หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
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สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
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สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก

ข้ อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึ กษาระดับ
อนุ ปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคผนวก ค คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ 641/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคผนวก ง รายงานการประชุ ม คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ช รายงานสรุป คุ ณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ต ามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อใน
ห ลั กสู ต รเท ค โน โล ยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเท ค โน โล ยี
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด
ปทุมธานี
ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคผนวก ฌ ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ เรื่ อ งเก ณ ฑ์ ม าต รฐ าน แล ะก ารรั บ รอ ง
ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ญ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
ภาคผนวก ฎ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25551531101823
ภาษาไทย
: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Technology Program in Industrial
Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Industrial Technology)
ชื่อย่อ : B.Tech. (Industrial Technology)
3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 สภาวิ ชาการมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัมภ์ จั งหวัด ปทุมธานี
เห็ นช อบ ในการน าเสน อห ลั ก สู ต รต่ อ สภ า มห าวิ ท ยาลั ย ในการป ระชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักเทคโนโลยี และ/หรือวิศวกรผู้ประสานงานทางเครื่องกล
8.2 นั ก เทคโนโลยี และ/หรื อ วิ ศ วกรผู้ ป ระสานงานฝ่ า ยการผลิ ต และ/หรื อ นั ก บริ ห ารงาน
อุตสาหกรรม
8.3 นักเทคโนโลยี และ/หรือวิศวกรผู้ประสานงานทางไฟฟ้า
8.4 ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ
8.5 ฝ่ายการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.6 ฝ่ายควบคุมคุณภาพขององค์กร สถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม
8.7 ฝ่ายการซ่อมบารุงขององค์กร สถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม
8.8 หัวหน้างานในส่วนต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
8.9 ผู้บริหารในองค์กร หรือสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม
8.10 นักวิจัย ครู หรืออาจารย์สายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8.11 อื่น ๆ
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9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1. นายสุวิทย์ ฉุยฉาย

2.

3.

4.

5

นางสาวปิยะนันท์
สายัณห์ปทุม

นายประจบ ดีบุตร

นางอรวิกา ศรีทอง

นายภัทรเวช ธาราเวช
รักษ์

ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา
ผู้ช่วย
ค.อ.ม.(ไฟฟ้า)
ศาสตราจารย์
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้ช่วย
ปร.ด.(เทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ อุตสาหกรรม)
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูพระนคร
(อุตสาหกรรมศิลป์,
ก่อสร้าง-ศิลปหัตถกรรม)
ผู้ช่วย
ค.ม.(เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ศาสตราจารย์ อุตสาหกรรม)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รจะสอดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไทยในอนาคต
Industry 4.0 เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมไทยทั้งเก่าและใหม่เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมชั้นนาของโลก
ภายในปี 2025 กรอบของแผนคือเน้นถึง การนาวัตถุดิบใหม่ ๆ ที่เลือกเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต
เพื่ อ ที่ จ ะสร้ า งให้ เกิ ด ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น อย่ า งยั่ งยื น โดยอยู่ บ นพื้ น ฐานของการน า
เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในกระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการผลิต และเน้นเรื่องการเพิ่มผลิต
ภาพ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี คนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ดังนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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การเตรียมพร้อมบุคลากรให้มีความสามารถในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงจัดได้ว่ามีความสาคัญ
อย่างยิ่งยวด
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การดาเนินการวางแผนและจัดทาหลักสูตรนี้ได้คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนา
สังคมและสภาวะแวดล้อมทั้งในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและที่ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่
ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร บางกะดี บางปะอิน ไฮเทค โรจนะ หนองแค หินกอง ซึ่งเป็นเขตนิคม
อุตสาหกรรมการผลิต เป็นที่ตั้งของโรงงานจานวนมาก จึงมีความต้องการกาลังคนที่มีความรู้ และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม
จริยธรรมในอาชีพ ด้วยปัจจัยด้านทาเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว เอื้อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
สามารถแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ วิท ยาการต่าง ๆ กับ ภาคเอกชนและจัดส่ งนั กศึ กษาเข้าไปเรียนรู้ การ
ดาเนินงานจริง และจัดทาเป็นกรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนศึกษาดูงานจากสภาพ
จริงและการฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังสามารถให้บริการสังคมด้านการ
วิจัย เผยแพร่ความรู้ และการให้คาปรึกษาต่อชุมชนในท้องที่ จึงเป็นส่วนสาคัญที่มหาวิทยาลัยได้
จัดทาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาในเชิงรุก
เพื่อให้มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒ นาการของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ
ทางอุตสาหกรรม เพื่ อรองรับ การแข่งขัน ทางธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการผลิ ต
บุ คลากรทางด้านเทคโนโลยี อุต สาหกรรมจาเป็ นต้อ งมีความพร้อมที่จะปฏิบั ติงานได้ทั นที และมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้ านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจ
ในผลกระทบของเทคโนโลยี อุตสาหกรรมต่อสั งคม โดยต้ องปฏิ บั ติตนอย่ างมื ออาชีพ มีคุณ ธรรม
จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่งเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั งหวั ด
ปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ สถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และภาระหน้าที่ของของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
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12.2.2 ผลิตบั ณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสานึกในความเป็นไทยมีค วามรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
12.2.3 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้ นาศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
12.2.4 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โดยที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้เขตพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งมีเขตพื้นที่ติดถนน
พหลโยธิน ซึ่งเป็นประตูด่านสาคัญในการส่งสินค้าไปจาหน่ายในภูมิภาคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคกลาง
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคเหนื อ และประเทศเพื่ อ นบ้ าน ส่ งผลให้ ผู้ ป ระกอบการเกี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ให้ความสนใจในการลงทุนในบริเวณใกล้เขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทาให้
เกิดการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน และส่งผลต่อความต้องการแรงงานที่มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมากขึ้น ดังนั้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมที่จะเปิด หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงาน
ของชุมชน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในแวดวงการศึกษา กับ
เครือข่ายหรือองค์กรเอกชนต่าง ๆ ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ทาให้เกิดความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมทั้งในด้านการศึกษาวิจัยและในด้านการประยุกต์ใช้งานจริง ด้วยปัจจัยดังกล่าวส่งเสริมให้
หลักสูตรมีความเข้มแข็งเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง ควบคู่
กับคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่ตนอยู่
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชาทั้งนี้ตามความสนใจของแต่ละคน นอกจากนี้นักศึกษาต่างคณะก็
สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
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13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย คณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการดาเนินงานร่วมกันในการ
ประสานงานและการให้ความร่วมมือกับสาขาวิชาอื่นที่จัดรายวิชาซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องไป
ศึกษาในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ การกาหนดกลยุทธ์ในการสอน การวัด
และประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ ส่วนนักศึกษาที่มาเลือก
เรียนเป็น วิชาเลือกเสรีนั้น ก็ต้องมีการประสานกับคณะต้นสังกัดเพื่อให้ ทราบถึงผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาว่าสอดคล้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาเหล่านั้นศึกษาหรือไม่
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ให้บัณฑิตสามารถนาความรู้ใน
ศาสตร์มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ออกแบบและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังปรัชญา :
“บัณฑิตใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม บูรณาการเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรม”
1.2 ความสาคัญ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในงานอุตสาหกรรมนับว่าเป็นกลไกสาคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อความพร้อมในการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
โลก ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีความต้องการบุคลากรที่ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ เข้าใจ
และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตร
เทคโนโลยีบั ณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงมุ่งที่จะผลิ ตบัณ ฑิ ตระดับปริญ ญาตรีและ
พัฒ นากาลังคนในด้านวิช าชีพระดับเทคโนโลยี ให้ เป็นนักเทคโนโลยีที่มีคุณ ภาพ รวมทั้งยกระดับ
การศึ กษาวิช าชีพ ให้ สู งขึ้น เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกับความต้องการของภาคอุต สาหกรรมของประเทศ
พัฒนากาลังคนทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นนักเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ
รวมทั้งยกระดับการศึกษาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีให้สูงขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
ต้องการพั ฒ นาเทคโนโลยี และผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ มีคุณ ธรรมและจริยธรรม มีค วามรับ ผิ ดชอบ มีค วาม
ซื่อสัตย์ มีความอดทน มีความเสียสละต่อส่วนรวมและประเทศชาติเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ อีกทั้งมีความสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนางานวิจัย
ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ออกมาและสอดคล้องกับแผนพัฒ นาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติโดย
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองนาไปพัฒนาตนเองและประเทศต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
องค์กร ชุมชนและสังคม
1.3.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นาไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบสัมมาชีพได้
1.3.3 ผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทฤษฎี ทางปฏิบัติการและทักษะ
ปฏิบัติ สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3.4 ผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองประเทศไทย 4.0

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

8
2. แผนปรับปรุง
แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
อุตสาหกรรม ให้มีมาตรฐานไม่
ความต้องการกาลังคนในภาค
ต่ากว่ามาตรฐานคุณวุฒสิ าขาที่
ธุรกิจเพือ่ เป็นข้อมูลในการ
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
พัฒนาหลักสูตร
และสอดคล้องกับความต้องการ 2. สารวจความต้องการความรู้
ของภาคธุรกิจและ
ทักษะของนักศึกษาระดับ
ภาคอุตสาหกรรม
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการ
ต้องการ เพื่อนามาพัฒนา
หลักสูตร
3. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนและผู้ใช้บัณฑิตมามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
4. ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในการฝึกสหกิจ
ศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
1. อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการ
ในการให้ความรู้แก่นักศึกษา
สอนการวัดประเมินผล
2. อาจารย์ทุกคนต้องเข้าอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
รูปแบบต่าง ๆ และการวัดผล
ประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
ประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอนต้อง
สามารถวัดและประเมินผลได้
เป็นอย่างดี

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการดาเนินงาน
2. รายงานผลการฝึกงานใน
รายวิชาสหกิจศึกษา/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. เอกสารการประสานงาน
กับภาคธุรกิจ
4. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในทักษะความรู้ ความ
สามารถในการทางาน โดย
เฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ
5

1. หลักฐานหรือเอกสาร
แสดงผลการดาเนินการ
2. รายงานผลการประเมิน
การเรียนการสอนของ
อาจารย์
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แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
3. พัฒนาบุคลากรด้านองค์
1. สนับสนุนบุคลากรในการวิจัยอย่าง 1. หลักฐานการส่งบุคล
ความรู้ให้ก้าวทันต่อ
ต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสาย
การเข้าประชุม อบรม
วิวัฒนาการและองค์ความรู้
ตรงในสาขาวิชาและการพัฒนา
สัมมนา
ใหม่ ๆ ทางวิชาการและสร้าง
องค์ความรู้ให้ก้าวทันวิวัฒนาการ 2. งานบริการวิชาการต่อ
เสริมประสบการณ์การนา
ใหม่
อาจารย์ในหลักสูตร
ความรู้ทางเทคโนโลยี
2. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
3. งานวิจัยและงาน
อุตสาหกรรมไปใช้ในการ
การสอนและทางานบริการ
วิชาการที่นักศึกษา
ปฏิบัติงานจริง
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนา
3. กาหนดให้นักศึกษาทางานวิจัย/
ความรู้และ
งานวิชาการที่สามารถนา
ประสบการณ์ทางาน
ผลที่ได้มาใช้ในการดาเนินงาน ได้
จริง
จริงและเสริมสร้างประสบการณ์
การนาความรู้ไปใช้การปฏิบัติงาน
จริง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อ บังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั งหวัด ปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2.2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
เทียบเท่า
2.2.3 ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2.2.4 ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 เนื่ องจากรูป แบบการจัดการเรียนการสอนในระดั บอุด มศึกษากั บการจัด การเรีย น
การสอนในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความแตกต่างกัน นักศึกษาแรกเข้า
ต้องรับผิดชอบตนเองทั้งในเรื่อง กฎ ระเบียบ วินัย รวมทั้งสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตในระบบการเรียน
ที่แตกต่างจากเดิม มีกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม
ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อการปรับตัวของนักศึกษา
แรกเข้าในการเรียนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจนก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

11
2.3.2 นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจมีพื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ
โดยเฉพาะพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการเรี ย นการสอน รวมทั้ งทั ก ษะและ
ความสามารถการใช้ภ าษาอังกฤษของนักศึกษาซึ่งมีความจาเป็น เนื่องจากการพัฒ นาความรู้และ
เผยแพร่ทฤษฎีต่าง ๆ ถ่ายทอดวิวัฒนาการจากต่างประเทศ หากนักศึกษาที่เข้ามาเรียนมีผลการเรียน
ภาษาอังกฤษต่าจะทาให้ยากต่อการเข้าใจในเนื้อหา รูปแบบ วิธีการดาเนินงานในอุตสาหกรรม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาวิธีการวางเป้าหมายในชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพัน ธ์ของนักศึกษาและ
การดูแลนักศึกษา เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจาเป็น เป็นต้น
2.4.2 ดาเนินการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษต่ า โดยจั ด ทาแบบประเมิ นความรู้ท างด้านภาษาอังกฤษและคณิ ตศาสตร์ โดย
ก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐานความรู้ ที่ ส ามารถใช้ เรีย นในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมได้ กรณี
นักศึกษามีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ มหาวิทยาลัยจะมอบหมายให้มีการสอน
เสริ มเพื่ อ ปรั บ พื้ น ฐานความรู้ ให้ ส ามารถเรียนในสาขาเทคโนโลยี อุต สาหกรรมได้ หรืออาจจั ด ให้
นักศึกษารุ่น พี่ให้คาแนะนาและสอนเสริมให้รุ่นน้อง พร้อมทั้งจัดให้ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้คาแนะนาด้านวิชาการ ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหานักศึกษาก็สามารถปรึกษาหรือขอคาแนะนาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาได้
2.4.3 มี นักวิชาการด้ านการศึกษาทาหน้าที่แนะแนวการเรียน เช่น การจองวิชาเรียน การลง
ทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา การเพิ่มถอนวิชาเรียน การตรวจสอบผลการเรียน การใช้งาน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา เป็นต้น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2563
30
30
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.1 งบบุคลากร
2.2 งบดาเนินการ
2.3 งบลงทุน
2.3.1 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
2.3.2 ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวมรายรับ
รวมรายรับทั้ง 5 ปี

2563

2564

2,895,000

2,880,000

2,969,379
30,000

ปีงบประมาณ
2565

2566

2567

2,880,000

2,880,000

2,880,000

3,117,848
30,000

3,273,740
30,000

3,437,427
30,000

3,609,299
30,000

460,000

460,000

460,000

460,000

460,000

30,000
6,384,379

30,000
6,517,848

30,000
6,673,740

30,000
6,837,427

30,000
7,009,299
33,422,693

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน

2563

2564

ปีงบประมาณ
2565

1. งบบุคลากร
2,969,379
3,117,848
3,273,740
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
2,800
2,800
2,800
2.2 ค่าใช้สอย
9,000
9,000
9,000
2.3 ค่าวัสดุ
30,000
30,000
30,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
72,000
72,000
72,000
3. งบลงทุน
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
460,000
460,000
460,000
2.2 ค่าครุภณ
ั ฑ์
30,000
30,000
30,000
4. เงินอุดหนุน
4.1 การทาวิจัย
100,000
100,000
100,000
4.2 การบริการวิชาการ
5,000
5,000
5,000
รวมรายจ่าย
3,678,179
3,826,648
3,982,540
รวมรายจ่ายทั้ง 5 ปี
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 133,011 บาท/คน/ปี

2566

2567

3,437,427

3,609,299

2,800
9,000
30,000
72,000

2,800
9,000
30,000
72,000

460,000
30,000

460,000
30,000

100,000
5,000
4,146,227

100,000
5,000
4,318,099
19,951,693
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่า ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเที ยบโอน ให้ เป็ นไปตามข้อบั งคั บมหาวิทยาลั ย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

134 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
98 หน่วยกิต
(โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และวิชาทางทฤษฏีไม่
น้อยกว่า 24 หน่วยกิต)
2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
12 หน่วยกิต
และวิทยาศาสตร์
2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
18 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า
61 หน่วยกิต
2.2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
57 หน่วยกิต
2.2.1.1) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานเทคโนโลยี
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน
2.2.1.2) กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี
33 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
2.2.1.3) กลุ่มความรู้ด้านการประกอบการ
12 หน่วยกิต
อุตสาหกรรม บังคับเรียน
2.2.2) กลุ่มวิชาโครงงาน
4 หน่วยกิต
2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ/วิชาบูรณาการ
7 หน่วยกิต
การเรียนรู้ร่วมการทางาน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)
2) หมวดวิชาวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน บังคับเรียน
2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ บังคับเรียน
รหัส
ชื่อวิชา
TIT101 การคานวณทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Calculations for Industrial Technology
TIT102 พื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Basic Principles of Industrial Technology
TIT201 สถิติวิจัยอุตสาหกรรม
Industrial Statistical Research
TME206 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics

รหัส
TIT103
TIT104
TIT105
TIT106
TIT107
TIT108
TIT109

30 หน่วยกิต
98 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี บังคับเรียน 18

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
Information Technology and Computer
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
Information Technology and Computer Practice
การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
Fundamental Industrial Technology Practice
วัสดุเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Industrial Technology Materials
ปฏิบัติการวัสดุเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Industrial Technology Materials Practice
การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
Personnel Development and Technology Training
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
Personnel Development and Technology Training Practice

1(1-0-2)
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รหัส

ชื่อวิชา

TIT202

การจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
Safety and Occupation Health in Industry

TIT203

รหัส
TIT204
TIT205
TIT301
TIT302

น(ท-ป-ศ)

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า
61
2.2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
57
2.2.1.1) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานเทคโนโลยี บังคับเรียน
จานวน 12 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
การวิเคราะห์ต้นทุน
Cost Analysis
การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม
Production Planning Control
การบริหารคุณภาพ
Quality Management
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม
Human Resource Management for Industrial Works

3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2.1.2) กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
จานวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต โดยบังคับเลือกรายวิชาทางปฏิบัติการที่มีหน่วยกิต 2(0-4-2)
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
รหัส
TEC305
TIT110
TIT111
TIT112
TIT113

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
English for Industrial Works
การเขียนแบบอุตสาหกรรม
Industrial Drawing
ปฏิบัติการเขียนแบบอุตสาหกรรม
Industrial Drawing Practice
กระบวนการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Aids Design : CAD
ปฏิบัติกระบวนการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Aids Design : CAD Practice
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น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
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รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

TIT114

ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
Industrial Electric
ปฏิบัติไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
Industrial Electric Practice
เทคโนโลยียานยนต์พื้นฐาน
Basic Automotive Technology
คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
Computer Aids Manufacturing : CAM
ปฏิบัติคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
Computer Aids Manufacturing : CAM Practice
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Computer Numerical Control : CNC
ปฏิบัติเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Computer Numerical Control : CNC Practice
ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
Hydraulics and Pneumatics System
ปฏิบัติระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
Hydraulics and Pneumatics System Practice
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor System
ปฏิบัติระบบไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor System Practice
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
Computer programming in industrial applications
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
Computer Programming in Industrial Applications
Practice
เครื่องกลไฟฟ้า
Electrical Machines
ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้า
Electrical Machines Practice
การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า
Electrical Measurement and Instrument

1(1-0-2)

TIT115
TIT116
TIT206
TIT207
TIT208
TIT209
TIT210
TIT211
TIT212
TIT213
TIT214
TIT215
TIT216
TIT217
TIT218
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2(0-4-2)
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2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
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รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

TIT219

ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า
Electrical Measurement and Instrument Practice
เครื่องมือวัดและมาตรวิทยา
Measurement and Metrology
ปฏิบัติเครื่องมือวัดและมาตรวิทยา
Measurement and Metrology Practice
การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Drawing
ปฏิบัติการเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Drawing Practice
การเขียนแบบไฟฟ้า
Electrical Drawing
ปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้า
Electrical Drawing Practice
การทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม
Industrial Material Testing
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม
Industrial Material Testing Practice
เครื่องมือกล 1
Machine Tool 1
ปฏิบัติเครื่องมือกล 1
Machine Tool Practice 1
เทคโนโลยีการเชื่อมในงานอุตสาหกรรม
Welding Industrial Technology
ปฏิบัติเทคโนโลยีการเชื่อมในงานอุตสาหกรรม
Welding Industrial Technology Practice
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Devices and Circuit
การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Layout and Design
พลังงาน
Energy

2(0-4-2)

TIT220
TIT221
TIT222
TIT223
TIT224
TIT225
TIT226
TIT227
TIT228
TIT229
TIT230
TIT231
TIT232
TIT233
TIT234
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1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

18
รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

TIT235

พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and the Environment
ระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ
Automation Control for Manufacturing
ปฏิบัติระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ
Automation Control for Manufacturing Practice
การศึกษางาน
Work Study
ปฏิบัติศึกษางาน
Work Study Practice
การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Design and Installation of Industrial Electrical Systems
ปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Design and Installation of Industrial Electrical Systems
Practice
มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
Electrical Motor and Control
ปฏิบัติมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
Electrical Motor and Control Practice
การวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม
Measurement and Control of Industrial Processes
ปฏิบัติการวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม
Measurement and Control of Industrial Processes Practice
วงจรดิจิทัล
Digital Circuit
ปฏิบัติวงจรดิจิทัล
Digital Circuit Practice
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automation Control System
ปฏิบัติระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automation Control System Practice
โลหะวิทยาและกระบวนการทางความร้อน
Metallurgy and Heat Treatment

3(3-0-6)

TIT303
TIT304
TIT305
TIT306
TIT307
TIT308
TIT309
TIT310
TIT311
TIT312
TIT313
TIT314
TIT315
TIT316
TIT317

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
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รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

