีเกียวข้ อง

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ผูส ําเร็จ

1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2.ความรู ้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ทักษะพิสยั

ประกอบอาชี พ
1. ปฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมทังภาครัฐ
และเอกชน
2. ประกอบอาชีพอืน ๆ ทีประยุกต์ทกั ษะทางด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปรัชญาหลักสู ตร
หลักสูตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มุ่งเน้น
ทักษะ ความรู ้
ความสามารถ คุณธรรม
จริ ยธรรม และการ
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ หลักสู ตร
1 เพือผลิตบัณฑิตทีมีทกั ษะการปฏิบตั ิงาน ความรู ้ ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมทีมีการเปลียนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื อง ตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2 เพือผลิตบัณฑิตทีมี คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชี พด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 เพือผลิตบัณฑิตทีสามารถนําทักษะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.3.4 เพือผลิตบัณฑิตทีมีความสามารถในการติดต่อสื อสาร ทัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา
วัสดุอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
การจัดการอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
การพัฒนาและการฝึ กอบรม
บุคคลากรด้านเทคโนโลยี
3(2-2-5)
โครงการพิเศษทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
การวางแผนและควบคุมการผลิต

ผลงานนักศึกษา
- แสดงผลงานเชิง
นิทรรศการ
- โครงงานตอบสนอง
ความต้องการของ
ท้องถินและชุมชน
- จดทะเบียนอนุ
สิ ทธิบตั ร
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