TIT318

ปฏิบัติโลหะวิทยาและกระบวนการทางความร้อน
Metallurgy and Heat Treatment Practice
ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
Industrial Automation Practice
ปฏิบัติระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
Industrial Automation Practice
เครื่องมือกล 2
Machine Tool 2
ปฏิบัติเครื่องมือกล 2
Machine Tool Practice 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming Practice
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller System
ปฏิบัติระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller System Practice
เทคโนโลยีเครื่องมือและแม่พิมพ์
Tool and Die Technology
ปฏิบัติเทคโนโลยีเครื่องมือและแม่พิมพ์
Tool and Die Technology Practice
ระบบโลจิสติกส์ในงานอุตสาหกรรม
Logistic for Industrial Works
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในงานอุตสาหกรรม
Engineering Economics in Industrial Work
การวิจัยดาเนินงานสาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Operation Research for Industrial Technology
การจัดการการซ่อมบารุงในอุตสาหกรรม
Maintenance
ชิ้นส่วนและการทางานเครื่องจักรกล
Parts and Mechanical Work

2(0-4-2)

TIT319
TIT320
TIT321
TIT322
TIT323
TIT324
TIT325
TIT326
TIT327
TIT328
TIT329
TIT330
TIT331
TIT332
TIT333

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

20
รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

TIT334

การออกแบบเครื่องกล
Mechanical Design
การสั่นสะเทือน
Mechanical Vibrations
การติดตั้ง การบารุงรักษาและซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
Maintenance Machinery
การหล่อลื่น
Lubrication
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
Renewable Energy Technology
การยศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม
Ergonomics in Industrial Applications
ปฏิบัติการยศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม
Ergonomics in Industrial Applications Practice
การออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
Technological Innovation Creating and Design
ปฏิบัตกิ ารออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
Technological Innovation Creating and Design Practice
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต
Manufacturing Industrial Product Design
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต
Manufacturing Industrial Product Design Practice
การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Research for Industrial Technology Development
ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Research for Industrial Technology Development Practice
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง
Advance Electronic Circuit
ปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง
Advance Electronic Circuit Practice
พีแอลซี
PLC
ปฏิบัติพีแอลซี
PLC Practical

3(3-0-6)

TIT335
TIT336
TIT337
TIT338
TIT339
TIT340
TIT401
TIT402
TIT403
TIT404
TIT405
TIT406
TIT407
TIT408
TIT409
TIT410

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)

21
รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

TIT411

การส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า
Power Transmission
การจัดการการผลิตสมัยใหม่
Modern Manufacturing Management
กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
กลศาสตร์ของแข็ง
Mechanics of Solid
พลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Dynamics
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
Modern Automotive Technology
การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer
เทอร์โมไดนามิกส์
Thermodynamics
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Industrial Electricity
กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Process
การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
กลยุทธ์ในการบริหารงานอุตสาหกรรม
Industrial Management Strategy
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
Industrial and Organization Psychology
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
Industrial Business Operation

3(3-0-6)

TIT412
TME205
TME207
TME318
TME329
TME443
TMP209
TMP210
TMP214
TPE315
TPE329
TPE331
TPE345

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.2.1.3) กลุ่มความรู้ด้านการประกอบการอุตสาหกรรม
บังคับเรียน จานวน 12 หน่วยกิต
รหัส

ชื่อวิชา

TIT341

การบริหารองค์กรในงานอุตสาหกรรม
Organization Management for Industrial Works
การจัดการโครงการในงานอุตสาหกรรม
Project Management for Industrial Works
การบริหารการเงินและบัญชีในงานอุตสาหกรรม
Financial and Accounting Management for Industrial Works
การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
SME Business Management

TIT342
TIT343
TIT344

น(ท-ป-ศ)

2.2.2) กลุ่มวิชาโครงงาน

4

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

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

TIT345

เตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Preparation for Project in Industrial Technology
โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Project in Industrial Technology

1(0-3-2)

TIT346

3(0-6-3)

2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการ
7 หน่วยกิต
การเรียนรู้ร่วมการทางาน ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง
จานวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
2.3.1) กลุ่มวิชาการฝึกสหกิจศึกษา
รหัส

ชื่อวิชา

TIT413
TIT414

การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Preparation for Cooperative Education in Industrial
Technology
สหกิจศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Cooperative Education in Industrial Technology

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

น(ท-ป-ศ)
1(45)
6(640)
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2.3.2) กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัส

ชื่อวิชา

TIT415
TIT416

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Preparation for Professional Experience in Industrial
Technology
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Field Experience in Industrial Technology

น(ท-ป-ศ)
2(90)
5(450)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้ เลื อกเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ ในหลั กสู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
*** ข้ อก าหนดเฉพาะ ในกรณี ที่ ศึ กษาหลั กสู ตรระดั บปริญญาตรีมาไม่ น้ อยกว่ า 3 ปี และจ าเป็ นต้ องยุ ติ
การศึกษา สามารถยื่นขอสาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า
45 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต ***
หมายเหตุ

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

24
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร
TAT
TEC
TEE
TEN
TIE
TIM
TIT
TME
TMP
TPE
VGE
VLE

หมวดวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
หมวดวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมวดวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
หมวดวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีวิศวกรรม
หมวดวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
หมวดวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมวดวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (ทล.บ.)
หมวดวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)
หมวดวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชารายวิชากลางกลุ่มภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

25
3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGExxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หน่วยกิต
6

TIT101
TIT102
TIT103
TIT104
XXX

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
3

การคานวณทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
วิชาเลือก
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

18

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGExxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หน่วยกิต
6

TME206
TIT105
TIT106
TIT107
XXX

3(3-0-6)
3(0-6-3)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
6

กลศาสตร์วิศวกรรม
การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
วัสดุเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการวัสดุเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเลือก
รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

21

26

หมวดวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VLE101 การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา
VGExxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
TIT201
TIT202
XXX

สถิติวิจัยอุตสาหกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม
วิชาเลือก
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VLE205 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งาน
อาชีพ
VGExxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
TIT203
TIT204
TIT205

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

XXX

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ
การวิเคราะห์ต้นทุน
การวางแผนและควบคุมการผลิตใน
อุตสาหกรรม
วิชาเลือก
รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
0(3-0-6)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
18
หน่วยกิต
0(3-0-6)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
21

27

หมวดวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
VLE210 กลยุทธ์การฟัง-พูดสาหรับผู้เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
VGExxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
TIT301 การบริหารคุณภาพ
TIT302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงาน
อุตสาหกรรม
TIT341 การบริหารองค์กรในงานอุตสาหกรรม
XXX
วิชาเลือก
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

หมวดวิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VLE310 กลยุทธ์การอ่าน-เขียนสาหรับผู้เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
TIT108 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยี
TIT109 ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยี
TIT342 การจัดการโครงการในงานอุตสาหกรรม
TIT343 การบริหารการเงินและบัญชีในงาน
อุตสาหกรรม
TIT344 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
TIT345 เตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
XXX
เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
0(1-2-5)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
21
หน่วยกิต
0(1-2-5)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
16

28

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
หมวดวิชาเฉพาะ
(ปฏิบัติการ และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ)
หมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(ปฏิบัติการ และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TIT346 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
XXX
TIT413
หรือ
TIT415

วิชาเลือก
การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
XXX
เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TIT414 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หรือ
TIT416 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
3(0-6-3)
6
1(45)
2(90)
3(x-x-x)
10 หรือ
11

หน่วยกิต
6(640)
5(450)
6 หรือ 5

29
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

TEC305

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
English for Industrial Works
ศึกษาภาษาอังกฤษ โดยฝึกทักษะทั้งสี่ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะที่เชื่อมโยง
ประสานกั น แต่ จ ะเน้ น ไปในด้ านการอ่าน นั ก ศึ กษาจะได้ รับ การฝึ กฝนให้ ส ามารถอ่ าน และเข้ าใจ
ข้อความภาษาอังกฤษที่เป็นความรู้ทั่วไป โดยเน้นทักษะที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงการเขี ยน
รายงานทางเทคนิคและการนาเสนอ
TIT101

การคานวณทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Calculations for Industrial Technology
ทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์ บทประยุกต์
ของอนุพัน ธ์ อนุ พันย่อย อินทิกรัล อินทิกรัลของฟังก์ชัน อินทิ กรัลจากัดเขตและไม่จากัดเขตในงาน
อุตสาหกรรม
TIT102

พื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Basic Principles of Industrial Technology
ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลศาสตร์ แรง มวลและการเคลื่อนที่
ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง สารและสมบัติของสาร พลังงาน ความร้อน และของไหล
TIT103

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)
Information Technology and Computer
การบริหารข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ต การสื่อสารสมัยใหม่ และการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจ จุบั น มาใช้ในงานอุตสาหกรรม การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริห าร
จัดการ
TIT104

ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
2(0-4-2)
Information Technology and Computer Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

30
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

TIT105

การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
3(0-6-3)
Fundamental Industrial Technology Practice
การฝึ ก ปฏิ บั ติ งานอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐาน การใช้ เครื่ อ งมื อ ช่ า งพื้ น ฐาน เครื่อ งมื อ
ร่างแบบเครื่องมือวัด เบื้องต้น งานวางแบบชิ้น งาน งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด งานลับดอกสว่าน
งานเจาะ งานทาเกลียวด้วยมือ และงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
TIT106

วัสดุเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Industrial Technology Materials
ประเภทของวัส ดุ ได้แ ก่ โลหะ อโลหะ วัส ดุ สั งเคราะห์ วัส ดุผ สม วัส ดุ ธ รรมชาติ
โครงสร้างอะตอม พันธะอะตอม โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค คุณสมบัติของวัสดุได้แก่ คุณสมบัติ
ทางเคมี ฟิสิกส์ ทางกล และมิติ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุวิศวกรรม กระบวนการออกแบบ
และการเลือกใช้วัสดุทางวิศวกรรม
TIT107

ปฏิบัติการวัสดุเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
Industrial Technology Materials Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาวัสดุเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TIT108

การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
1(1-0-2)
Personnel Development and Technology Training
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การพัฒนา
ตามสายอาชีพ (Career Planning) การสารวจความจาเป็นในการฝึกอบรม การกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การฝึกอบรม การจัดทาแผนการฝึกอบรม เทคนิคการนาเสนอและการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สื่อการฝึกอบรม การวัด ประเมิน ผลการจัดทาเอกสารในการ ฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติการเป็น
วิทยากรหรือผู้สอนงาน
TIT109

ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
2(0-4-2)
Personnel Development and Technology Training
Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และสนับ สนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

31
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

TIT110

การเขียนแบบอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Industrial Drawing
การเขียนแบบทั่วไปทางอุตสาหกรรม การเขียนภาพฉายการเขียนภาพคลี่ การเขียน
ภาพตัด การกาหนดขนาดและลักษณะผิวงาน การอ่านและวิเคราะห์แบบทางอุตสาหกรรม การเขียน
ภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น พิกัดความเผื่อ พิกัดการสวม พิกัดรูปร่างมาตรฐาน และสัญลักษณ์แบบ
ทางอุตสาหกรรม
TIT111

ปฏิบัติการเขียนแบบอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
Industrial Drawing Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาการเขียนแบบอุตสาหกรรม
TIT112

กระบวนการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)
Computer Aids Design : CAD
ภาพรวมของวิศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ระบบคอมพิ ว เตอร์ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การช่ว ย
การเขียนแบบ ออกแบบและการบริหารการผลิต วิศวกรรมซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและ
การผลิ ต องค์ ป ระกอบของวิ ศ วกรรมการออกแบบและการผลิ ต การจั ด การองค์ ป ระกอบของ
คอมพิวเตอร์ช่วยใน การผลิต เทคโนโลยีการผลิตด้วยการควบคุมเชิงตัวเลขโดยคอมพิวเตอร์
TIT113

ปฏิบัติกระบวนการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
2(0-4-2)
Computer Aids Design : CAD Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชากระบวนการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
TIT114

ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Industrial Electric
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ หน่วยของการวัดทาง
ไฟฟ้า ความเที่ยงตรงและความแม่นยาในการวัด การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยทางไฟฟ้า การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตรายจาก
ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม มอเตอร์ไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า
แบบต่าง ๆ อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า และการประหยัดไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

32
รหัส
TIT115

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

ปฏิบัติไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
Industrial Electric Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสนั บสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชาไฟฟ้าในงาน

อุตสาหกรรม
TIT116

เทคโนโลยียานยนต์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Automotive Technology
ทฤษฎีที่เกี่ย วกับ การใช้เครื่องมือ การบารุงรักษา เครื่องมือส าหรับงานยานยนต์
พื้นฐาน การถอดประกอบเครื่องยนต์ดีเซล เบนซิน ทั้งสี่จังหวะ และสองจังหวะ ถอดประกอบระบบส่ง
กาลัง การบารุงรักษาเครื่องยนต์และยานยนต์ ความปลอดภัยในงานยานยนต์
TIT201

สถิติวิจัยอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Statistical Research
หลั กการทั่วไปทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้ อมูล การนาเสนอขอมูล การวิเคราะห์
ขอมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่ม
ตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน และสหสัมพันธเชิงเสนแบบงาย
TIT202

การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management
พื้นฐานของการบริหารจัดการ ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการในโครงสร้างองค์กร
และการก าหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุ ม ติ ด ตามและประเมิ น ผลในงานอุ ต สาหกรรม
การจัดการคุณภาพ จิตวิทยาอุตสาหกรรม การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน การจัดการโลจิสติกส์
เศรษฐศาสตร์ อุต สาหกรรม การควบคุ ม ทางด้ านงบประมาณและการเงิน ต้ น ทุ น ค่ าใช้จ่ าย และ
การบริหารความเสี่ยง
TIT203

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
3(3-0-6)
Safety and Occupation Health in Industry
หลักการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย
ด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ระบบมาตรฐานสากลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภั ย หลั ก การและ เทคนิ ค ที่ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ในสถาน
ประกอบการ
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TIT204

การวิเคราะห์ต้นทุน
3(3-0-6)
Cost Analysis
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้ นทุน จานวน และกาไร การวิเคราะห์ต้นทุน
กิจการอุตสาหกรรม วิธีการคิดต้นทุนสินค้าที่ส่งไปสู่โรงงาน ต้นทุนวัตถุทางตรง การคิดค่าแรงทางตรง
ค่าใช้จ่ายโรงงาน ต้นทุนแปรผันได้ ต้นทุนงานสั่งทา ต้นทุนช่วงการผลิตตามกระบวนการ ต้นทุนแบ่ง
สรร ต้ น ทุ น มาตรฐาน ต้ น ทุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร่ ว ม และผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลอยได้ การค านวณของเสี ย ของ
สิ้น เปลื อง งานมีตาหนิ และเศษซาก รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ งบดุลการเงิน งบประมาณ
การผลิตและ การขาย งบประมาณฐานศูนย์ การควบคุมงบประมาณและการประเมินผล
TIT205

การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Production Planning Control
ศึกษาระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผน
การผลิต การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการพัสดุคงคลัง ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี การ
จัดการโซ่อุปทาน เทคนิคการจัดลาดับงาน การจัดการโครงการโดยใช้เทคนิ ค Pert/CPM และการจัด
สมดุลสายการผลิต
TIT206

คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
1(1-0-2)
Computer Aids Manufacturing : CAM
หน้ าที่ และระบบของการใช้ค อมพิ ว เตอร์ช่ ว ยในการออกแบบและการผลิ ต โดย
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ออกแบบ อุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ การสร้างแบบจาลอง
ของพื้ น ผิ ว และวั ต ถุ แ ข็ ง การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการเขี ย นโปรแกรมส าหรั บ ระบบซี เอ็ น ซี
การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ
TIT207

ปฏิบัติคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
2(0-4-2)
Computer Aids Manufacturing : CAM Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชาคอมพิวเตอร์

ช่วยในการผลิต
TIT208

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
1(1-0-2)
Computer Numerical Control : CNC
ประเภท หลักการทางาน และชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยระบบ ซีเอ็นซี
ระบบการเคลื่ อนที่ตามแนวแกน ระบบโคออดิเนท ระบบการวัด ระบบการควบคุมการเคลื่ อนที่
องค์ประกอบของการทางานกลึงและงานกัด และการซ่อมบารุงเครื่องจักรกล ซีเอ็นซี
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TIT209

ปฏิบัติเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
2(0-4-2)
Computer Numerical Control : CNC Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชาเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
TIT210

ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
1(1-0-2)
Hydraulics and Pneumatics System
หลักการพื้นฐานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ไฮดรอ
ลิกส์และนิวแมติกส์ หลักการทางานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบ สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบวงจรและระบบควบคุมการทางาน การคานวณเบื้องต้นทางไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
การประยุกต์ใช้งาน

TIT211

ปฏิบัติระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
2(0-4-2)
Hydraulics and Pneumatics System Practice
ปฏิ บั ติ เกี่ย วกับ หั ว ข้อที่ มีเนื้ อหาสนั บ สนุน ทฤษฎี ในภาคบรรยายของวิช าระบบ
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
TIT212

ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
1(1-0-2)
Microprocessor System
โครงสร้างสถาปัตยกรรม ของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ระบบบัส วงรอบการทางาน
ของคาสั่ง สถาปัตยกรรมของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ หน้าที่ และการใช้รีจิสเตอร์ การจัดเนื้อที่ ของ
หน่วยความจา วิธีเก็บคาสั่งและข้อมูลในหน่วยความจา การจัดเนื้อที่สาหรับอินพุท/เอาท์พุท วิธีการ
อ้างตาแหน่งข้อมูล ชุดคาสั่งภาษาแอสเซมบลี ศึกษาการเขี ยนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี และภาษา
ชั้นสูง และศึกษาการเขียนโปรแกรมอินเตอร์รัพท์
TIT213

ปฏิบัติระบบไมโครโปรเซสเซอร์
2(0-4-2)
Microprocessor System Practice
ปฏิ บั ติ เกี่ย วกับ หั ว ข้อที่ มีเนื้ อหาสนั บ สนุน ทฤษฎี ในภาคบรรยายของวิช าระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์
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TIT214

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Computer Programming in Industrial Applications
ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์โดยทั่ว ๆ ไปอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ และการนาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม หลักการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงาน ภาษาคอมพิวเตอร์ ชนิดของข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร
คาสั่งต่าง ๆ การเขียนข้อความภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยคาสั่งต่ าง ๆ โปรแกรมแบบเส้นตรง โปรแกรม
ลูป โปรแกรมย่อย ระบบไฟล์ การเก็บข้อมูลเข้าไฟล์ และการนาข้อมูลออกจากไฟล์
TIT215

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
Computer Programming in Industrial Applications
Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
TIT216

เครื่องกลไฟฟ้า
1(1-0-2)
Electrical Machines
โครงสร้าง หลักการทางาน คุณลักษณะ การต่อและการนาไปใช้งานของหม้อแปลง
ไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกลไฟฟ้าเหนี่ยวนา เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส
TIT217

ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้า
2(0-4-2)
Electrical Machines Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาเครื่องกลไฟฟ้า
TIT218

การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า
1(1-0-2)
Electrical Measurement and Instrument
แนวความคิดพื้ นฐานของการวัดและควบคุ มที่ ใช้ ในกระบวนการทางอุ ตสาหกรรม
แผน ภาพการท างานของกระบวนการ พี เอฟดี แผนภาพกระบวนการผลิ ต พี ไอดี และสั ญญลั กษณ์
กราฟฟิกสาหรับ การวัดและควบคุม แผนภาพวงควบคุมและไบนารีลอจิกของกระบวนการ แผนภาพแบบ
วงการวัดและควบคุม ตารางข้อกาหนดของอุปกรณ์วัด แผนภูมิการติดตั้งอุปกรณ์วัด การป้ องกันอุปกรณ์
วัด เครื่องมือวัดและการวัดในกระบวนการที่ใช้สาหรับวัดอุณหภูมิ ความดัน การไหล และ ระดับ อุปกรณ์
ควบคุม สุดท้าย
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TIT219

ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า
2(0-4-2)
Electrical Measurement and Instrument Practice
ปฏิบั ติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า
TIT220

เครื่องมือวัดและมาตรวิทยา
1(1-0-2)
Measurement and Metrology
หลักการมาตรวิทยา มาตรฐานการวัด ระบบการวัดภายในประเทศ ระบบการวัด
ระหว่างประเทศ ระบบของหน่วยวัดมาตรฐานสากล การสอบเทียบ ความสามารถสอบกลับได้ของ
การวัดค่าความไม่แน่นอนในการวัด การวิเคราะห์ระบบการวัด และ การเลือกบริภัณฑ์การวัด ตาม
วิธีการที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ แนวคิดด้านมาตรวิทยา ระบบการวัด มาตรฐานการวัด
การสอบกลับได้ของระบบการวัด การสอบเทียบเครื่องมือวัด ความไม่แน่นอนของการวัด วิธีการและ
ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมแบบต่าง ๆ
TIT221

ปฏิบัติเครื่องมือวัดและมาตรวิทยา
2(0-4-2)
Measurement and Metrology Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาเครื่องมือวัดและมาตรวิทยา
TIT222

การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
1(1-0-2)
Electronics Drawing
การเขียนสัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบลายปริ๊นท์ การเขียนและอ่าน
แบบวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้วัสดุอุปกรณ์อาร์ตเวอร์คประกอบการเขียนแบบ
การเขียนแบบเพื่อทาฟิล์มสาหรับซิลค์สกรีน การย่อ การขยาย และการเก็บรักษาแบบ
TIT223
ปฏิบัติการเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
2(0-4-2)
Electronics Drawing Practice
ปฏิบั ติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาการเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
TIT224

การเขียนแบบไฟฟ้า
1(1-0-2)
Electrical Drawing
เขียนแบบสัญลักษณ์ที่ใช้งานทางไฟฟ้า เขียนแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้า เขียน
แบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และเขียนแบบงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไฟฟ้า การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบไฟฟ้า ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบงานไฟฟ้า
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TIT225

ปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้า
Electrical Drawing Practice
2(0-4-2)
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาการเขียนแบบไฟฟ้า
TIT226

การทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Industrial Material Testing
การทดสอบคุณสมบัติและพฤติกรรมทางกลของวัสดุ จากการดึง การอัด การเฉือน
การบิด การดัด การกระแทก การทดสอบความแข็ง การทดสอบแบบทาลาย และการทดสอบแบบ
ไม่ทาลาย

TIT227

ปฏิบัตการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
Industrial Material Testing Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม

TIT228

เครื่องมือกล 1
1(1-0-2)
Machine Tool 1
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เพื่อกาหนดเครื่องมือตัด ทฤษฎีการตัด
โลหะวัสดุที่ใช้ทาเครื่องมือตัด การหล่อเย็นเครื่องจับยึดและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสาหรับการผลิต การ
วิเคราะห์การออกแบบเครื่องมือและเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน
TIT229

ปฏิบัติเครื่องมือกล 1
2(0-4-2)
Machine Tool Practice 1
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาเครื่องมือกล 1
TIT230

เทคโนโลยีการเชื่อมในงานอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Welding Industrial Technology
กรรมวิ ธี ก ารต่ อ และตั ด ชิ้ น งานแบบต่ า ง ๆ โลหะวิ ท ยางานเชื่ อ ม การเชื่ อ ม
เหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสม ปัญหาการแตกร้าวและการป้องกันในงานเชื่อม การเลือกใช้ลวดเชื่อมกับ
งานเชื่ อ มเหล็ ก ต่ า งชนิ ด กั น การหดตั ว และบิ ด งอในการเชื่ อ มโลหะคุ ณ ภาพของแนวเชื่ อ มและ
การตรวจสอบ การประมาณราคางานเชื่อมและการออกแบบงานเชื่อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

38
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

TIT231

ปฏิบัติเทคโนโลยีการเชื่อมในงานอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
Welding Industrial Technology Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาเทคโนโลยีการเชื่อมในงานอุตสาหกรรม
TIT232

อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronic Devices and Circuit
โครงสร้าง ชนิ ด การทางาน คุณ ลั กษณะของการทางานของไดโอด คาปาซิเตอร์
LDR วงจรรวม วงจรเรียงกระแส การทางานของทรานซิสเตอร์ FET ทรานซิสเตอร์ในวงจรสวิตช์และ
ขยายสัญญาณ การไบแอส ทรานซิสเตอร์
TIT233

การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Plant Layout and Design
หลักการออกแบบโรงงาน การเลือกทาเลที่ตั้งโรงงาน ปัญหาในการออกแบบและวาง
ผังโรงงานอุตสาหกรรม รูปแบบเบื้ องต้นในการออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ การไหล ของวัสดุ การวางแผนและวิเคราะห์ สิ่งอานวย
ความสะดวกและสนั บสนุ นการผลิ ต การกาหนด ความสั มพั นธ์ของหน่ วยงาน ผังโรงงานแบบต่ าง ๆ
สาหรับงานบริการ และงานสนับสนุนการผลิต การขนถ่ายวัสดุ
TIT234

พลังงาน
3(3-0-6)
Energy
บทบาทของพลังงานในระบบการผลิตอุต สาหกรรม ชนิดและประเภทของพลังงาน
หลักการเลือกใช้พลังงานใน อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์การใช้พลังงาน เทคนิคการประหยัดพลังงานใน
อุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน

TIT235

พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Energy and the Environment
ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน สถานการณ์ พ ลั งงานและสิ่ งแวดล้ อ มโลก ผลกระทบของการใช้
พลังงานต่อสภาพแวดล้อม ภาวะฝนกรด สภาวะโลกร้อน แหล่งพลังงานธรรมชาติและกระบวนการ
ผลิต พลังงานจากแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติและของเสียภายในท้องถิ่น ประกอบด้วยพลังงานจาก
แสงอาทิ ต ย์ น้ า ชี ว มวล ชี ว ภาพ ขยะ ชุ ม ชน มู ล สั ต ว์ วั ส ดุ เหลื อ ใช้ ท างการเกษตรและน้ าเสี ย
อุตสาหกรรม การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
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TIT301

การบริหารคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
หลั ก การพื้ น ฐานและกลยุ ท ธ์ ส าหรับ ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ปรั ช ญาการจั ด การ
คุณภาพ การวางแผนคุณภาพ การวางแผนและการดาเนินงานด้านคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ
การจัดการคุณภาพโดยรวม ความมีส่วนร่วมของพนักงานในการส่งเสริ มระบบบริหารคุณภาพ การให้
ความสาคัญกับลูกค้า การบริหารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ ระบบ
บริหารคุณภาพในการจัดซื้อ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานสากลสาหรับระบบบริหารคุณภาพ
TIT302

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Human Resource Management for Industrial Works
ศึกษาเกี่ย วกับ ประวัติ ความเป็น มา ทฤษฎี และหลั กการในการบริห ารทรัพ ยากร
มนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ ขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน
การวางแผนกาลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
TIT303

ระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ
1(1-0-2)
Automation Control for Manufacturing
หลักการของระบบการผลิ ตในรูปแบบอัตโนมัติระบบการผลิตอัตโนมัติแบบต่าง ๆ
เช่น ระบบการผลิตแบบผสมผสาน เทคโนโลยีกลุ่ม ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น และระบบการผลิตอื่น ๆ
TIT304

ปฏิบัติระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ
2(0-4-2)
Automation Control for Manufacturing Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาปฏิบัติระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ

TIT305

การศึกษางาน
1(1-0-2)
Work Study
ความรู้ ขั้น ตอนการปฏิ บัติ การนาไปใช้ด้านการศึกษาการเคลื่ อนไหวและเวลา
รวมถึงแผนภูมิกระบวนการ แผนภูมิคน แผนภูมิเครื่องจักร แผนภาพการไหล การศึกษาการเคลื่อนไหว
อย่างละเอียด หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การจับเวลาโดยตรง การให้ อัตราความเร็ว ระบบ
ข้อมูล มาตรฐาน การสร้างสูตรการหาเวลา การสุ่มงาน ค่าแรงจูงใจแบบต่าง ๆ และการใช้อุปกรณ์
ต่าง ๆ ในการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

40
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

TIT306

น(ท-ป-ศ)

ปฏิบัติการศึกษางาน
2(0-4-2)
Work Study Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ

วิชาการศึกษางาน
TIT307

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Design and Installation of Industrial Electrical
Systems
หลั กการออกแบบ มาตรฐานสายไฟและบริภัณฑ์ ไฟฟ้า กฎและมาตรฐานการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ า การประมาณโหลด การค านวณหาขนาดสายไฟ การติ ดตั้งไฟฟ้ าภายในอาคาร โรงงาน
อุตสาหกรรม การติดตั้งภายนอกอาคาร คุณสมบัติและการใช้งานของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ สวิตซ์เกียร์รีเลย์
ป้ องกัน เครื่องกลไฟฟ้า อุปกรณ์ ป้ องกันฟ้ าผ่ า อุปกรณ์ ป้องกันการลั ดวงจร การวางแผนการเดินสาย
การปักเสาพาดสาย การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งานประมาณการและวางแผนก่อสร้างไฟฟ้าในงานต่าง ๆ
TIT308

ปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
Design and Installation of Industrial Electrical
Systems Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

TIT309

มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
1(1-0-2)
Electrical Motor and Control
หลักการและการควบคุม สวิตช์ปุ่มกด สวิตช์รีเลย์ การป้องกันกระแสเกิน การป้องกัน
แรงดันตกและแรงดันเกิน ลิมิตช์สวิตช์ สวิตช์รีเลย์ตั้งเวลา สวิตช์รีเลย์ช่วยการสตาร์ท มอเตอร์แบบต่างๆ
การเปลี่ยนทิศทางการหมุน การเปลี่ยนความเร็ว
TIT310

ปฏิบัติมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
2(0-4-2)
Electrical Motor and Control Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชามอเตอร์ไฟฟ้า

และการควบคุม
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TIT311

การวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Measurement and Control of Industrial Processes
หลักการเกี่ยวกับการวัดและการควบคุม การวัดแรง การวัดความเร็ว การวัดกาลัง
อุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์ การวัดและเครื่องวัดอุณหภูมิ การวัดความดัน การวัดระดับ การวัดอัตราการ
ไหล หลักการและการควบคุมกระบวนการ อุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์แปลง
สัญญาณ การปรับแต่งตัวควบคุม
TIT312

ปฏิบัติการวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
Measurement and Control of Industrial Processes
Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสนั บสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชาการวัดและ
ควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม

TIT313

วงจรดิจิทัล
1(1-0-2)
Digital Circuit
ระบบตั ว เลขและรหั ส พี ช คณิ ต บู ลี น และสวิ ท ช์ ชิ่ ง ฟั ง ก์ ชั น อุ ป กรณ์ ส วิ ท ช์ ชิ่ ง
การลดทอนบูลีนฟังก์ชันให้น้อยที่สุด ผังของคานอ วิธีคิวเอ็ มและวิธีอื่น ๆ ที่ใช้ในการออกแบบด้วย
คอมพิว เตอร์ คอมบิ เนชัน แนลอิเล็ กทรอนิ กส์ และรีเลย์ส วิทช์ชิ่งเนทเวิร์ค วิธีออกแบบสองระดับ ซี
เควนเชียลเนทเวิร์คแบบพัลส์โมด และฟันดา เมทัลโมด การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางตรรกะ
TIT314

ปฏิบัติวงจรดิจิทัล
2(0-4-2)
Digital Circuit Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชาวงจรดิจิทัล

TIT315

ระบบควบคุมอัตโนมัติ
1(1-0-2)
Automation Control System
หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และแบบจาลองของระบบควบคุม
เชิงเส้น แผนภาพกล่องและกราฟการไหลของสัญญาณ เสถียรภาพของระบบควบคุมป้อนกลับเชิงเส้น
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบในโดเมนของเวลา การตอบสนองของความถี่ การตอบสนองของ
ระบบที่ไม่มีเสถียรภาพ การวิเคราะห์หาค่าผิดพลาดของภาวะเสถียร การออกแบบและการชดเชยของ
ระบบควบคุม การประยุกต์ใช้แบบจาลองคอมพิวเตอร์สาหรับระบบควบคุม
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TIT316

น(ท-ป-ศ)

ปฏิบัติระบบควบคุมอัตโนมัติ
2(0-4-2)
Automation Control System Practice
ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ที่ มี เนื้ อ หาสนั บ สนุ น ทฤษฎี ในภาคบรรยายของวิ ช าระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ
TIT317

โลหะวิทยาและกระบวนการทางความร้อน
1(1-0-2)
Metallurgy and Heat Treatment
คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของโลหะ โครงสร้างอะตอม โครงสร้าง
ผลึก ข้อบกพร่องในผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ การคืนตัว การเกิดผลึกใหม่ การเติบโตของผลึ ก
กระบวนการแข็ ง ตั ว ของโลหะ โครงสร้ า งจากการแข็ ง ตั ว ของงานหล่ อ เฟสและแผนภาพสมดุ ล
การปรับปรุงพัฒนา และควบคุมโครงสร้างของโลหะชนิดต่าง ๆ
TIT318

ปฏิบัติโลหะวิทยาและกระบวนการทางความร้อน
2(0-4-2)
Metallurgy and Heat Treatment Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชาโลหะวิทยา
และกระบวนการทางความร้อน
TIT319

ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Industrial Automation Practice
หลั ก การของระบบอั ต โนมั ติ การออกแบบพื้ น ฐานของระบบอั ต โนมั ติ ในงาน
อุตสาหกรรม การจัดการระบบอัตโนมัติการป้อนและการควบคุมเพื่อทาให้อุปกรณ์ ในงานอุตสาหกรรม
ท างานเป็ น ระบบอั ต โนมั ติ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านของระบบนิ ว แมติ ก ส์ ไฮดรอลิ ก ส์ แ ละไฟฟ้ า
การออกแบบระบบควบคุมด้วยระบบควบคุมไฟฟ้า พีแอลซี และคอมพิวเตอร์
TIT320

ปฏิบัติระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
Industrial Automation Practice
ปฏิ บั ติ เกี่ย วกั บ หั ว ข้ อที่ มีเนื้ อ หาสนั บ สนุ น ทฤษฎี ในภาคบรรยายของวิช าระบบ
อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
TIT321

เครื่องมือกล 2
1(1-0-2)
Machine Tool 2
หลั กการจาแนกมาตรฐาน และวิธีการใช้งานอุปกรณ์ ประกอบพิเศษในงานกลึ ง
งานกัด การคานวณการตัดเฉือน งานกลึง งานกัด การตรวจสอบความปลอดภัยและการบารุงรักษา
เครื่องจักรกล
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TIT322

น(ท-ป-ศ)

ปฏิบัติเครื่องมือกล 2
2(0-4-2)
Machine Tool Practice 2
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชาเทคโนโลยี

เครื่องมือกล 2
TIT323

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)
Computer Programming
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างคอมพิวเตอร์และหลักการเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรม
โปรแกรมภาษา การใช้ผังงานส่วนประกอบของโปรแกรมชนิดของข้อมูล ตัวแปรการรับข้อมูลและ
แสดงผลลัพธ์ การคานวณของคณิ ตศาสตร์และตรรกศาสตร์ การตัดสินใจการทางานโปรแกรมย่อ
โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมภาษา
TIT324

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2(0-4-2)
Computer Programming Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
TIT325

ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
1(1-0-2)
Microcontroller System
คอมพิ ว เตอร์พื้ น ฐานโครงสร้างและการท างานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
การใช้งานเทคนิคการอินเทอร์เฟส (Interface) การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันในทางอิเล็คทรอนิกส์
TIT326

ปฏิบัติระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
2(0-4-2)
Microcontroller System Practice
ปฏิ บั ติเกี่ย วกับ หั ว ข้ อที่ มีเนื้ อหาสนั บ สนุ น ทฤษฎี ในภาคบรรยายของวิช าไมโคร

คอนโทรลเลอร์
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TIT327

เทคโนโลยีเครื่องมือและแม่พิมพ์
1(1-0-2)
Tool and Die Technology
หลั กเบื้ องต้ นของเครื่องมื อและแม่ พิ มพ์ วัสดุ ส าหรับท าเครื่องมื อและเศรษฐศาสตร์
เครื่องมือหน้าที่การใช้งาน ชนิด อุปกรณ์นาเจาะและอุปกรณ์จับยึดในงานอุตสาหกรรมหลักการกาหนด
ตาแหน่งและวิธีการจับยึดชิ้นงาน เครื่องมือสาหรับงานตรวจสอบ งานเชื่อมประสาน และงานเครื่องมือกล
เครื่ องจั กรและแม่ พิ มพ์ ชนิ ดต่ าง ๆ อาทิ งานปั๊ มขึ้ นรู ป งานดึ งขึ้ นรูป งานอั ดขึ้ นรูป การงานตั ดโลหะ
ส่วนประกอบและการสร้างแม่พิมพ์ การจาลองแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
TIT328

ปฏิบัติเทคโนโลยีเครื่องมือและแม่พิมพ์
2(0-4-2)
Tool and Die Technology Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชาเทคโนโลยี
เครื่องมือและแม่พิมพ์
TIT329

ระบบโลจิสติกส์ในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Logistic for Industrial Works
ภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ
ในด้ านการจั ด ซื้ อ การปฏิ บั ติ ก าร และการจั ด การด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ รวมถึ งการจั ด การการไหลของ
ผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ จนถึงขั้นตอนการจัดส่งถึงผู้ใช้รายสุดท้าย
TIT330

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics in Industrial Work
หลักการทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นเกี่ยวกับการนาเอาดอกเบี้ย และค่าของเงินที่
เปลี่ ย นไปตามเวลามาท าการวิ เคราะห์ ก ารลงทุ น แบบต่ า ง ๆ ส าหรั บ โครงการทาง วิ ศ วกรรม
การวิ เคราะห์ จุ ด คุ้ ม ทุ น ค่ า เสื่ อ มราคา การศึ ก ษาการทดแทนทรั พ ย์ สิ น การวิ เคราะห์ ค วามไวต่ อ
การเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์การลงทุนภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
TIT331

การวิจัยดาเนินงานสาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Operation Research for Industrial Technology
ศึกษาหลักการ ขั้นตอน รูปแบบ ชนิด บทบาทการวิจัยดาเนินงานสาหรับเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม แนวทางของการวิ เคราะห์ เชิ งปริม าณ ปั ญ หาการโปรแกรมเชิ งเส้ น และการน าไป
ประยุ กต์ใช้ การจั ดรูป แบบของปัญ หา ปัญหาทางการขนส่ง ปัญ หาทางพัส ดุคงคลัง การสร้างและ
หาผลลัพธ์ของแบบจาลอง แบบจาลองของระบบพัสดุคงคลัง ทฤษฎีแถวคอย การวิเคราะห์โครงข่าย
การโปรแกรมพลวัต และเทคนิคการจาลองแบบปัญหา การวางแผนสาหรับโครงงาน แนวความคิดของ
เทคนิคการหาผลลัพธ์ที่เหมาะสม
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TIT332

การจัดการการซ่อมบารุงในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Maintenance
หลั กการบ ารุงรัก ษาในอุ ตสาหกรรมและการบ ารุงรักษาทวีผ ล สถิ ติการขั ดข้อ ง
ความ น่าเชื่อถือ การวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานและความสามารถในการบารุงรักษา การหล่อลื่น
ระบบการบารุงรักษาแบบป้องกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพเครื่องจักร ระบบการควบคุม
และส่ งงาน การบ ารุงรักษาองค์กร บุ คลากร และทรัพ ยากรในการบารุงรักษา ระบบการจัดการ
บารุงรักษาโดยใช้คอมพิวเตอร์การจัดการวงจรอายุเครื่องจักร การจัดทารายงานด้านการบารุงรักษา
และดัชนีวัดประสิทธิภาพการบารุงรักษา การจัดตั้งระบบการซ่อมบารุง
TIT333

ชิ้นส่วนและการทางานเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Parts and Mechanical Work
ศึกษาลักษณะของชิ้นส่วนประกอบ หน้าที่และการทางานของเครื่องจักร ประเภท
Bearing, Clutches, Coupling, สายพานโซ่ เฟื อ ง(Belts, Chains Gears) และ Irregular motion
devices, Connections and Joints, Pistons ลิ้นประเภทต่างๆ เช่น ลิ้นกันกลับลิ้นนิรภัยและลิ้นนา
ทาง(Non-return valves, Safety valves and Pilot valves) เป็นต้น เครื่องช่วยแรง (Boosters or
Servomechanism) ทั้งที่เป็นแบบ Mechanical, Pneumatics, and Hydraulics, Stuffing boxes,
Seals, Cross heads และส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องจักรกล
TIT334

การออกแบบเครื่องกล
3(3-0-6)
Mechanical Design
พื้นฐาน หลักการการออกแบบสร้างเชิงวิศวกรรม เพื่อหารูปแบบชิ้นส่วนเครื่องมือ
เครื่องจักรแบบต่าง ๆ ตามหน้าที่ที่กาหนด ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุและคุณสมบัติ
เชิงกลของวัสดุทางวิศวกรรม การคานวณ การวิเคราะห์ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบสาคัญ
ในเครื่องจักรกล เพลาส่งกาลัง ระบบส่งกาลัง อุปกรณ์จับยึดและรองลื่นแบบต่าง ๆ การกาหนดวัสดุ
ตลอดจนการกาหนดคุณภาพผิวงานและพิกัดความเผื่อ
TIT335

การสั่นสะเทือน
3(3-0-6)
Mechanical Vibrations
ระบบหนึ่ งล าดับขั้นอิสระ การสั่ นสะเทือนเนื่องจากแรงบิด การสั่นสะเทือนแบบ
อิสระและแบบบั งคับ วิธีการระบบเทียบเท่า ระบบหลายล าดับขั้นอิสระ วิธีการและเทคนิคการลด
การสั่นสะเทือน และ ควบคุมการสั่นสะเทือน
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TIT336

การติดตั้ง การบารุงรักษาและซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Maintenance Machinery
หลั ก การทั่ ว ไปในการซ่ อ มและบ ารุ งรัก ษา การตรวจ การปรับ แต่ ง การเปลี่ ย น
ชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจั ก ร การบ ารุ ง รั ก ษาตามก าหนดและการบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น การตรวจซ่ อ ม
เครื่องจักรกลที่ชารุดเสียหาย การบารุงรักษาทวีผล การประมาณค่าใช้จ่ายและควบคุมค่าใช้จ่ายสาหรับ
การบารุงรักษาทวีผล
TIT337

การหล่อลื่น
3(3-0-6)
Lubrication
ความหนื ด สมการของเรย์โนลน์ การหล่อลื่นแบบไฮโดรไดนามิก แบริ่งแบบแผ่ น
เจอนัลแบริ่ง การหล่อลื่นแบบไฮโดรสแตติก การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิก
TIT338

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
Renewable Energy Technology
ภาพรวมของการใช้ พ ลั ง งานและแหล่ งพลั ง งาน การก าเนิ ด ไฟฟ้ าจากพลั ง งาน
ทดแทนคุ ณ สมบั ติ ข องเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า จากพลั งงานทดแทน การใช้ อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใน
การควบคุมการผลิ ตพลั งงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การจาลองผลการผลิ ตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน
TIT339

การยศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Ergonomics in Industrial Applications
ที่มาและความหมายของการยศาสตร์และกายวิภ าคเชิงกล กายวิภาคศาสตร์ของ
มนุ ษ ย์ การเคลื่ อนไหวร่างกายมนุ ษ ย์ สั ดส่ ว นร่างกายมนุ ษย์ ความสามารถในการเห็ น และได้ยิ น
ผลกระทบต่อสมรรถภาพการทางานของมนุ ษย์ สมรรถนะและสัด ส่ วนเพื่ อการออกแบบ การน า
หลักการทางการยศาสตร์มาผสานเข้ากับการทางานของมนุษย์ซึ่งมีความสาคัญต่อวงการออกแบบและ
อุตสาหกรรม
TIT340

ปฏิบัติการยศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
Ergonomics in Industrial Applications Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชาการยศาสตร์
ในงานอุตสาหกรรม
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TIT341

การบริหารองค์กรในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Organization Management for Industrial Works
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์การ โครงสร้างองค์ก ร ปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอด
ขององค์ ก ร รู ป แบบขององค์ ก รสมั ย ใหม่ กระบวนการจั ด การภายในองค์ ก ร การจั ด การ
การเปลี่ย นแปลง การจั ดการความขัดแย้ง องค์กรและสิ่งแวดล้ อม การจัดองค์กรให้ เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงองค์การ
TIT342

การจัดการโครงการในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Project Management for Industrial Works
ความส าคั ญ ของการจั ด การโครงการในองค์ ก ร โครงสร้ า งและบทบาทและ
ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ ปัจจัยแวดล้อมที่สาคัญในการจัดการโครงการให้
ประสบผลส าเร็ จ ตั้งแต่เริ่ มต้ น จนโครงการสิ้ น สุ ด ลง การวางแผนงานโดยใช้เครื่องมื อต่ า ง ๆ เช่ น
โครงสร้างงาน เทคนิคสายงานวิกฤติ แผนงบประมาณโครงการ การทางานเป็นทีมและการบริหาร
ทีมงาน การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงดาเนินการโครงการ การติดตามและควบคุมด้าน
เวลาและค่าใช้จ่าย โครงการด้วยวิธีเอริน์แวลู เทคนิคการเร่งรัดงานเช่น การทางานแบบ Fast-Track
การลดระยะเวลาโครงการ การปิดโครงการ การประเมินความสาเร็จโครงการ
TIT343

การบริหารการเงินและบัญชีในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Financial and Accounting Management for
Industrial Works
ขอบเขตและหน้ าที่ ข องบั ญ ชี ในการบริห ารธุรกิ จ หลั ก การการบั ญ ชี ก ารเงิ น เพื่ อ
การบริ ห ารการใช้ข้อมูลทางบั ญ ชีและรายงานทางการเงินที่ได้รับจากระบบบัญ ชีแนวคิดเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ต้นทุน ยอดขายและกาไรและการนาวิธีการและเทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการมาใช้
ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
TIT344

การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(3-0-6)
SME Business Managment
บทบาทและความส าคั ญ ของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม นโยบายและ
การส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ การวิเคราะห์หาโอกาสทางธุรกิจ รูปแบบและ
การจัดตั้งธุรกิจ การทาแผนธุรกิจ การกาหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ การวางแผนและการจัดการด้าน
การตลาด การผลิตหรือการดาเนินงาน การจัดองค์กรและการบริหารบุคคล การบัญชีและการเงิน
การจัดการความเสี่ยง การประเมินผลการดาเนินงาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้
สาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
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TIT345

การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1(0-3-2)
Preparation for Project in Industrial Technology
แนะนาวิธีการทาโครงงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดตั้งกลุ่มการทางาน เขียน
และเสนอหัวข้อที่ต้องการ พร้อมทั้งกาหนดรายละเอียดของโครงงาน
TIT346

โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
Project in Industrial Technology
จั ด ท าโครงงานที่ ต่ อ เนื่ อ งจากรายวิ ช า TIT345 การเตรี ย มโครงงานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมโดยระหว่างภาคการศึกษาจะต้องมีการเสนอรายงานความคืบหน้าของงานอย่างสม่าเสมอ
และเมื่อสิ้นภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องส่งผลงานที่สาเร็จและปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้ง
นาเสนอต่อคณะกรรมการสอบ
TIT401

การออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
1(1-0-2)
Technological Innovation Creating and Design
หลักการศึกษาข้อมูล หาปัญหาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การคิด วิเคราะห์
ประยุกต์ ออกแบบ คานวณ แปลผล การศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุทั้งทางกล ทางเคมี ทางไฟฟ้า
ทางความร้อน อื่น ๆ และคุณสมบัติของอุปกรณ์มาตรฐานประกอบการสร้างนวัตกรรม ระบบไฮดรอ
ลิกส์และนิวแมติกส์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ การออกแบบ เขียนแบบและการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีทีควบคุมด้วยพีแอลซี หรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยยึด
หลักการประยุกต์ ให้มีประสิทธิภาพ อย่างประหยัด เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น
TIT402

ปฏิบัติการออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2(0-4-2)
Technological Innovation Creating and Design
Practice
ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ที่ มี เนื้ อ หาสนั บ สนุ น ทฤษฎี ในภาคบรรยายของวิ ช าการ
ออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
TIT403

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต
1(1-0-2)
Manufacturing Industrial Product Design
หลักการและขั้นตอนต่าง ๆ ของการออกแบบและพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม
ตั้งแต่การวิเคราะห์ เสี ย งเรีย กร้ องของลู กค้า การแปลงหน้าที่คุณ ภาพ การออกแบบเพื่ อการผลิ ต
การออกแบบเพื่ อ การประกอบ ทฤษฎี แ ก้ ปั ญ หาการประดิ ษ ฐ์ การออกแบบเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
การออกแบบเพื่อบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการตัดสินใจเลือกแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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TIT404

ปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต
2(0-4-2)
Manufacturing Industrial Product Design Practice
ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ที่ มี เนื้ อ หาสนั บ สนุ น ทฤษฎี ในภาคบรรยายของวิ ช าการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
TIT405

การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Research for Industrial Technology Development
ทฤษฎีและหลักการวิจัยเบื้องต้นการกาหนดหัวข้อวิจัยวัตถุประสงค์และขอบเขต
ของการวิจัยการวางแผนการวิจัยการเขียนโครงการวิจัยการสร้างและใช้เครื่องมือในการวิจัยขั้นตอน
ในการวิจัยการเริ่มทาการวิจัยการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการแปลความหมายข้อมูล
การสรุปผลการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยการเสนอผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TIT406

ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
Research for Industrial Technology Development
Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชาการวิจัย
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TIT407

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง
1(1-0-2)
Advance Electronic Circuit
การประมวลผลสัญญาณอนาล็อก วงจรขยายหนึ่งภาคแบบวงจรรวม วงจรขยาย
สัญ ญาณผลต่าง วงจรขยายหลายภาค การป้อนกลั บ วงจรกรองสั ญญาณและขยายสั ญ ญาณแบบ
ปรับได้ วงจรกาเนิดสัญญาณ วงจรภาคเอาต์พุตและวงจรขยายกาลัง
TIT408

ปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง
2(0-4-2)
Advance Electronic Circuit Practice
ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ที่ มี เนื้ อ หาสนั บ สนุ น ทฤษฎี ในภาคบรรยายของวิ ช าวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง
TIT409

พีแอลซี
1(1-0-2)
PLC
โครงสร้ า งของพี แ อลซี อุ ป กรณ์ ต รวจวั ด และตรวจจั บ สั ญ ญาณ ค าสั่ ง ควบคุ ม
การทางานของพีแอลซี ระบบบัสที่ใช้เชื่อมต่อกับพีแอลซี การออกแบบกระบวนการโดยใช้พีแอลซี
ด้วยวิธีต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบพีแอลซี และการประยุกต์ใช้ระบบพีแอลซี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ปฏิบัติพีแอลซี
2(0-4-2)
PLC Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชาพีแอลซี

TIT411

การส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
Power Transmission
พื้นฐานระบบไฟฟ้ากาลังเบื้องต้น แหล่งพลังงานและพลังงานทดแทน โรงจักรไฟฟ้า
แบบต่าง ๆ การผลิ ตไฟฟ้ าจากพลั งงานทดแทน การด าเนิ นการส่ งจ่ายก าลั งไฟฟ้ า สถานี ส่ งจ่าย
ก าลั ง ไฟฟ้ า พารามิ เตอร์ ข องสายส่ ง ไฟฟ้ า สมรรถนะของสายส่ ง ไฟฟ้ า การเปลี่ ย น แปลงและ
ตัวประกอบของโหลด การสร้างสายส่งมาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัย
TIT412

การจัดการการผลิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Manufacturing Management
หน้ าที่ความรับ ผิ ดชอบของผู้ จัดการฝ่ ายผลิ ตโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ได้
สินค้าที่ดี ทั้งด้านคุณภาพ ราคา ปริมาณ และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายได้
วิธีการตัดสินใจเชิงตัวเลขในแง่ของการจัดการการผลิต
TIT413

การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1(45)
Preparation for Cooperative Education in Industrial
Technology
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษาในด้านการรับรู้ลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพั ฒ นาตั วผู้ เรียนให้ มีความรู้ทั กษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทาในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
งานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TIT414

สหกิจศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6(640)
Cooperative Education in Industrial Technology
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน
ชั่วคราว ณ สถานประกอบการจนครบ 1 ภาคการศึกษา สหกิจศึกษาตามที่สาขากาหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิ บั ติ ง านแล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งส่ ง รายงานและน าเสนอผลการไปปฏิ บั ติ ง านต่ อ คณาจารย์
ในสาขาวิชาโดยวัดผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ
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TIT415

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2(90)
Preparation for Professional Experience in Industrial
Technology
จัดให้ มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนก่อนออกฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติ
ในงานและกิจกรรมสาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือเตรียม
ดาเนิ น โครงงานโดยให้ นั กศึกษาเสนอหั วข้อหรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ กาหนดหั วข้อให้
หั ว ข้ อ ที่ เสนอต้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ น่ าสนใจในปั จ จุ บั น ในศาสตร์ข องเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม โดยเน้ น
การแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TIT416

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5(450)
Field Experience in Industrial Technology
ฝึกงานภายในสถานศึกษาหรือ สถานประกอบการของทางราชการหรือเอกชน หรือ
ทาโครงงานพิเศษในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลในฐานะที่ปรึกษา
ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรซึ่งคิดเทียบชั่วโมง
TME205

กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
Fluid Mechanics
ศึก ษาคุ ณ สมบั ติ ข องของไหล ชนิ ด ของการไหล แรงลอยตั ว และสมดุ ล สมการ
การไหลแบบต่อเนื่อง สมการพลังงานสาหรับของไหล สมการโมเมนตัมของการไหล การไหลแบบอัด
ตัวไม่ได้ภ ายในท่อ การวัดอัตราการไหล การสู ญ เสี ยพลั งงานภายในท่ อปั๊ม และกังหั น น้า สมการ
เบื้องต้นสาหรับการไหลแบบอัดตัวได้
TME206

กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
ระบบของแรง แรงลั พ ท์ สมดุ ล สถิต ศาสตร์ของของไหล จลน์ ศ าสตร์ แ ละจลน์
พลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎของนิวตัน งานและพลังงาน แรงดลและโมเมนตัม
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TME207

กลศาสตร์ของแข็ง
3(3-0-6)
Mechanics of Solid
ศึกษาความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์ ระหว่างความเค้นและความเครียด กฎ
ของฮุคสาหรับยังส์โมดุลัสทฤษฎีสาหรับพลังงานความเครียดและความเค้นที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลง ภาชนะผนังบาง ความเข้มของความเค้น การบิดของเพลากลม สปริงขดชิด การบิดของท่อ
ผิวบาง ความเค้นในคานและการโก่งตัวของคาน คานประกอบ คานที่มีหน้าตัดแบบต่าง ๆ คานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความเค้นเฉือนในคาน คานโค้ง ทฤษฎีเสาสูง
TME318

พลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Dynamics
ศึกษาเกี่ยวกับกฎของนิวตัน แรง การหาความเร็ว ความเร่งและแรงที่เกิดจากความเร่ง
ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง การใช้สมการพลังงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคและวัตถุ
เกร็ง รวมทั้งศึกษาถึงวิธีหาโมเมนตัม และแรงกระแทกที่เกิดขึ้นในอนุภาคและวัตถุเกร็ง
TME329

เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Automotive Technology
ศึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยานยนต์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและ
เครื่องยนต์ดีเซล เกี่ยวกับการทางานและวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ เช่น อุปกรณ์
อานวยความสะดวก ระบบความปลอดภัย รวมทั้งระบบควบคุม ต่าง ๆ ของยานยนต์ ที่ทางานโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่
TME443

การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
Heat Transfer
การถ่ายเทความร้อนโดยการนา การพา และการแผ่รังสี วัสดุฉนวน ตัวนาความร้อน
สภาพการน าความร้ อ นและการวั ด อุ ณ หภู มิ ก ารพาความร้ อ นในลั ก ษณะต่ า ง ๆ การแลกเปลี่ ย น
ความร้อนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
TMP209

เทอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
Thermodynamics
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่ง และกฎข้อที่สองอุณหพล
ศาสตร์ พลังงานและความสัมพันธ์ของพลังงาน คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสสาร การอ่ านค่า
จากตารางเอนทาลปี และเอนโทรปี กระบวนการต่าง ๆ ทางอุณหพลศาสตร์ กลจักรความร้อนและ
เครื่องทาความเย็น
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TMP210

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Electricity
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น แผนผังการส่งกาลังไฟฟ้า เครื่องมือและวิธีการวัดทางไฟฟ้า
หลั กการท างานและการใช้ อุ ปกรณ์ ไฟฟ้ า หลั กการเปลี่ ยนพลั งงานไฟฟ้ า เป็ นพลั งงานกล การใช้ งาน
การควบคุมและการป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้และการเลือกใช้ฟิวส์ เบรคเกอร์
และระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่น ๆ การเลือกใช้สายไฟและอุปกรณ์แสงสว่าง มาตรฐานความปลอดภัย
ทางไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน เป็นต้น ตามกฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน การแก้ปัญหา
พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎข้อบังคับและมาตรการติดตั้งระบบไฟฟ้ามาตรฐาน วสท.
TMP214

กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing Process
ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต เช่น การหล่อ การขึ้นรูป การกาจัดวัสดุ
ส่วนเกินออก การขัดผิวโลหะด้วยเครื่องจักรแบบต่าง ๆ การตัดโลหะ และการเชื่อม การผลิตเกลียว
และ เฟือง เทคโนโลยีการเชื่อม การขึ้นรูปโลหะชั้นสูง และเครื่องจักรสมัยใหม่ ความสมพันธ์ระหว่าง
วัสดุและ กระบวนการผลิต คุณสมบัติของโลหะ เครื่องกลสาหรับการผลิต เทคนิคการหล่อโลหะ และ
กรรมวิธีทางความร้อน
TPE315

การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด การทางด้ า นการควบคุ ม คุ ณ ภาพแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ
การควบคุมคุณภาพโดยอาศัยหลักทางสถิติ เทคนิคการควบคุมคุณภาพแบบต่าง ๆ เครื่องมือคุณภาพ
เทคนิคของการควบคุมคุณภาพเพื่อความเชื่อมั่นทางวิศวกรรม
TPE329

กลยุทธ์ในการบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management Strategy
หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ สาหรับการบริหารงานอุตสาหกรรม การนากลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติ การตัดสินใจในการบริหารความเป็นผู้นา และจริยธรรมของผู้บริหาร
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TPE331

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
3(3-0-6)
Industrial and Organization Psychology
การปฏิบัติทางอุตสาหกรรมและผลของการปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่มีต่อมนุษย์
ทฤษฎีองค์การ ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ แนวความคิดที่สาคัญของจิตวิทยา
มาประยุ ก ต์ กั บ ปั ญ หาที่ น่ า สนใจ ได้ แ ก่ ทั ศ นคติ แรงจู ง ใจ ความคั บ ข้ อ งใจ ความเหนื่ อ ยล้ า
ความปลอดภัย การสื่อสารและการเป็นผู้นา ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาของมนุษย์ในอุตสาหกรรมและ
องค์การ
TPE345

การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Business Operation
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม รู ป แบบและการด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ กระบวนการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารหน่วยงานและบุคคล
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกับสังคม
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล
1.

2.

นายสุวิทย์
ฉุยฉาย

ปีที่ ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
จบ 2562 2563 2564 2565
ผู้ช่วย ค.อ.ม.(ไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2543 3
6
6 6
ศาสตราจารย์
พระนครเหนือ
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2528
พระนครเหนือ
ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

นางสาว
ผู้ช่วย ปร.ด.(เทคโนโลยี
ปิยะนันท์ ศาสตราจารย์ อุตสาหกรรม)
สายัณห์ปทุม
กศ.ม.(อุตสาหกรรม
ศึกษา)
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
(อุตสาหกรรมศิลป์,
ก่อสร้างศิลปหัตถกรรม)
3. นายประจบ
ผู้ช่วย ค.ม.(เทคโนโลยี
ดีบุตร
ศาสตราจารย์ อุตสาหกรรม)
อส.บ.(เทคโนโลยี
การผลิต)
เกียรตินิยมอันดับ 2
4. นางอรวิกา
อาจารย์ วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสา
ศรีทอง
หการ)
MEM (Engineering
Management)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสา
หการ)
5. นายภัทรเวช
อาจารย์ วศ.ม.(การจัดการงาน
ธาราเวชรักษ์
วิศวกรรม)
วศ.บ.(วัสดุขั้นสูงและ
เทคโนโลยี)

สถาบัน
การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

2558 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ 2539
ประสานมิตร
วิทยาลัยครูพระนคร
2524
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2547 12

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2537
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2560 12

University of Technology,
Sydney, Australia
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริน
ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2546

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2556

2544
2558 12
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล
1.

นายสุวิทย์
ฉุยฉาย

ปีที่ ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
จบ 2562 2563 2564 2565
ผู้ช่วย ค.อ.ม.(ไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2543 3
6
6 6
ศาสตราจารย์
พระนครเหนือ
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2528
พระนครเหนือ
ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

2.

นางสาว
ผู้ช่วย ปร.ด.(เทคโนโลยี
ปิยะนันท์ ศาสตราจารย์ อุตสาหกรรม)
สายัณห์ปทุม
กศ.ม.(อุตสาหกรรม
ศึกษา)
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
(อุตสาหกรรมศิลป์,
ก่อสร้างศิลปหัตถกรรม)
3. นายประจบ
ผู้ช่วย ค.ม.(เทคโนโลยี
ดีบุตร
ศาสตราจารย์ อุตสาหกรรม)
อส.บ.(เทคโนโลยี
การผลิต)
เกียรตินิยมอันดับ 2
4. นางอรวิกา
อาจารย์ วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสา
ศรีทอง
หการ)
MEM (Engineering
Management)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสา
หการ)
5. นายภัทรเวช
อาจารย์ วศ.ม.(การจัดการงาน
ธาราเวชรักษ์
วิศวกรรม)
วศ.บ.(วัสดุขั้นสูงและ
เทคโนโลยี)

สถาบัน
การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

2558 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ 2539
ประสานมิตร
วิทยาลัยครูพระนคร
2524
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2547 12

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2537
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2560 12

University of Technology,
Sydney, Australia
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริน
ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2546

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2556

2544
2558 12

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตร
ได้กาหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นวิชาบังคับ โดยนักศึกษาสามารถเลือก
เรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งจาก กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิตที่กาหนดในโครงสร้างหลักสูตร
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบั ติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลั กการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานจริง หรือเพื่อการศึกษา โดยจัดเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม และมีรายงานที่
ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการ
สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานในอุตสาหกรรม
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ในการทาโครงงาน ประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการทาโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั กศึกษาสามารถท างานเป็ นที ม มี ความเชี่ยวชาญในการใช้ เครื่องมื อ โปรแกรมที่ ใช้ ในการท า
โครงงานและสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให้ คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้ คาปรึกษา
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทั นสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงาน
ให้ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มจัดทาโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา และการจัดสอบนาเสนอ
ผลการจัดทาโครงงานต่อคณะกรรมการตามประกาศของคณะ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มี ค ว าม รู้ พื้ น ฐ า น ใน ศ าส ต ร์ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่าง
เหมาะสมในการประกอบวิช าชี พ และ
ศึกษาต่อในระดับสูง
1.2 มี ค วาม รู้ ทั น ส มั ย ใฝ่ รู้ แ ละมี
ความสามารถ พัฒ นาความรู้ เพื่อพัฒ นา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และ
สร้างความเชื่อ มโยงระหว่างภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ มี
ปฏิ บั ติ ก าร แบบฝึ ก หั ด โครงงาน และกรณี ศึ ก ษาให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาค
บังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ ปัญหา
ที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ

1.3 คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิธีการแก้
ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน
ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก คิ ด ฝึ ก ปฏิ บั ติ ฝึ ก แก้ ปั ญ หาแทนการ
ท่องจา
1.4 มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น . โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจัดแบบ
มีทั ก ษะการบริ ห ารจั ดการและท างาน คณะท างาน แทนที่ จะเป็ นแบบงานเดี่ ยว เพื่ อส่ งเสริ ม ให้
เป็นหมู่คณะ
นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่คณะ
1.5 รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี

ต้ อ งมี ก ารมอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาได้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นาเสนอในชั้นเรียน
และเผยแพร่ค วามรู้ที่ ได้ ระหว่ างนั ก ศึ กษาด้ ว ยกั น หรื อ
ให้กับผู้สนใจภายนอก
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คุณลักษณะพิเศษ
1.6 ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิค
ก า ร เจ ร จ า สื่ อ ส า ร ก า ร มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์ ที่ ดี
และการวางตัว ในการท างานในบางรายวิช าที่ เกี่ ยวข้อ ง
และในกิ จ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เทศ ก่ อ นที่ นั ก ศึ ก ษาจะส าเร็ จ
การศึกษา
1.7 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ จริ ย ธรรมทางวิ ช าชี พ ด้ า น เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
อย่ า งราบรื่ น และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวม นอกจากนี้ วิ ช าชี พ ด้ า นเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมมี
ความส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาประเทศ ดั งนั้ น ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานทางเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม จึ ง
จาเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารย์ที่
สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้าน
คุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อตามที่ระบุไว้
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3) เข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของระบบคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
4) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับ ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5) มีภ าวะความเป็ นผู้ นาและผู้ ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามลาดับ ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
6) สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง
มีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม ดังนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ ม มี ความซื่ อสั ต ย์ โดยต้องไม่ก ระท าการทุ จริตในการสอบหรือลอกการบ้ านของผู้ อื่น เป็น ต้น
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
เสียสละ
1) การเป็นแบบอย่าง
2) กาหนดกติกาเกี่ยวกับเวลาการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ชัดเจน
3) การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง
4) การกาหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา
2) ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและการส่งส่งงานครบ ตรงเวลาที่กาหนด
3) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีการอ้างอิงครบถ้วน ถูกต้อง การไม่คัดลอกผลงาน
ของผู้อื่น (plagiarism)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจิตอาสา
2.2 ความรู้
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การทางเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพ
และช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1) มีความรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
3) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นฐานการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้งานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
4) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
5) มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการ
ทางาน
6) สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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7) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทาง
ปฏิบัติด้วยการทดลองในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานั้น ๆ
1) การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning)
2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)
3) การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry cycle)
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
1) ตรวจสอบกระบวนการทางาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง
3) การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งสามารถพั ฒ นาตนเองและประกอบวิ ช าชี พ โดยพึ่ งตนเองได้ เมื่ อ จ บ
การศึกษาแล้ว ดังนั้ น นั กศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒ นาทักษะทางปัญ ญาไปพร้อมกับคุณ ธรรม
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลักษณะการสอนอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษา
คิด วิเคราะห์ หาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง
ซึ่งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
1) สามารถแสดงทักษาการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ
ตนเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
4) สามารถรวบรวม ศึ ก ษา วิเคราะห์ และสรุป ประเด็น ปั ญ หาและความต้ อ งการ
ทางด้านเทคโนโลยี
5) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
7) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง
ความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้
2) กิจกรรมการโต้วาที
3) ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Instruction)
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการนาเสนอผลการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
การเชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้
2) ประเมินจากข้อมูล เนื้อหาที่นามาใช้ในการโต้วาที
3) ประเมินจากรายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งออกไปประกอบอาชี พ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลต่ า ง ๆ
เช่นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ดังนั้นความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง
ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นัก ศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ ที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ นี้
1) สามารถแสดงบทบาทผู้ น า ผู้ ต าม และการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องกลุ่ ม ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองแลของส่วนรวม
3) สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนที่ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่ ว นรวม พร้ อ มทั้ งแสดงจุ ด ยื น อย่ า งพอเหมาะทั้ งของตนเองและของกลุ่ ม รวมทั้ งให้ ค วาม
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
5) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒ นาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีของ
ตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
6) รู้จักบทบาท และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่มสามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร
7) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยีและการ
รักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) การมอบหมายให้ทากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่าง ๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
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2) จัดกิจกรรมการนาเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม
3) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สังเกตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) สั ง เกตการแสดงบทบาทผู้ น า ผู้ ต าม การเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องกลุ่ ม และสั ง เกต
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
3) สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4) จัดกิจกรรมการสะท้อนความคิด (Reflection)
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ กต์ความรู้ท างด้านคณิ ตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและนาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
3) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
4) มี ทั ก ษะในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รือ การแสดงสถิ ติ
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
5) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
6) มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการ
สื่อความหมาย การเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
7) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั กษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจั ย และอินเทอร์เน็ต และ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ
2) การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ในการนาเสนอข้อมูล เช่น การ
จัดทา power point การจัดทาแผนที่ความคิด (Mind Map) เป็นต้น
3) การฝึกวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ตรวจผลงานการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต
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2) ตรวจผลงานการใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอข้อมูล
3) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ
2.6. ทักษะการปฏิบัติงาน
2.6.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
นักศึกษาต้องมีความสามารถทางด้านทักษะเกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และทักษะเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องสามารถปฏิบัติ เพื่อใช้ประกอบ
อาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่ง ต่อไปนี้
1) มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง
3) สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน
4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทางานรูปแบบโครงงาน (Project
Oriented)
5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
1) จัดวัส ดุ อุป กรณ์ ที่มีความทันสมัย และให้ มีคุณ สมบัติเทียบเท่าหรือใกล้ เคียงกับ
สถานประกอบการ
2) จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษานอกเวลาหรื อ การศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ประเภทหั ต ถกรรมและ
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา
2) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้น
เรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จ ากหลั กสู ต รสู่ ร ายวิช า
(Curriculum Mapping)
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ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

น(ท-ปศ)

1. คุณธรรม
จริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

2. ความรู้

6.ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

1
2
3
4
5
6

TEC305 ภาษาอังกฤษในงาน
อุตสาหกรรม
TIT101 การคานวณทาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TIT102 พื้นฐานทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
TIT103 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์
TIT104 ปฏิบัติเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์
TIT105 การฝึกปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีพื้นฐาน

3(3-0-6)







3(3-0-6)







3(3-0-6)









1(1-0-2)



























2(0-4-2)

























3(0-6-3)
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ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

น(ท-ปศ)

1. คุณธรรม
จริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

2. ความรู้

6.ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

TIT106 วัสดุเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
TIT107 ปฏิบัติวัสดุเทคโนโลยี
8
อุตสาหกรรม
TIT108 การพัฒนาบุคลากร
9
และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
TIT109 ปฏิบัติการพัฒนา
10 บุคลากรและการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยี
TIT110 การเขียนแบบ
11
อุตสาหกรรม
TIT111 ปฏิบัติการเขียนแบบ
12
อุตสาหกรรม
7

1(1-0-2)



































2(0-4-2)



































1(1-0-2)









































2(0-4-2)









































1(1-0-2)

































2(0-4-2)
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ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

น(ท-ปศ)

1. คุณธรรม
จริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

2. ความรู้

6.ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

13
14
15
16
17
18
19

TIT112 กระบวนการออกแบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์
TIT113 ปฏิบัติกระบวนการ
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
TIT114 ไฟฟ้าในงาน
อุตสาหกรรม
TIT115 ปฏิบัติไฟฟ้าในงาน
อุตสาหกรรม
TIT116 เทคโนโลยียานยนต์
พื้นฐาน
TIT201 สถิติวิจัยอุตสาหกรรม
TIT202 การจัดการ
อุตสาหกรรม

1(1-0-2)







































2(0-4-2)







































1(1-0-2)





















2(0-4-2)





















3(3-0-6)























3(3-0-6)



























3(3-0-6)
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ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

น(ท-ป1. คุณธรรม จริยธรรม
ศ)

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปัญญา

6.ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

20
21
22
23
24
25
26

TIT203 ความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัยในสถานประกอบการ
TIT204 การวิเคราะห์ต้นทุน
TIT205 การวางแผนและ
ควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม
TIT206 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ผลิต
TIT207 ปฏิบัติคอมพิวเตอร์ช่วย
ในการผลิต
TIT208 เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ
TIT209 ปฏิบัติเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ

3(3-0-6)







3(3-0-6)









3(3-0-6)









1(1-0-2)

















2(0-4-2)

















1(1-0-2)















2(0-4-2)































































































































































































68

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

น(ท-ป1. คุณธรรม จริยธรรม
ศ)

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปัญญา

6.ทักษะการ
ปฏิบัตงิ าน

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

27
28
29
30
31
32

TIT210 ระบบไฮดรอลิกส์และนิว
แมติกส์
TIT211 ปฏิบัติระบบไฮดรอลิกส์
และนิวแมติกส์
TIT212 ระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์
TIT213 ปฏิบัติระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์
TIT214 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
TIT215 ปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน
อุตสาหกรรม

1(1-0-2)















2(0-4-2)

















1(1-0-2)



















2(0-4-2)



















1(1-0-2)

















2(0-4-2)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

น(ท-ป1. คุณธรรม จริยธรรม
ศ)

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปัญญา

6.ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

33
34
35
36
37
38

TIT216 เครื่องกลไฟฟ้า
TIT217 ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้า
TIT218 การวัดและเครื่องมือวัด
ไฟฟ้า
TIT219 ปฏิบัติการวัดและ
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
TIT220 เครื่องมือวัดและมาตร
วิทยา
TIT221 ปฏิบัติเครื่องมือวัดและ
มาตรวิทยา

1(1-0-2)
2(0-4-2)





































1(1-0-2)















2(0-4-2)















1(1-0-2)















2(0-4-2)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

น(ท-ป1. คุณธรรม จริยธรรม
ศ)

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

39
40
41
42
43
44

TIT222 การเขียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
TIT223 ปฏิบัติการเขียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
TIT224 การเขียนแบบไฟฟ้า
TIT225 ปฏิบัติการเขียนแบบ
ไฟฟ้า
TIT226 การทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม
TIT227 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม

1(1-0-2)







































2(0-4-2)







































1(1-0-2)







































2(0-4-2)







































1(1-0-2)

































2(0-4-2)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

น(ท-ป1. คุณธรรม จริยธรรม
ศ)

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปัญญา

6.ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

45 TIT228 เครื่องมือกล 1
46 TIT229 ปฏิบัติเครื่องมือกล 1
47
48
49
50
51

TIT230 เทคโนโลยีการเชื่อมใน
งานอุตสาหกรรม
TIT231 ปฏิบัติเทคโนโลยีการ
เชื่อมในงานอุตสาหกรรม
TIT232 อุปกรณ์และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
TIT233 การออกแบบและวางผัง
โรงงานอุตสาหกรรม
TIT234 พลังงาน

1(1-0-2)
2(0-4-2)













































1(1-0-2)





















2(0-4-2)





















3(3-0-6)





















3(3-0-6)



















3(3-0-6)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

น(ท-ป1. คุณธรรม จริยธรรม
ศ)

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

52 TIT235 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
53 TIT301 การบริหารคุณภาพ
3(3-0-6)
54
55
56
57
58

TIT302 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในงานอุตสาหกรรม
TIT303 ระบบควบคุมการผลิต
แบบอัตโนมัติ
TIT304 ปฏิบัติระบบควบคุมการ
ผลิตแบบอัตโนมัติ
TIT305 การศึกษางาน
TIT306 ปฏิบัติการศึกษางาน

















3(3-0-6)











1(1-0-2)







2(0-4-2)



















1(1-0-2)
2(0-4-2)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

น(ท-ป1. คุณธรรม จริยธรรม
ศ)

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

59
60
61
62
63
64

TIT307 การออกแบบและติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
TIT308 ปฏิบัติการออกแบบ
และติดตั้งระบบไฟฟ้า
อุตสาหกรรม
TIT309 มอเตอร์ไฟฟ้าและการ
ควบคุม
TIT310 ปฏิบัติมอเตอร์ไฟฟ้า
และการควบคุม
TIT311 การวัดและควบคุม
กระบวนการทางอุตสาหกรรม
TIT312 ปฏิบัติการวัดและ
ควบคุมกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม

1(1-0-2)























2(0-4-2)























1(1-0-2)



















2(0-4-2)























1(1-0-2)























2(0-4-2)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

น(ท-ป1. คุณธรรม จริยธรรม
ศ)

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

65 TIT313 วงจรดิจิทัล
66 TIT314 ปฏิบัติวงจรดิจิทัล
67 TIT315 ระบบควบคุมอัตโนมัติ

TIT316 ปฏิบัติระบบควบคุม
อัตโนมัติ
TIT317 โลหะวิทยาและ
69
กระบวนการทางความร้อน
TIT318 ปฏิบัติโลหะวิทยาและ
70
กระบวนการทางความร้อน

68

1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)



















































































































2(0-4-2)







































1(1-0-2)



































2(0-4-2)













































75

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

น(ท-ป1. คุณธรรม จริยธรรม
ศ)

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

71
72
73
74
75
76

TIT319 ระบบอัตโนมัติในงาน
อุตสาหกรรม
TIT320 ปฏิบัติระบบอัตโนมัติใน
งานอุตสาหกรรม
TIT321 เครื่องมือกล 2
TIT322 ปฏิบัติเครื่องมือกล 2
TIT323 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
TIT324 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

1(1-0-2)

















2(0-4-2)















































1(1-0-2)















2(0-4-2)















1(1-0-2)
2(0-4-2)













































































































































































76

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

น(ท-ป1. คุณธรรม จริยธรรม
ศ)

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปัญญา

6.ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

77
78
79
80
81
82
83

TIT325 ระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
TIT326 ปฏิบัติระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
TIT327 เทคโนโลยีเครื่องมือและ
แม่พิมพ์
TIT328 ปฏิบัติเทคโนโลยี
เครื่องมือและแม่พิมพ์
TIT329 ระบบโลจิสติกส์ในงาน
อุตสาหกรรม
TIT330 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ในงานอุตสาหกรรม
TIT331 การวิจัยดาเนินงาน
สาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1(1-0-2)















































2(0-4-2)















































1(1-0-2)



































2(0-4-2)



































3(3-0-6)









3(3-0-6)







3(3-0-6)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

น(ท-ป1. คุณธรรม จริยธรรม
ศ)

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปัญญา

6.ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

84
85
86
87
88
89
90
91

TIT332 การจัดการการซ่อมบารุง
ในอุตสาหกรรม
TIT333 ชิ้นส่วนและการทางาน
เครื่องจักรกล
TIT334 การออกแบบเครื่องกล
TIT335 การสั่นสะเทือน
TIT336 การติดตั้ง การบารุงรักษา
และซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
TIT337 การหล่อลื่น
TIT338 เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน
TIT339 การยศาสตร์ในงาน
อุตสาหกรรม

3(3-0-6)







3(3-0-6)



















































3(3-0-6)

















3(3-0-6)













3(3-0-6)











1(1-0-2)











3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

92
93
94
95
96
97
98

รายวิชา

TIT340 ปฏิบัติการยศาสตร์ในงาน
อุตสาหกรรม
TIT341 การบริหารองค์กรในงาน
อุตสาหกรรม
TIT342 การจัดการโครงการใน
งานอุตสาหกรรม
TIT343 การบริหารการเงินและ
บัญชีในงานอุตสาหกรรม
TIT344 การบริหารธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
TIT345 การเตรียมโครงงาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TIT346 โครงงานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

น(ท-ป1. คุณธรรม จริยธรรม
ศ)
2(0-4-2)







3(3-0-6)







3(3-0-6)







3(3-0-6)







3(3-0-6)









1(0-3-2)









3(0-6-3)











2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปัญญา































































































































































































6.ทักษะการ
ปฏิบัติงาน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

น(ท-ป1. คุณธรรม จริยธรรม
ศ)

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

99
100
101
102
103
104

TIT401 การออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
TIT402 ปฏิบัติการออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
TIT403 การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต
TPE404 ปฏิบัติการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต
TIT405 การวิจัยเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต
TIT406 ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต

1(1-0-2)







































2(0-4-2)







































1(1-0-2)



































2(0-4-2)



































1(1-0-2)













































2(0-4-2)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

น(ท-ป1. คุณธรรม จริยธรรม
ศ)

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

105 TIT407 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง 1(1-0-2)
106
107
108
109
110

TIT408 ปฏิบัติวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง
TIT409 พีแอลซี
TIT410 ปฏิบัติพีแอลซี
TIT411 การส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า
TIT412 การจัดการการผลิต
สมัยใหม่

2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

น(ท-ปศ)

1. คุณธรรม
จริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

2. ความรู้

6.ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

111
112
113
114
115
116
117

TIT413 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TIT414 สหกิจศึกษาเทคโนโลยี
6(640)
อุตสาหกรรม
TIT415 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 2(90)
อุตสาหกรรม
TIT416 การฝึกประสบการณ์
5(450)
วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
TME205 กลศาสตร์ของไหล
TME206 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
3(3-0-6)
TME207 กลศาสตร์ของแข็ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

น(ท-ป1. คุณธรรม จริยธรรม
ศ)

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

118 TME318 พลศาสตร์วิศวกรรม
119
120
121
122
123
124

TME329 เทคโนโลยียานยนต์
สมัยใหม่
TME443 การถ่ายเทความร้อน
TMP209 เทอร์โมไดนามิกส์
TMP210 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
TMP214 กรรมวิธีการผลิต
TPE315 การควบคุมคุณภาพ

3(3-0-6)











3(3-0-6)

























































3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

น(ท-ปศ)

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

TPE329 กลยุทธ์ในการบริหารงาน
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
TPE331 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
126
3(3-0-6)
และองค์กร
TPE345 การประกอบธุรกิจ
127
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
125
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85
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวัด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ อนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่กาลังศึกษา
กาหนดให้ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในของมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัม ภ์
จังหวัดปทุมธานี
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินการเรียนการสอนของผู้สอนและการประเมิน
รายวิช าโดยนั กศึกษา มีคณะกรรมการพิ จารณาทวนสอบวิธีการวัดผลการเรียนรู้ ให้ เป็น ไปตามที่
กาหนดไว้ในแผนการสอนหรือรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิ ธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัย
สั มฤทธิผ ลของการประกอบอาชีพของบั ณ ฑิ ต ที่ท าอย่างต่อเนื่ องและน าผลวิจัยที่ ได้ ย้อนกลั บมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็ นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
การงานอาชีพ
2.2.2. การตรวจสอบจากผู้ ป ระกอบการ โดยการขอเข้ า สั ม ภาษณ์ หรื อ การแบบส่ ง
แบบสอบถาม เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจในบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาและเข้ า ท างานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 5
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

86
2.2.5 การประเมิ น จากบั ณ ฑิ ตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ข องความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ที่มาประเมิ นหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (1) จานวนโครงงานที่สามารถนาผล
ไปด าเนิ น งานได้ (2) จ านวนงานวิจั ยของนั กศึ กษาที่ น าผลการวิจัยไปปรับ ปรุ งในการท างาน (3)
จานวนรางวัลทางสั งคมและวิช าชีพ (4) จานวนกิจกรรมการบริการวิช าการแต่สั งคม (5) จานวน
กิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
ชั้นปีที่
1 ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรรมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2 ผู้เรียนมีความรู้เชิงลึกในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรมสาหรับงานอุตสาหกรรมได้
4 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการได้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เรียนครบตามจานวนหน่วยกิต 134 หน่วยกิต โดยได้
ระดับ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรือ เที ยบเท่ า และให้ เป็ น ไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
ก ารศึ ก ษ าระ ดั บ อ นุ ป ริ ญ ญ าแ ล ะป ริ ญ ญ าต รี พ .ศ . 2 5 57 แ ล ะแ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม (ฉ บั บ
ที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทารายละเอียดต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่
1.5 จัดเตรียมตู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
1.6 จัดปฐมนิเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์
ศึกษาเป็ น อัน ดับ แรก การสนับ สนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิช าการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การมีส่ว นร่วมในกิจ กรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาความรู้
และคุณธรรม
2.2.2 มี ก ารกระตุ้ น อาจารย์ ท าผลงานทางวิ ช าการสายตรงในสาขาวิ ช า เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ในการบริหารหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 คน โดยจะทาหน้าที่ในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลการเรียนการสอนของวิชาภายในกลุ่มวิชา
ต่าง ๆของหลักสูตร ในทุกปีการศึกษา เพื่อนามาวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งหลั กสู ตรมีการด าเนิ น งานเกี่ยวกับ อาจารย์ต ามประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒ นาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.1.2 มี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน ต้ อ งอยู่ ป ระจ าหลั ก สู ต รนั้ น
ตลอดเวลาที่ จั ด การศึก ษา โดยจะเป็น อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรเกิ นกว่า 1 หลั กสู ตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้
1.1.3 อาจารย์ผู้รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรต้องมีคุณวุฒิ ตรงหรือสั มพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
กาหนดให้ อาจารย์ป ระจาหลักสูตรมีคุณวุฒิ ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่า
ปริญ ญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ ช่วยศาสตราจารย์ และมีผ ลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2. บัณฑิต
หลักสูตรดาเนินการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ระดับ อุด มศึกษา ประกอบด้ วย 6 ด้ าน ได้แก่ คุณ ธรรม ความรู้ ทั กษะทางปั ญ ญา ทั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการปฏิบัติงาน โดยหลักสูตรกาหนดความรับผิดชอบหลักและ
ความรับผิดชอบรองในแต่ละรายวิชา เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ซึ่งหลักสูตรจัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ
และวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือ
เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสานึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 คือ
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2 ด้านความรู้
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
โดยสารวจจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. นักศึกษา
หลักสูตรวางแผนการดาเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาโดยมีระบบและกลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
และมีการเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) และหลักสูตรมีการดาเนินการให้คาปรึกษา
และพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาในระหว่า งการเรีย น ซึ่ งหลั ก สู ต รท าการประเมิ น อั ต ราการส าเร็ จ
การศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อ ร้องเรียนของนักศึกษา
เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดาเนินการดังนี้
3.1 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้ อ งท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา และทุ ก คนต้ อ งก าหนดชั่ ว โมง
ให้ ค าปรึ กษา (Office Hours) เพื่ อให้ นั กศึ กษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้อ งมีที่ ป รึก ษากิจ กรรม
เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคา
ร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ล ะ
รายวิชาได้
3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3.2.1 ความต้ อ งการบุ ค ลากรด้ า น เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ในตลาดแรงงานของ
ภาคอุตสาหกรรมมีมาก โดยนักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้งานทาไม่เกิน 3 เดือน
3.2.2 จากผลสารวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

90
3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา
3.3.1 การรับนักศึกษา
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) การคงอยู่ของนักศึกษา
2) การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
หลักสูตรวางแผนกรอบอัตรากาลังและกาหนดเกณฑ์การรั บอาจารย์ใหม่ รวมทั้งการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ในหลักสูตร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ และงานวิจัย ให้ตรง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
4.1. การบริหารคณาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
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4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลักสู ตร และผู้ สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบั ติให้ กับนั กศึกษา ดังนั้ นคณะฯ ต้องกาหนดนโยบายว่าให้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมี อาจารย์ ประจาเป็นผู้ รับผิ ดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาโท
ต้องมีป ระสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิช าที่ส อนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้ เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการการดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
4.2.2 คุณภาพอาจารย์
1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2) อาจารย์ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป
4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
มีการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้
1) การคงอยู่ของอาจารย์
2) ความพึงพอใจของอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
หลั กสู ตรดาเนิ น การประชุ มในหั ว ข้อสาระของรายวิช าในหลั กสู ต ร การวางระบบผู้ ส อน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เพื่อรับทราบปัญ หาและวิเคราะห์ ปรับปรุง
รายวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรดาเนินการติดตามทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง
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5.1 การบริหารหลักสูตร
หลั กสู ตรมีการบริ ห ารหลั กสู ตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ ายวิช าการ ประธาน
หลักสูตรทาหน้ าที่จัดการเรียนการสอนและบริห ารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)
5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ คณบดี รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะทาหน้าที่ประสานงาน
อานวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ
5.1.3 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ
ดังต่อไปนี้
1) ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ใน
ระดับอุดมศึกษา
2) กาหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มคี ุณลักษณะ
บัณฑิตที่ต้องการ
3) ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร
4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักศึกษาทา
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6) รับผิดชอบในการกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดอาจารย์
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอื่น ๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน
1) แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดทารายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
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1) สาขาวิชาจัดทาระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค
และขีดความสามารถของผู้สอน
2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทาระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา
4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดทาร่างรายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตรประจาปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี
6) คณะกรรมการประจาหลั กสู ตรจัดประชุมอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตรวิเคราะห์ ผ ล
การดาเนินงานหลักสูตรประจาปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์
ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณ ภาพของหลักสูตร
และจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทามาตรฐานขั้นต่าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษา
5.3.5 เมื่ อ ครบรอบ 4 ปี สาขาวิช าเสนอแต่ งตั้ งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
หลั กสู ตร โดยประเมิน จากการเยี่ ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนิน งานหลั กสู ตร และจัด ประเมิ น
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ของ
สกอ. เพื่อให้ มีการปรับปรุงหลั กสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาความคิดเห็ นของผู้ ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่
ผู้ใช้บั ณ ฑิต การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ มีผ ลกระทบต่อลั กษณะที่พึ งประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดาเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา
2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.2) มีการนาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
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2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดาเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) กาหนดผู้สอน
2) การกากับติดตาม และตรวจสอบการทา มคอ.3 และ มคอ.4
3) กากับกระบวนการเรียนการสอน
4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
5) บูรณาการพันธกิจต่าง ๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2) นาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการ
4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน
5) ดาเนินการตามวงจร PDCA
5.4.3 การประเมินผู้เรียน
ดาเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้
1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
โดยดาเนินการดังนี้
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน
3.2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรดาเนินการสารวจทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และวางแผนในการจัดหา
ทรัพยากรเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
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6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ต ารา สื่ อ การเรี ย นการสอน โสตทั ศ นู ป กรณ์ และ วั ส ดุ ค รุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ อ ย่ างเพี ย งพอเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะฯ มี ค วามพร้ อ มด้ านหนั งสื อ ต ารา และการสื บ ค้ น ผ่ านฐานข้ อมู ล โดยมี ส านั ก
หอสมุดกลางที่มีหนั งสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง
1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การสอน การปฏิบัติการและการทาวิจัย ใช้สถานที่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านั ก วิ ท ยาบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย มี แ หล่ ง ความรู้ ที่
สนั บ สนุ น วิชาการทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาวิชาอื่ น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งมี หนั งสื อ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า
1,800 รายการ มีตาราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ
นอกจากนี้ ห้ อ งสมุ ด ของคณะฯ ได้ จั ด เตรี ย มหนั ง สื อ ของสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม กว่า 5,600 เล่ม วารสารด้านคอมพิว เตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300
เรื่อง และซีดีรอม 5,400 แผ่น เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม
6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ตารา ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง
และคณะฯ จะต้องจัดสื่ อการสอนอื่น เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัล ติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์
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6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ
ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้
6.2.1 ดาเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.2.2 มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้
1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน
2) นาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนิน
3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน
4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนิน การบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีที่ ปีที่
1 2
1. อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรอย่ างน้ อ ยร้อ ยละ 80 มีส่ ว นร่ว มในการ X X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีร ายละเอี ย ดของหลั กสู ต ร ตามแบบ มคอ. 2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ X X
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอีย ดของรายวิช า และประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ ามี ) X X
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนิน การของรายวิชา และประสบการณ์ X X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ ปีที่ ปีที่
3 4 5
X X X
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ปีที่ ปีที่
1 2
5. จัดทารายงานผลการดาเนิน การของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 X X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ X X
ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน X X
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ และ/หรื อ X X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา X X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาปี สุ ดท้ าย/บั ณ ฑิ ตใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต ใหม่ เฉลี่ ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ ปีที่ ปีที่
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่ ว งก่ อ นการสอนให้ มี ก ารประเมิ น กลยุ ท ธ์ ก ารสอนโดยที ม ผู้ ส อนหรื อ ระดั บ หลั ก สู ต ร
และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มี
การวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง ทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และกาหนดประธานกรรมการประจาหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตังบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่ างน้ อ ย 3 คน ประกอบด้ วยผู้ ท รงคุณ วุฒิ ในสาขาวิช าอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ การแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
จาก มคอ. 7
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557
.............................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จั งหวัด ปทุ ม ธานี ว่าด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2551 เพื่ อ ให้
การจั ด การศึ ก ษาและการบริ ห ารการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี เป็ น ไปอย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 และโดยมติ สภามหาวิ ทยาลั ย ในการประชุ มครั้ งที่ 12/2557 เมื่ อวั นที่ 6 พฤศจิ กายน
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบั งคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบั นอุ ดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่ มีการจั ดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร ไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
“มหาวิ ทยาลั ย ” หมายความว่ า มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภาวิ ชาการ” หมายความว่ า สภาวิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“อธิ ก ารบดี ” หมายความว่ า อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่ ว ยงานที่ มีห ลั ก สู ตรระดั บ อนุ ป ริญ ญาหรือ
ปริ ญ ญาตรี ที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด ม ห า วิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ว ไล ย อ ล งก รณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี
“คณบดี ” หมายความว่ า คณบดี ข องคณะ
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด
“คณะกรรมการประจาหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร
“นายทะเบี ย น” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน
“อาจารย์ประจา” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นั ก ศึกษา” หมายความว่า นัก ศึกษาที่ศึ กษาในหลั กสู ต รระดับ อนุ ปริญ ญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต ” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนและศึกษา
เป็ น รายวิช าเพื่ อ สะสมหน่ ว ยกิ ต ในหลั กสู ตรระดั บ อนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรีข องมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“ภาคการศึกษาปกติ ” หมายความว่ า ภาคการศึ กษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่ มี
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป
“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น
“หน่ ว ยกิต ” หมายความว่ า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ
แต่ละรายวิชา
“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า” หมายความว่ า การน าหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช า
ในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย และให้ ห มายความรวมถึ ง การน าเนื้ อ หาวิ ช าของรายวิ ช า กลุ่ ม วิ ช า
จากหลักสู ตรสถาบั น อุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ ว และการเทียบโอนความรู้และการให้ ห น่ว ยกิต
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานมาใช้
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โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
นามาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นในส่วนที่กาหนดไว้แล้ ว
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้ อ 5 ให้ อ ธิก ารบดี รั ก ษาการให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ นี้ และให้ มี อ านาจออกระเบี ย บ
ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่มีปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
ระบบการบริหารงานวิชาการ
ข้ อ 6 มหาวิ ทยาลั ยจั ดการบริ หารงานวิ ชาการ โดยให้ มี หน่ วยงาน บุ คคล และคณะบุ คคล
ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
6.1 สภาวิชาการ
6.2 คณะกรรมการวิชาการ
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ
6.4 คณะกรรมการประจาหลักสูตร
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้ อ 8 อ านาจหน้ า ที่ ข องสภาวิ ช าการ ให้ เป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ในมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
9.2 คณบดี ทุ ก คณะและหั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
เป็นกรรมการ
9.3 นายทะเบียน เป็นกรรมการ
9.4 ผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

104
9.5 รองผู้ อ านวยการส านั ก ส่ งเสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น จ านวน 1 คน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
10.1 พิ จ ารณากลั่ น กรองร่ างประกาศ ระเบี ย บ หรือ ข้ อ บั งคั บ ที่ เกี่ ย วกั บ การ
จัดการศึกษาก่อนนาเสนอสภาวิชาการ
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
10.3 ก ากั บ ดู แ ลการจั ด การเรี ย นการสอนให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้สาเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะสาเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ
10.6 พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้ อ 11 ให้ ค ณะเป็ น หน่ ว ยงานผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งบริห าร
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย
11.1 คณบดี เป็นประธาน
11.2 ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
11.4 หัวหน้าสานักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรี ยนการสอนและการวัดผลประเมินผล
การศึกษา
12.2 พิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการพั ฒ นาสาขาวิ ช า เอกสาร ต ารา และสื่ อ
ประกอบ การเรียนการสอน
12.3 พิ จารณาและกลั่ นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนิ นการของรายวิ ชา (มคอ. 5) รายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
(มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา
12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากาลังผู้สอน
12.5 พิจารณากลั่น กรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
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12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดาเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
12.8 พิ จารณากลั่นกรองการประเมิ นผลการผลิ ตบั ณฑิ ตประจ าปี ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
12.9 พิจารณากลั่นกรองการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้ อ 13 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ งตั้ งคณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ 14 คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
14.1 พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ
14.2 จั ด ท าโครงการพั ฒ นาสาขาวิช า เอกสาร ต ารา สื่ อ ประกอบการเรีย น
การสอน และจั ดท าแนวการสอน รายละเอี ยดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอี ยดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา
14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการดาเนิ นการของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา
14.4 จัดทาอัตรากาลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.5 เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา
14.6 เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.7 เสนอแผนการดาเนินการพั ฒ นานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
14.8 ด าเนิ น การประเมิ น ผลการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ประจ าปี ต ามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
14.9 ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
14.10 ดาเนิ น งานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้ อ 15 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ ท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยมี ห น้ า ที่
ให้ ค าปรึ ก ษาดู แ ล สนั บ สนุ น ทางด้ า นวิ ช าการ วิธี ก ารเรีย น แผนการเรี ย น และให้ มี ส่ ว นในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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หมวด 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข้ อ 16 การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรี ใช้ ระบบทวิ ภ าคโดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่ อจากภาคการศึ กษาที่ 2 โดยให้ มี จ านวนชั่ ว โมงการศึ ก ษาในแต่ ล ะรายวิช าเที ย บเคี ย งกั น ได้ กั บ
การศึกษาภาคปกติ
ข้อ 17 การกาหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้กาหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
17.1 รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใช้ เวลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายปั ญ หาไม่ น้ อ ยกว่ า
15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.2 รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใช้ เวลาฝึ ก หรื อ ทดลองไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ชั่ ว โมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามที่ ใช้ เวลาฝึ กไม่ น้ อยกว่ า 45 ชั่ วโมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงาน
หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้
18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี
การลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคการศึ กษาปกติ ไม่ น้ อยกว่ า 9 หน่ วยกิ ต และไม่ เกิ น 22 หน่ วยกิ ต และ
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
18.4 การศึ กษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็ นการจั ดการศึกษาโดยใช้
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็ นการจั ด
การศึกษาที่กาหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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18.7 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ น า น า ช า ติ (International Education) เป็ น ก า ร
จั ด การศึ ก ษาโดยใช้ ภ าษาต่ า งประเทศทั้ ง หมดซึ่ ง อาจจะเป็ น ความร่ ว มมื อ ของสถานศึ ก ษา
หรือหน่ วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล
18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.9 การศึกษาหลักสู ตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญ ญา (Dual Bachelor’s
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร
โดยผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.10 การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ป ริ ญ ญ าที่ 2 (The Second
Bachelor’s Degree Program) เป็ นการจั ดการศึกษาที่ ให้ ผู้ เรียนที่ ส าเร็จปริญ ญาตรีแล้ วมาศึก ษา
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 3
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้
19.2.1 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (4 ปี ) ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
19.2.2 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (5 ปี ) ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
19.2.3 หลั กสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรี (ต่ อเนื่ อง) ให้ มี จ านวนหน่ วยกิ ตรวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
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20.1.1 หลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ใช้ เวลาในการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 5
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
20.1.2 หลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี (4 ปี ) ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 6
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
20.1.3 หลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี (5 ปี ) ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 8
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
20.2.1 หลั กสู ตรระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 10
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี ) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 4
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
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22.5 มีคุณสมบั ติตามที่ กาหนดไว้ในหลั กสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต
23.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ าชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ าจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
23.4 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตั ว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
25.1 นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษ าที่ มี ก ารลงท ะเบี ย นเรี ย น
ในภาคการศึ กษาปกติไม่น้ อยกว่า 9 หน่ ว ยกิต และไม่ เกิน 22 หน่ ว ยกิต และภาคฤดูร้อนไม่ เกิ น
9 หน่วยกิต
25.2 นั กศึ ก ษาไม่ เต็ ม เวลา หมายถึ ง นั กศึ ก ษาที่ มี การลงทะเบี ยนเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชาระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละ
ภาคการศึกษาหากพ้นกาหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการชาระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา
26.2 ก าหนดการลงทะเบี ยนเรี ยน วิ ธี การลงทะเบี ยนเรี ยน และการช าระเงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

110
หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้
ในกรณี ที่มีความจาเป็นหรือกรณี จะขอสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
ทั้งนี้ ให้คณบดี เป็ นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจา
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน
การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้ เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมี เวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจาเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จานวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
26.3.1 วิชาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน
26.3.2 วิช าในหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น
26.3.3 วิ ชาในหมวดวิ ชาเลื อกเสรี ให้ เปิ ดสอนได้ ตามความจ าเป็ นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย
26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร
26.3.5 วิชาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถูก
ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.5 เมื่ อพ้ น ระยะเวลาที่ ม หาวิท ยาลั ยก าหนด มหาวิท ยาลั ยจะไม่ อนุ ญ าตให้
นักศึกษาลงทะเบี ยนเรียน เว้น แต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดกาหนดการลงทะเบียนเรียน
26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
26.7 นั กศึกษามีสิ ทธิ์ขอเที ยบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
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อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกาหนด หรือเป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ
2 ปริญญา
26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จากัดจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิ ทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน
26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์
26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite)
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ากว่า
D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพื่อให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้าหรือเรียนแทน
28.1 รายวิชาใดที่นัก ศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้าได้
ต่อเมื่อ ได้รั บ อนุ มัติ จ ากคณบดีของคณะที่ รายวิช าสั งกั ด โดยจานวนหน่ว ยกิตและค่ าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้านี้ต้องนาไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ากว่า D หรือ P
28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพื่อให้ครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่น ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้
ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
29.1 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจานวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร
29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
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29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา
ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ
เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน
30.3 รายวิ ชาที่ ขอเปิ ดจะต้ องมี เวลาเรี ยนและเวลาสอบไม่ ซ้ าซ้ อนกั บรายวิ ชาอื่ น ๆ
ในตารางเรียนปกติ
30.4 นั กศึ กษาต้ องยื่ นค าร้ องขอเปิ ดหมู่ พิ เศษภายในสั ปดาห์ แรกของการเปิ ด
ภาคการศึกษา
ข้อ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา
31.1 การขอเพิ่ ม ขอถอน และยกเลิ กรายวิ ชาต้ องได้ รั บอนุ มั ติ จากคณบดี โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
31.2 การขอเพิ่ ม หรื อ ขอถอนรายวิ ช าต้ อ งกระท าภายใน 3 สั ปดาห์ แ รกของ
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจาเป็นอาจขอเพิ่มหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จานวนหน่วยกิต
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องดาเนินการให้ เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องชาระ
เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา
32.2 การลงทะเบี ยนเพื่ อรั กษาสภาพนั กศึ กษาให้ ด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็ จภายใน
3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้ เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ
การประเมินผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

113
หมวด 6
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
ข้อ 34 การเรียน
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ให้ยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจาเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ สาหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP
ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อกาหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและดาเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่
หมวด 7
การวัดและการประเมินผล
ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
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ระบบนี้ ใช้ ส าหรั บ การประเมิ น ผลการศึ ก ษาในรายวิ ช าที่ บั งคั บ เรีย นตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้
สัญลักษณ์
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
NP (No Pass)
W (Withdraw)
T (Transfer of Credits)
I (Incomplete)
Au (Audit)

ความหมาย
ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม
ผลการประเมินผ่าน
ผลการประเมินไม่ผ่าน
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ
หน่วยกิต

ระบบนี้ ใช้ ส าหรับการประเมิ นผลรายวิชาที่ หลั กสู ตรบั งคั บให้ เรี ยนเพิ่ มตาม
ข้อกาหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม หรือใช้สาหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต
กรณี รายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้ เรียนเพิ่มตามข้อกาหนดเฉพาะและรายวิช า
ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่มถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน
ข้อ 37 ข้อกาหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีดังนี้
37.1 Au (Audit) ใช้สาหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
37.2 W (Withdraw) ใช้ ส าหรั บ การบั น ทึ ก รายวิ ช าที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ย กเลิ ก
รายวิชานั้น โดยต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดและใช้ ในกรณี ที่ นั กศึ กษาลาพั กการศึ กษาหรื อถู กสั่ งให้ พั กการศึ กษาหลั งจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
37.3 T (Transfer of Credits) ใช้สาหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา
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37.4 I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรีย นไม่ส มบู รณ์ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องดาเนินการขอรับการประเมินผลเพื่ อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ดาเนินการดังนี้
37.4.1 กรณีนักศึกษายังทางานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่กาหนด ให้ ผู้ สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้ เสร็จสิ้ นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกาหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้
37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่กาหนด หรือสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
กาหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”
ข้อ 38 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่นามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่
ข้อ 40 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น
ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้คานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็ นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การคานวณดังกล่ าวให้ ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมด การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 45 ในภาคการศึ กษาใดที่ นั ก ศึ ก ษาได้ I ให้ ค านวณค่ าระดั บ คะแนนเฉลี่ ย รายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น
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ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลั กสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้น ไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิช าเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็ น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิช าใหม่เพิ่มเติม เพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิม ให้ฝ่ายทะเบียนนาค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ข้ อ 47 ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อั น ไม่ อ าจก้ า วล่ ว งเสี ย ได้ ที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนไม่ ส ามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น
หมวด 8
การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา
ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน
48.2 ในการยื่นคาร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือดาเนินการตามที่หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกาหนด
48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
48.4 รายวิ ช าต่ าง ๆ ที่ นั ก ศึ ก ษาย้ า ยคณะ เรีย นมา ให้ เป็ น ไปตามหมวดที่ 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอสาเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึก ษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน
48.8 นั กศึ กษาที่ ย้ ายคณะหรื อเปลี่ ยนหลั กสู ตรจะต้ องช าระค่ าธรรมเนี ยมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
49.1 มหาวิ ทยาลั ยอาจพิ จารณารั บโอนนั กศึ กษาจากสถาบั นอุ ดมศึ กษาอื่ นที่ มี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและกาลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตรและคณบดี
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22
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49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย
4 9 .2 .3 ได้ ศึ ก ษ าอ ยู่ ใน ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าม าแ ล้ ว ไม่ น้ อ ย ก ว่ า
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
49.2.5 นั กศึกษาที่ โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลั ยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
หมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
50.1 กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร
50.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2
50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่
โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีคาอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง
กันได้
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
52.1 สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ ท างานและต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี
52.5 ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีจ ากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและเข้ าศึ ก ษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่ วไป จานวน 30 หน่วยกิต
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
53.1.2 เป็ นรายวิชาหรือกลุ่ มรายวิชาที่ มีเนื้ อหาสาระครอบคลุ มไม่ น้ อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1.3 เป็ น รายวิ ช าหรือ กลุ่ ม วิช าที่ ได้ระดับ คะแนนไม่ ต่ ากว่า C หรือ ได้
ค่าระดับ คะแนน 2.00 หรื อ เที ย บเท่ าในรายวิช าที่ มี ก ารประเมิ น ผลเป็ น ค่ าระดั บ และได้ผ ลการ
ประเมิน ผ่ านในรายวิชาที่ไม่ป ระเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้นกาหนด
53.1.4 จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กาลังศึกษา
53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T
53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่ เกินชั้ น ปี แ ละภาคการศึ ก ษาที่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ มี นั กศึ ก ษาเรีย นอยู่ ตามหลั ก สู ต รที่ ได้ รับ ความ
เห็นชอบแล้ว
53.1.8 กรณี ที่ไม่เป็ น ไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้ อยู่ในดุล ยพินิ จของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
53.2 การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย หรื อ ประสบการณ์ ท างาน
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
53.2.1 การเที ยบความรู้ จากการศึ กษานอกระบบ การศึ กษาตามอั ธยาศั ย
ประสบการณ์ทางาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัย
53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตสาหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ทางาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
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การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่ างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน
(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)
(2) การทดสอบที่ ค ณะ หรื อ หลั ก สู ต รจั ด สอบเอง (Credits from
Examination)
(3) การประเมิ นหรืออบรมที่ จั ดโดยหน่ วยงานต่ าง ๆ (Credits from
Training)
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio)
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าสาหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการนามาคิดค่าระดับ คะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
53.2.3 ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้ บันทึกเป็น “CS”
(Credits from Standardized Tests)
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้
บันทึกเป็น “CE” (Credits from Examination)
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง
ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP”
(Credits from Portfolio)
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิสาเร็จการศึกษา
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน
(2) อาจารย์ห รือผู้ เชียวชาญในหลั กสู ตรที่ จะขอยกเว้น การเรีย น
รายวิชาจานวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยคาแนะนาของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ
(3) ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
ข้อ 54 กาหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
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นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
จะต้องยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุ มัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ 55 การนับจานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้
55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 10
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 57 การลาพักการเรียน
57.1 นักศึกษาอาจยื่นคาขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
57.1.2 ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใด
ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา
เรี ยนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้ น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจาเป็นส่วนตัวอาจยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนได้
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
57.1.5 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
57.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งลาพั ก การเรี ย นให้ ยื่ น ค าร้ อ งภายในสั ป ดาห์ ที่ 3 ของ
ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอานาจของคณบดี
นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ข อลาพั ก การเรี ย นโดยขออนุ มั ติ ต่ อ คณ บดี ไ ม่ เ กิ น
1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบกาหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจาเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย
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57.3 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าพั ก การเรี ย นให้ นั บ ระยะเวลาที่
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย
57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคาร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึก ษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้
ข้อ 58 นั กศึ กษาที่ ป ระสงค์จะลาออกจากความเป็ น นัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลั ย ให้ ยื่ น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์
ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
59.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
59.4 ได้ ร ะดั บ คะแนนรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ รายวิ ช า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ากว่า C เป็นครั้งที่ 2
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นแบบไม่ เต็ ม เวลาให้ น าภาคฤดู ร้ อ นมารวมเป็ น
ภาคการศึกษาด้วย
ในกรณี ที่ภ าคการศึกษานั้นมีผ ลการเรียน “I” ไม่ต้องนามาคิด ให้ คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน
59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่กาหนด
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง
59.8 ตาย
ข้อ 60 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นคาร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องชาระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 11
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
61.1 มีความประพฤติดี
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61.2 สอบได้ ร ายวิ ช าต่ า ง ๆ ครบตามโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รตามเกณฑ์
การประเมินผล
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 62 การขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษาต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจานง
ขอสาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี
62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันสาเร็จการศึกษา
ในกรณี ที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี และ
จาเป็ น ต้ องยุ ติ การศึกษา สามารถยื่ นขอส าเร็จการศึกษาในระดั บอนุปริญญาของแต่ละหลั กสู ตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่ว ยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสู ตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 63 นักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้
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63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน
ของมหาวิทยาลัย
63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.75
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้สาเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน
แต่ละคณะ
หมวด 12
การควบคุมคุณภาพ
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง และให้นาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายจรูญ ถาวรจักร์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
.............................................
โดยที่เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุม ธานี ว่าด้ว ยการจั ดการศึก ษาระดับ อนุ ปริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่ อให้
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบั งคับนี้ เรียกว่า “ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้น
ไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มเติมข้อความใน ข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ ดังนี้
““อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริ หารและพั ฒนาหลั กสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่ การวางแผน การควบคุ มคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และ
การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
ยกเว้น พหุ วิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้ เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสู ตรได้อีกหนึ่ งหลักสู ตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน ๒ คน”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗
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ข้อ ๕ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๑๖ เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลั กสู ตรนั้ น แตกต่ างจากที่ ก าหนดไว้ ในข้ อบั งคั บนี้ ก็ ได้ ทั้ งนี้ ต้ องไม่ ขั ดหรื อแย้ งกั บประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ ๑๘.๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“๑๘.๑๒ การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาสาหรับกลุ่มบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๗ ให้ เพิ่มข้อ ๑๘.๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“๑๘.๑๓ การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๘ ให้ เพิ่มข้อ ๒๓/๑ แห่ งข้อบั งคับ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อื่น ๆ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๑) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
(๒) ไม่ เป็ น คนวิก ลจริต และไม่ เป็ น โรคติ ด ต่ อ ร้ายแรงหรื อ โรคอื่ น ซึ่ งสั งคม
รังเกียจ
(๓) มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สาหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
๒๔.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
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๒๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถอื ว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มข้อ ๒๔/๑ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๒๔/๑ การขึ้ นทะเบียนเป็นนั กศึกษา สาหรับ หลั กสู ตรอบรมระยะสั้ น หรือ
หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จั งหวัดปทุ ม ธานี ว่าด้ ว ยการจัดการศึก ษาระดับ อนุป ริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๕ ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
๒๕.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วย
กิต
๒๕.๒ นั ก ศึ ก ษาไม่ เต็ ม เวลา หมายถึ ง นั กศึ ก ษาที่ มี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
๒๕.๓ นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๖.๓.๑ ๒๖.๓.๒ ๒๖.๓.๓ ๒๖.๓.๔ และ ๒๖.๓.๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน
“๒๖.๓.๑ วิชาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน
อาจเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จาเป็นต้องเรียนเพื่อให้
ครบโครงสร้างในการสาเร็จการศึกษา
๒๖.๓.๒ วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้
ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”
ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มข้อ ๒๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน สาหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่น
ๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย”
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ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่
๓๕.๑ นั กศึ กษาต้ องฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ สหกิ จศึ กษา หรื อ การพั ฒ นา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ์
๓๕.๒ ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศั กยภาพการเป็ น ผู้ ป ระกอบการใหม่ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งประพฤติ ต นตามระเบี ย บและปฏิ บั ติ ต าม
ข้อกาหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สห
กิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและดาเนินการ
ให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อีกครั้ง
๓๕.๓ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา
หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่ างอื่นก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้”
ข้อ ๑๕ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ ๓๖.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้ วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“กรณี ก ารประเมิ น ผลส าหรั บ หลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ในการประเมิ น ผลให้ เป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๗.๔.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“๓๗.๔.๒ กรณี นักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบปลาย
ภาคต่อคณบดีที่ รายวิช านั้ น สั งกัด ภายใน ๒ สั ปดาห์ ห ลั งจากเปิดภาคการศึ กษาถัดไป เมื่อได้รับ
อนุญาต จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการ
คุมสอบ หากไม่มาสอบภายในเวลาที่กาหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการ
เรี ย นตามคะแนนที่ มี อ ยู่ หากอาจารย์ ไม่ ส่ งผลการเรีย นตามก าหนดมหาวิ ท ยาลั ย จะเปลี่ ย นผล
การศึกษาเป็น “F””
ข้อ ๑๗ ให้เพิ่มข้อ ๔๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๔๖/๑ ให้อาจารย์ผู้ สอนส่งผลการเรียนตามกาหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย”
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ข้อ ๑๘ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ ดังนี้
“สาหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”
ข้อ ๑๙ ให้เพิ่มข้อ ๖๑/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“ข้อ ๖๑/๑ นั กศึก ษาที่ถือว่าส าเร็จการศึก ษาตามหลั กสู ต รอบรมระยะสั้ น หรือ
หลักสูตรอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖๓.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“๖๓.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน”
ข้อ ๒๑ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๖๓.๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ ดังนี้
“ข้อ ๖๓.๓.๔ การสาเร็จการศึกษาสาหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่น
ๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษาให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย”
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)
พ.ศ. 2559
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : General Education
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559
กระทรวงศึกษาธิการไดมีป ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม 122 ตอนพิ เศษ 39 ง วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุง่ พัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทกี่ ว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง
ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ
สามารถนาความรูไปใช้ในการดาเนินชีวิต และดารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” สาหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ที่ระบุ ไว้ว่า มหาวิท ยาลั ยอาจจัดวิชาศึกษาทั่ วไปในลั กษณะจาแนกเป็น รายวิช า หรือ
ลักษณะบู รณาการใด ๆ ก็ได้ โดยให้ ครอบคลุมสาระของกลุ่ มวิช ามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่าง
ๆ (Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จั ด การเรี ย นการสอนแบบเน้ น กิ จ กรรม (Active Learning) ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ทั ก ษะการเรี ยนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ จ ริง เรี ย นรู้ จ ากเหตุ ก ารณ์
สถานการณ์ จ ริ ง น าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น มี จิ ต อาสา ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ จ าก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และทาโครงการต่าง ๆ (Project-based) ให้นักศึกษานามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้ อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
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ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและสานึกในความเป็นไทย สาหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้
หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ ข้อดี -ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญ หาพบว่ายังขาดการฝึ ก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทาเป็นเอกสาร
สมอ.08 นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทา
ให้นักศึกษามีความจาเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557 นั้ น ได้ บู ร ณาการวิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการทางานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพิ่มรายวิช า ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน
2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็ น พลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของสานักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ทาให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน
3. การเพิ่มรายวิชา 4 รายวิชา จึงจาเป็นต้องปรับลดจานวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพื่อให้
จานวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต
4. จากการประชุ ม คณบดี และประธานหลั ก สู ต ร เพื่ อ ปรั บ รหั ส วิ ช าของทุ ก รายวิ ช าใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจาแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพื่อให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรนา
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม
5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจาเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
เสริ ม สร้ า งความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ รู้ เข้ า ใจ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก
4.2 วัตถุประสงค์
วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
4.2.1 มีความรู้พื้นฐานการดารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น
รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี
4.2.2 มี ความสามารถคิด วิเคราะห์ อย่างมี วิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสั มพั น ธ์
ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ
4.2.3 มีทักษะในการดารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การนาเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม
5. กาหนดการเปิดสอน
เปิ ดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุ งเล็ กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
6. อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ผู้ ส อนมี ทั้ ง อาจารย์ ป ระจ าจาก หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป คณ าจารย์ คณ ะต่ า ง ๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
และเข้ารั บ การอบรมวิธีก ารจั ดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิ จ กรรมเป็ น ฐาน
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จไปเป็นบัณฑิต
ที่มีคุณ ลั กษณะตามวัตถุป ระสงค์ ของหมวดวิช าศึกษาทั่ วไป ทั้งนี้ อาจารย์ผู้ สอนรายวิช าเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
7. นักศึกษา
นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
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8. หลักสูตร และคาอธิบายรายวิชา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เบกษา เลม 122 ตอนพิ เศษ 39 ง วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้ อ 8.1
สถาบั นอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้ อหาวิ ช าครอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ช าสั งคมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ ม
วิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดย
ให้มีจานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
8.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้
8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
7
หน่วยกิต
VGE102
การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
VGE103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
VGE104
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
2(1-2-3)
English for Study Skills Development
8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13
หน่วยกิต
VGE101
ตามรอยพระยุคลบาท
3(2-2-5)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
VGE108
ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
4(2-4-6)
Internationalization for Living in the ASEAN and
Global Communities
VGE109
อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
4(2-4-6)
VRU Identities
VGE111
ทักษะการรู้สารสนเทศ
2(1-2-3)
Information Literacy Skills
8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
10
หน่วยกิต
VGE106
นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์
4(2-4-6)
Innovation and Scientific Thinking
VGE107
สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
4(2-4-6)
Health for Quality of Life
VGE110
ความฉลาดทางดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence
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8.3 คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE101

ตามรอยพระยุคลบาท
3(2-2-5)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวัติพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ภู มิพ ลอดุ ล ยเดช พระอัจ ฉริยภาพ
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
VGE102

การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
Critical Thai Language for Communication

3(2-2-5)

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

ความส าคั ญ ของภาษาไทย การสื่ อ สาร พั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น
การเขี ย น ทั ก ษะการสรุ ป ความ การขยายความ การแปลความ การตี ค วาม การพิ จ ารณาสาร
การนาเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
VGE103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน โดยคานึ งถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะนาตนเอง และผู้อื่น
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย
และการขอร้อง
VGE104

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
2(1-2-3)
English for Study Skills Development
ฝึ ก และพั ฒ นาการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อ พัฒ นาทั กษะการเรียน โดยเน้น การอ่าน
เพื่ อหาหั ว เรื่อง การอ่านจั บ ใจความส าคัญ และรายละเอีย ด การเขี ยนสรุปความเรื่องที่ อ่านจาก
สื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE106

นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์
4(2-4-6)
Innovation and Scientific Thinking
ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี
เจตคติ ท างวิท ยาศาสตร์ มี ค วามรู้ พื้ น ฐานการค านวณทางคณิ ต ศาสตร์ และสถิ ติ เพื่ อ น าไปสู่ ก าร
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
VGE107

สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
4(2-4-6)
Health for Quality of Life
ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มี พ ฤติ ก รรมการสร้ างสุ ข ภาพกาย จิ ต และสั งคม
มีทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกั บสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกกาลังกายที่เหมาะสม
กับเพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจาวัน และชีวิตการทางาน
VGE108

ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
4(2-4-6)
Internationalization for Living in the ASEAN
and Global Communities
ศึกษาความหมาย ที่ มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก
การเข้ าสู่ ค วามเป็ น สากล เช่ น ประชาคมอาเซี ย น ประชาคมโลก เรีย นรู้ และปรับ ตั ว ให้ เข้ ากั บ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล
VGE109

อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
4(2-4-6)
VRU Identities
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสั งคม
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้นา และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE110

ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence)
2(1-2-3)
การเป็น พลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลั กษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมู ล ส่ วนตัว และบริห ารจัดการข้อมู ล ที่ ทิ้ งไว้บ นโลกออนไลน์
คิดอย่ างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่ อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทาย
หรือเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ
VGE111

ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills)
2(1-2-3)
ความหมาย ความส าคั ญ ของกระบวนการพั ฒ นาทั ก ษะการรู้ส ารสนเทศ ได้ แ ก่
การวิเคราะห์ ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการนาเสนอสารสนเทศ
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
9.1 คุณธรรม จริยธรรม
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
2) ก าหนดกติ กาในห้ องเรี ยน เช่ น การเข้ าชั้ นเรี ยนให้ ตรงเวลา การแต่ งกายที่ เป็ นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) จั ด ท าโครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดาเนินการด้วยตนเอง
4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาทา โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้นาให้นักศึกษาสามารถคิดตาม
9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน
2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม
5) ประเมินผลจากโครงการที่ทา และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย
6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
9.2 ความรู้
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น
1) การจัดทาโครงการ/โครงงานประจาวิชา (Project Based Learning)
2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry
Cycle)
3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งคาถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่น การทาโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพื้นที่จริงก่อนทาโครงการ
9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ตรวจสอบกระบวนการทางาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง
3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ
4) การนาเสนอผลงานของนักศึกษา
5) ผลการทดสอบของนักศึกษา
9.3 ทักษะทางปัญญา
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา
2) จัดกิจกรรมอภิ ปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การนาไปใช้จริง
3) จัดทาโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คาปรึกษา และควบคุมดูแล
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9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนาเสนอโครงการ
2) ประเมินจากการอภิปราย และการนาเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง
3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผู้นา ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม
9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง
2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้นา ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection)
9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5.1 การเรี ยนรู้ ด้ านทักษะในการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและ
นาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
9.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพั ฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทั กษะในการวิเคราะห์เชิ งตั วเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม
ในชั้นเรียน
2) มอบหมายให้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ในรู ป แบบต่ าง ๆ จาก หนั งสื อ เอกสาร งานวิ จั ย
อินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลต่าง ๆ
3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ
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9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิ นผลจากการการใช้ ทั กษะวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดาเนินโครงการ
2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การนาเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่าง ๆ
3) ผลงานการทารายงาน และการนาเสนองาน
10. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลั กสู ตรสู่ รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

ที่

1
2
3
4
5
6

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิ ารณญาณ
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์
VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
7
และประชาคมโลก
8 VGE109 อัตลักษณ์บณ
ั ฑิตวไลยอลงกรณ์
9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล
10 VGE111 ทักษะการรูส้ ารสนเทศ

ทักษะ
ทางปัญญา

ความรู้

1

2

1







2

1

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

1

2
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ภาคผนวก ค
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ที่ 641/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้อง 9208 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
*********************************************
กรรมการผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ฉุยฉาย
4. อาจารย์วรพงษ์ ไพรินทร์
5. อาจารย์ ดร.อรวิกา ศรีทอง

ประธานหลักสูตร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เริ่มประชุม เวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 คณะกรรมการปรับ ปรุง หลัก สูต รต้อ งดาเนิน การร่า งหลัก สูต รเทคโนโลยีบ ัณ ฑิต
สาขาวิช าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไปตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณ ฑิต โดยให้แล้ว เสร็จ
ภายในปีการศึกษา 2562
1.2 การทาหลักสูตรจะต้องยึดแบบฟอร์มและจัดทารูปเล่มตามที่สสว.ได้ประกาศไว้ในสื่อ
ออนไลน์หรือเอกสารการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลัก
1.3 แจ้ง อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สูต รเตรีย มความพร้อ มของข้อ มูล ในการขอปรับ ปรุง
หลักสูตร เช่น ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา และผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น
ต้น
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 จากผลการสารวจความต้องการใช้บัณฑิต (ตามภาคผนวก ) ซึ่งได้ทาการสารวจเพื่อ
พัฒ นาหรือ ปรับ ปรุง หลัก สูต ร พบว่าภาคอุต สาหกรรมมีค วามต้อ งการใช้บัณ ฑิต ที่มีค วามรู้แ ละ
ทักษะเพาะด้านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เช่น ไฟฟ้า เครื่องกล การผลิตอย่าง
ต่อ เนื ่อ ง หลัก สูต รเทคโนโลยีบ ัณ ฑิต ไม่ใ ช่ห ลัก สูต รใหม่ที ่เ พิ ่ง มี ขึ ้น แต่ไ ด้ม ีก ารเรีย นการสอน
สาขาวิชานี้ในมหาวิทยาลัยมานานแล้ว เพียงแต่รายละเอียดเนื้อหาวิช าอาจจะแตกต่างกันบ้างใน
แต่ละสถาบัน ซึ่งผลจากการสารวจการเลือกสถาบันเพื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อพบว่า ผู้เรียนเลือกเรียน
สถาบัน ที่มีเนื ้อ หารายวิช าที่ส อดคล้อ งและเหมาะสมกับ สภาวะการของการพัฒ นาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒ นาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทาง
คณะกรรมจึง มีค วามเห็น ตรงกัน ที่จ ะพัฒ นาหลัก สูต รเทคโนโลยีบ ัณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยมีกรอบการอ้างอิงข้อกาหนดจาก มคอ.1 ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(อาจารย์ ดร.อรวิกา ศรีทอง)
กรรมการและเลขานุการ
(ลงชื่อ)........... ...................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร)
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
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ภาคผนวก จ
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
*********************************************

รายนามผู้ร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อาจารย์ ดร.วรพงษ์ ไพรินทร์
อาจารย์ ดร.มานพ แย้มแฟง
นาย ปรีชา ศรีสง่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ฉุยฉาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง
อาจารย์ ดร.อรวิกา ศรีทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
กรรมการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการและเลขานุการหลักสูตร

เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 9.00 น.
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
อาจารย์ ดร.วรพงษ์ ไพรินทร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ได้เสนอแนะให้ทบทวนการใช้ชื่อสาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แทนชื่อ เทคโนโลยี
วิศวกรรม ที่ใช้อยู่เดิม และเพื่อให้เป็นไปตาม มคอ.1
2. ตรวจสอบหน่วยกิตในรายวิชา ทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตาม มคอ.1
3. คาอธิบายรายวิชาควรปรับให้ทันสมัย เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขชื่อรายวิชาได้
4. เสนอแนะให้ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตจาก 4 ปีเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(ต่อเนื่อง) 2 ปี และให้เป็นไปตามโครงสร้างที่กาหนดไว้ใน มคอ.1 ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะการรับ
นักศึกษาในปัจจุบัน
อาจารย์ ดร.มานพ แย้มแฟง ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ได้ เสนอแนะให้ ป รั บ หน่ ว ยกิ ต รายวิ ช า เตรีย มโครงงานเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม แล ะ
รายวิชา โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เหมาะสมกับโครงสร้างหลักสูตร
2. รายวิชา ควรเป็นไปตามมคอ. 1 ทุกตัวอักษร
3. เพิ่มรายวิชาที่ทันสมัย นอกเหนือจาก มคอ. 1 ได้
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4. การใช้ชื่อ วิศวกรรม อาจมีความคาดหวังให้ผู้ประกอบการสูง ดังนั้น ควรจะปรับปรุงชื่อให้
เหมาะสมกับหลักสูตร ปรับชื่อให้ตรงกับวุฒิ
5. เน้นการฝึกปฏิบัติมากกว่ารายวิชาบรรยาย
6. ปรับปรุงและเพิ่มเติมคาอธิบายรายวิชา เครื่องมือวัดและมาตรวิทยา ควรแบ่งออกเป็น 2
ประเภท คือ เครื่องมือวัดทางด้านเครื่องกล เช่น การสั่นสะเทือน การวัดของไหล การวัดความร้อน
และเครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้า
7. ปรับ ปรุงและเพิ่มเติมคาอธิบายรายวิชา พื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเพิ่ ม
เนื้อหาเกี่ยวกับ Thermodynamics, Solid, Fluid
8. รายวิชา นิวแมติกส์/ไฮดรอลิกส์ และพีแอลซี ควรจัดในหลักสูตรให้นักศึกษาได้เรียน
9. มีความเห็ นเช่น เดียวกับ อาจารย์ ดร.วรพงษ์ ไพรินทร์ เสนอแนะให้ ปรับปรุงหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตจาก 4 ปีเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 2 ปี และให้เป็นไปตามโครงสร้าง
ที่กาหนดไว้ใน มคอ.1 ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะการรับนักศึกษาในปัจจุบัน
นาย ปรีชา ศรีสง่า ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ควรเน้นทักษะด้านการปฏิบัติงานมากกว่าวิชาการ
2. รายวิชาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ควรมีให้นักศึกษาได้
เรียน เพราะเป็นรายวิชาที่ได้ใช้จริงในสถานประกอบการ
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(อาจารย์ ดร.อรวิกา ศรีทอง)
กรรมการและเลขานุการ
(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร)
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
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ภาคผนวก ฉ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ นายสุวิทย์ นามสกุล ฉุยฉาย
1.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
ปริญญาตรี

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่จบ
2543
2528

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง, การออกแบบระบบไฟฟ้า
1.3.2 บทความวิจัย
พีรวัฒ น์ อาทิตย์ตั้ง, องอาจ ทับบุรี , กันยารัตน์ เอกเอี่ยม, นรงฤทธิ์ เสนาจิตร และสุวิทย์ ฉุยฉาย.
(2559). การวิเคราะห์สมรรถนะของหลอดแอลอีดีแบบต่างๆ ที่ใช้กับโคมไฟถนนด้วยการ
ใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงาน
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12. 8 – 10 มิถุนายน 2559. (189-197). พิษณุโลก. มหาวิทยาลัย
นเรศวร.
สุวิทย์ ฉุยฉาย และอรวิกา ศรีทอง. (2562). การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ ปริมาณ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของอาคารควบคุมภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูป ถัมภ์ . ในเอกสารสื บเนื่ องการประชุมวิช าการวิช าการระดับ ชาติ ครงั้ที่ 4
ประจาปี 2562. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวดั ป ทุ ม ธานี . (1355-1362). ปทุ ม ธานี .
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
1.3.3 บทความทางวิชาการ
ไม่มี
1.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
ไม่มี
1.4 ประสบการณ์ในการสอน
40 ปี
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1.5 ภาระงานสอน
1.5.1 วิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า
1.5.2 วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้า
1.5.3 วิชาระบบไฟฟ้ากาลัง
1.5.4 วิชาโรงจักรไฟฟ้า ระบบส่งและจ่ายกาลังไฟฟ้า
1.5.5 วิชาเครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม
1.5.6 วิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
1.5.7 วิชาการติดตั้งไฟฟ้า
1.5.8 วิชาปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้า
1.5.9 วิชาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
1.5.10 วิชาเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
2. ชื่อ นางสาวปิยะนันท์
นามสกุล สายัณห์ปทุม
2.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ปริญญาโท
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ปริญญาตรี

ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์(ก่อสร้าง,
ศิลปหัตถกรรม)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ (ประสานมิตร)
วิทยาลัยครูพระนคร

ปีที่จบ
2558
2539
2524

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
การออกแบบโฆษณา, การดาเนินการวิจัยเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม, การ
เขียนแบบในงานอุตสาหกรรม
2.3.2 บทความวิจัย
สุพั ตรา วะยะลุ น และปิ ยะนั น ท์ สายัณ ห์ ปทุ ม . (2560). ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการสร้างมูล ค่าเพิ่ มใน
กิจกรรมโลจิสติกส์ของสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มสินค้าเครื่องประดับเงิน ในจังหวัด
สุรินทร์. วารสาร Industrial technology คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 : 16-28.
ชาคริต ศรีทอง และปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม. (2561). การบูรณาการ QFD และ TRIZ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม. ปีที่ 1 ฉบับที่
1. มกราคม – มิถุนายน 2561 : 9-17.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ณั ฐ ประสี ร ะเตสั ง , ณั ฐ นั น ท์ ประสี ระเตสั ง และปิ ย ะนั น ท์ สายั ณ ห์ ป ทุ ม . (2561). การปรั บ ปรุ ง
สายการผลิตด้วยวิธีสมุดลสายงานการผลิต กรณีศึกษา การผลิตชุดชั้นในสตรี Style JB ของ
Line 301. วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. มกราคม
– มิถุนายน 2561 : 30-37.
ชาติชาย จรัญศิริไพศาล และปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม. (2561). การจัดการบริหารงานของกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรแปรรูป ข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์. วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. มกราคม – มิถุนายน 2561 : 20-29.
2.3.3 บทความทางวิชาการ
วิทยา อินทร์สอน และปิยะนันท์ สายัณห์ ปทุม. (2560). แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
สิ น ค้ า คงคลั ง. วารสาร Industrial technology review. ปี ที่ 23 ฉบั บที่ 291. กุ มภาพั นธ์
2560 : 123.
ปั ท มาพร ท่ อ ชู และปิ ย ะนั น ท์ สายั ณ ห์ ป ทุ ม . (2560). การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ( Human
Resource Development:HRD). วารส าร Industrial technology review. ปี ที่ 23
ฉบับที่ 293. เมษายน 2560 : 120.
2.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม. 2555. เครื่องสาวไหม. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม. 2555. เครื่องอัดถ่านแท่งชนิดเหยียบ. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์.
2.4 ประสบการณ์ในการสอน
34 ปี
2.5 ภาระงานสอน
2.5.1 วิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล 1
2.5.2 วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือกล 1
2.5.3 วิชาการศึกษาการทางาน
2.5.4 วิชาวัสดุศาสตร์
2.5.5 วิชาการเขียนแบบอุตสาหกรรม
2.5.6 วิชาการออกแบบและวางผังโรงงาน
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3. ชื่อ นายประจบ นามสกุล ดีบตุ ร
3.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี
อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)
เกียรตินิยมอันดับ 2

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่จบ
2547
2537

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
การควบคุมคุณภาพ, ระบบนิวแมติกส์
3.3.2 บทความวิจัย
ประจบ ดีบุตร, อรวิกา ศรีทอง และชาคริต ศรีทอง. (2559). การประยุกต์ใช้ QFD เพื่อหารูปแบบ
การสร้างร้านกาแฟและการออกแบบตกแต่ง . ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5. 8 – 9 ธันวาคม
2559. (325-336). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ประจบ ดีบุ ตร และชาคริต ศรีทอง. (2562). การประยุกต์ใช้ QFD เพื่อการออกแบบที่พักอาศั ย
สาหรับผู้สูงอายุ. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ ครงั้ที่ 4 ประจาปี
2562. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวั ดปทุมธานี . (1363-1370). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
3.3.3 บทความทางวิชาการ
ไม่มี
3.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
ไม่มี
3.4 ประสบการณ์ในการสอน
33 ปี
3.5 ภาระงานสอน
3.5.1 วิชาเทคโนโลยีการเชื่อม
3.5.2 วิชาปฏิบัติเทคโนโลยีการเชื่อม
3.5.3 วิชาการควบคุมคุณภาพ
3.5.4 วิชาปฏิบัติวัสดุในงานอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

154
3.5.5 วิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3.5.6 วิชาไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
3.5.7 วิชาเทคโนโลยีซีเอ็นซี
4. ชื่อ นางอรวิกา
นามสกุล ศรีทอง
4.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
ปริญญาโท
MEM (Engineering
Management)
ปริญญาตรี

วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of
Technology, Sydney,
Australia.
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่จบ
2560
2546
2544

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
การวางแผนและควบคุมการผลิต
4.3.2 บทความวิจัย
ชาคริต ศรีทอง และอรวิกา ศรีทอง. (2559). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่ เชิง
คุณภาพในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์: กรณีศึกษาการออกแบบเก้าอี้สานักงาน.วารสารวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 : 111-124.
อรวิกา ศรีทอง. (2559). การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูป:
กรณี ศึ ก ษากลุ่ ม แม่ บ้ า นเกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง). วารสารบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1. มกราคม – มิถุนายน 2559 : 208220.
สุวิทย์ ฉุยฉาย และอรวิกา ศรีทอง. (2562). การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ ปริมาณ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของอาคารควบคุมภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูป ถัมภ์ . ในเอกสารสื บเนื่ องการประชุมวิช าการวิช าการระดับ ชาติ ครงั้ที่ 4
ประจาปี 2562. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวดั ป ทุ ม ธานี . (1355-1362). ปทุ ม ธานี .
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
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4.3.3 บทความทางวิชาการ
ไม่มี
4.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
ไม่มี
4.4 ประสบการณ์ในการสอน
13 ปี
4.5 ภาระงานสอน
4.5.1 วิชาสถิติวิศวกรรม
4.5.2 วิชากระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต
4.5.3 วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต
4.5.4 วิชาการวิจัยดาเนินงาน
4.5.5 วิชากรรมวิธีการผลิต
4.5.6 วิชาการออกแบบและวางผังโรงงาน
5. ชื่อ นายภัทรเวช
นามสกุล ธาราเวชรักษ์
5.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
วศ.ม.(การจัดการงานวิศวกรรม)
ปริญญาตรี
วศ.บ.(วัสดุขั้นสูงและเทคโนโลยี)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่จบ
2558
2556

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
ไม่มี
5.3.2 บทความวิจัย
ชูศักดิ์ พรสิงห์, ธนาธร เกรอต, ทองแท่ง ทองลิ่ม, และภัทรเวช ธาราเวชรักษ์. (2561). แนวทางการ
จั ด การพลั ง งานและของเสี ย ที่ เกิ ด จากผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ รี ส อร์ ท ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี . ปีที่ 20 ฉบับ
ที่ 3. กันยายน - ธันวาคม 2561: 189-197.
5.3.3 บทความทางวิชาการ
ไม่มี
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5.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
ไม่มี
5.4 ประสบการณ์ในการสอน
2 ปี
5.5 ภาระงานสอน
6.5.1 วิชาความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
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ภาคผนวก ช
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และ
ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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สรุปผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจาแนก
ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
หัวข้อในการสารวจ
1.1 ความเสียสละ/มีจิตสาธารณะ
1.2 ความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร
1.3 ความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีวินัย เคารพ
กฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
1.4 ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ
รวม

ค่าเฉลี่ย
( )
4.91
4.93

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.29
0.25

4.95

0.21

4.95
4.94

0.21
0.24

สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด
(4.94) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มี ความอ่อนน้อม มี
สัมมาคารวะ มีวินัย เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ
มากที่สุด (4.95) รองลงมาคือ ความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร (4.93)
2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
หัวข้อในการสารวจ
2.1 ความรู้ความชานาญในหลักสูตรวิชาที่สาเร็จ
2.2 ความสามารถในการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
2.3 สามารถนาเทคโนโลยีพื้นฐานไปพัฒนาและแก้ปัญหางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพและงานที่รับผิดชอบ
2.5 ความรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ
รวม

ค่าเฉลี่ย
( )
4.81
4.84

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.44
0.43

4.79

0.51

4.81
4.84
4.82

0.44
0.43
0.45
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สรุป ในภาพรวมผู้ ใช้บั ณ ฑิ ตมีค วามต้องการให้ บัณ ฑิ ตมีความรู้อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด (4.82)
เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต ความสามารถในการประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริงและความรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางวิทยาการมากที่สุด (4.84)
3. ด้านทักษะทางปัญญา
หัวข้อในการสารวจ
3.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
3.2 ความสามารถเชื่อมโยง บูรณาการหลักทฤษฏีมา
ใช้กับงานอย่างสร้างสรรค์
3.3 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3.4 ความสามารถในการรับรู้/เรียนรู้งาน
3.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รวม

ค่าเฉลี่ย
( )

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

4.72

0.50

4.72

0.50

4.81
4.84
4.84
4.79

0.44
0.43
0.43
0.46

สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมากที่สุด
(4.79) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มี ความสามารถในการ
รับรู้/เรียนรู้งานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากที่สุด (4.84)
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ค่าเฉลี่ย
หัวข้อในการสารวจ
( )
4.1 ความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ / ทางาน
4.91
เป็นทีมได้
4.2 การรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ
4.88
4.3 ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
4.88
4.4 การปรับตัว และมีมนุษยสัมพันธ์
4.91
4.5 ความฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์
4.88
รวม
4.89

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.29
0.32
0.39
0.29
0.32
0.32

สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด (4.89) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความ
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ต้องการให้บัณฑิตมี ความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ / ทางานเป็ นทีมได้และการปรับตัว และมี
มนุษยสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด (4.91)
5. ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวข้อในการสารวจ

ค่าเฉลี่ย
( )
4.81

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.44

5.1 การสื่อสาร และการแสดงออก
5.2 ความสามารถในการพูด เขียน และนาเสนอ
4.88
0.39
(ภาษาไทย) ได้ดี
5.3 สามารถในการพูด อ่าน เขียน
4.72
0.62
(ภาษาต่างประเทศ) ได้ในระดับพื้นฐาน
5.4 ความรอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและนาไป
4.84
0.43
ประยุกต์ใช้กับงาน
5.5 สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติและ
4.84
0.43
คณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์และนาเสนองาน
รวม
4.82
0.47
สรุ ป ในภาพรวมผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต มี ค วามต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษะการสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด (4.82) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมี
ความต้องการให้บัณฑิต มีความสามารถในการพูด เขียน และนาเสนอ (ภาษาไทย) ได้ ดี อยู่ในระดับ
มากที่สุด (4.88)
จากผลการส ารวจคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ ต ามความต้ อ งการของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมี
คุณ ลักษณะทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับ ดีมากที่สุด (4.85) เมื่อจาแนกในแต่ล ะด้านพบว่า คุณ ลั กษณะ
บัณ ฑิ ตที่ผู้ ใช้บั ณฑิ ตต้องการเรีย งตามลาดับได้ดังนี้ ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ, ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, ด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพ, ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, และด้านทักษะทางปัญญา
ตามลาดับ
จากการสารวจผู้ที่กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช. และ ปวส.)

1. ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 64.30 มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 35.70) โดยมี
อายุระหว่าง 15-19 ปี (ร้อยละ 68.6) ได้วางแผนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 88.40)
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2. ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีปัจจัยในการเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อ คือ รายวิชา
ในหลักสูตร (ร้อยละ 22.6) รองลงมาคือ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 15.43) ค่าลงทะเบียน
(ร้อยละ 13.78) มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้าน (ร้อยละ 13.78) แนวทางงานวิจัยของคณาจารย์ (ร้อยละ
10.19) หลั กสู ตรเป็ น ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 7.44) มีความร่ว มมือกับ มหาวิทยาลั ยในต่างประเทศ
(ร้ อยละ 6.60) มี ทุ น การศึ กษา (ร้ อ ยละ 7.15) และมหาวิท ยาลั ย อยู่ไกลบ้ าน ตอบแบบสอบถาม
น้อยที่สุด (ร้อยละ 3.40)
3. ความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ สนใจในหลั กสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องจากนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน (ร้อยละ 35.60)
รองลงมา คือเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (ร้อยละ 28.10) หลักสูตรที่ทันสมัย (ร้อยละ 13.30)
ประกอบอาชีพที่ตรงกับความสนใจ (ร้อยละ 10.40) ใช้ในการเปลี่ยนงาน/สมัครงานใหม่ (ร้อยละ 5.20)
พัฒนาศักยภาพกิจการส่วนตัว (ร้อยละ 3.70) พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย (ร้อยละ 2.20) และเพราะ
ชื่อเสียงสถาบัน/อาจารย์ ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด (ร้อยละ 1.5)
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ภาคผนวก ซ
แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

159
แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยง (ภารกิจ/กิจกรรมหลักสูตร)
ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน

ค่าความเสี่ยง
F

ปัจจัยเสี่ยง
1. จานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หมายเหตุ S1 มีค่าระหว่าง 20-25 (สูงมาก), F มีค่าระหว่าง 10-19 (สูง) และ O,P มีค่าระหว่าง 1-9
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม
(ปัจจัยเสี่ยง)
ของหลักสูตร)
ความเสี่ยงด้านการเรียน 1. จานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
การสอน

โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ
(1)
ความรุนแรง
(2)
5
3

คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)
(1)x(2)
15

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงสูง

หมายเหตุระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25(ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้)
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ความเสี่ยง
ลาดับ (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)
(1)
1 ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน
- จานวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย

การกาหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว
(2)
(3)

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน
โรงเรียนต่าง ๆ และทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย
- ประชาสัมพันธ์ในการประชุม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
- เพิ่มกระบวนการเชื่อมโยงของ
เครือข่ายนักเรียน หลักสูตร
(อาจารย์) ศิษย์เก่า ด้านผลิตภาพ
ของหลักสูตร

การควบคุมที่มีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่
(4)



วิธีจัดการ
ความเสี่ยง
(5)
..... ยอมรับ
 ควบคุม
..... ถ่ายโอน
..... หลีกเลี่ยง

หมายเหตุ
(6)



หมายเหตุ ช่อง 3 หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ × หมายถึง ไม่มี
ช่อง 4 หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
× ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
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แผนการดาเนินงานการจัดการความเสี่ยง
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องที่ประเมินและ
การควบคุมที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ของการ
(2)
ควบคุม
(1)
ความเสี่ยงด้านการเรียน - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน
การสอน
โรงเรียน และทางเว็บไซต์ของ
- จานวนนักศึกษาไม่
มหาวิทยาลัย
เป็นไปตามเป้าหมาย
-ประชาสัมพันธ์ในการประชุม
ผู้บริหารโรงเรียน
- เพิ่มกระบวนการเชื่อมโยงของ
เครือข่ายนักเรียน หลักสูตร
(อาจารย์) ศิษย์เก่า ด้านผลิตภาพ
ของหลักสูตร

ระดับ
ความเสี่ยง
(3)

การจัดการ
ความเสี่ยง
(4)

ความเสี่ยงสูง

ควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(ปัจจัยเสี่ยง)
(5)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)
(6)

การประชาสัมพันธ์ยัง จัดทากาหนดการ
ไม่ทั่วถึง
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(7)
15 ธ.ค. 2562
อาจารย์ผู้รับผิด
ชอบหลักสูตร

ผู้รายงาน ...................................................................
ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

167

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

168

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

169

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

170
ชื่อวิชาไทย หน่วยกิต
VLE101 การเตรียมพร้อม 0(3-0-6)
ทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับ
อุดมศึกษา
College English
Skills Preparation
รหัสวิชา

คาอธิบายรายวิชาไทย
คาอธิบายรายวิชาENG
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง
Practice and develop four English
4 ด้าน โดยเน้นการใช้คาศัพท์
รูปแบบประโยคและไวยากรณ์เพื่อ language skills focusing on basic
การสื่อสาร ได้แก่ การฟังและอ่าน vocabulary, communicative
เรื่องราวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเรียนรู้ sentence structures such as
ในศตวรรษที2่ 1 การพูดและการเขียน listening and reading about current
เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน เหตุการณ์ใน issues, learning in the 21st century,
and speaking and writing about
อดีตและเป้าหมายในชีวิตในยุค
daily life, early events and life
เทคโนโลยีข่าวสาร หมายเหตุ:
มหาวิทยาลัยจะกาหนด ให้นักศึกษาเรียน goals in the information age.
รายวิชานี้อยูแ่ ล้ว โดยหลักสูตรไม่ต้องเลือก)

VLE205 ภาษาอังกฤษเพื่อ 0(3-0-6) ฝึกและพัฒนาทักษะเพื่อการ
การเตรียมพร้อม
เตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ ได้แก่
Practice and develop job
เข้าสู่งาน
การอ่านประกาศรับสมัครงาน การ
preparation skills including job
อาชีพ
กรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมาย
advertisements, job applications,
English for
สมัครงานและประวัตยิ ่อ การสื่อสาร
cover letters and resumes,
Career
ทางโทรศัพท์ การสอบและการสม
telephoning, professional
Preparation
ภาษณ์งาน และการสื่อสารในองค์กร
application test and job interviews,
เบื้องต้น หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยจะ
and organizational communication.
กาหนด ให้นักศึกษาเรียนรายวิชานี้
อยู่แล้ว โดยหลักสูตรไม่ต้องเลือก)
VLE210 กลยุทธ์การฟัง-พูด 0(1-2-5) ศึกษาลักษณะข้อสอบมาตรฐาน
สาหรับผู้เรียน
ภาษาอังกฤษในส่วนของการฟัง
Study listening strategies including
ภาษาอังกฤษเป็น
เรียนรูเ้ ทคนิคต่างๆ ในการทาข้อสอบ listening for main ideas, listening
ภาษาต่างประเทศ
การฟังเพื่อความเข้าใจ อาทิ การฟัง for specific information, listening
Listening and
เพื่อจับใจความสาคัญ การฟังเพื่อจับ for understanding a speaker’s
Speaking
รายละเอียดเฉพาะ การฟังเพื่อเข้าใจ attitudes, listening for making
Strategies for
ทัศนคติของผู้พูด การฟังเพื่อ
predictions, and listening for
Learners of
คาดการณ์สถานการณ์ และการฟัง making inferences through a
English as a
เพื่อสรุปตีความผ่านหัวข้อหลากหลาย variety of topics such as family
Foreign
อาทิ ชีวิตครอบครัว ชีวิตประจาวัน life, daily life, living abroad, food,
Language
การอาศัยในต่างประเทศ อาหาร การ tourism, and shopping. Develop
ท่องเที่ยว และการจับจ่ายซื้อของ speaking skills in different areas
พัฒนาทักษะการพูดในลักษณะต่างๆ including starting, continuing, and
อาทิ การเริ่ม ดาเนินและยุติบท
ending conversations, making
สนทนา การร้องขอ แนะนา และ requests, suggestions, and
แสดงความไม่พอใจ รวมถึงการแสดง complaints, and sharing opinions
ความคิดเห็นผ่านสถานการณ์
through various situations.
หลากหลายรูปแบบ
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ชื่อวิชาไทย หน่วยกิต
VLE310 กลยุทธ์การอ่าน- 0(3-0-6)
เขียนสาหรับผูเ้ รียน
ภาษาอังกฤษ
เป็น
ภาษาต่างประเทศ
Reading and
Writing Strategies
for Learners of
English as a
Foreign
Language
รหัสวิชา

คาอธิบายรายวิชาไทย
คาอธิบายรายวิชาENG
ศึกษาบทอ่านภาษาอังกฤษเชิง
Study academic reading passages
วิชาการในหัวข้อต่างๆและเรียนรูก้ ล on various topics and master
ยุทธ์ต่างๆในการทาข้อสอบ ได้แก่ various reading test strategies such
การจับใจความสาคัญ การหาข้อมูล as identifying the main idea of a
จาเพาะ การเดาคาศัพท์จากบริบท passage, reading a passage for
การอนุมานจากข้อมูลที่ปรากฏในบท specific details, using context clues
อ่าน รวมถึงการระบุนาเสี
้ ยงหรือ to guess the meaning of unknown
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน ศึกษา
words, making inferences based on
องค์ประกอบการเขียนอันได้แก่ การ the facts presented in a passage,
เตรียมพร้อมก่อนเขียน การลงมือ and identifying the author’s
เขียน การปรับแก้เนื้อหา และการ purpose for writing a passage or
ตรวจทานไวยากรณ์ เรียนรู้โครงสร้าง the author’s tone. Study the
การเขียนอนุเฉทและเรียงความใน writing process including
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเขียนเชิง prewriting, drafting, revising and
แสดงความคิดเห็น การเขียนแสดง editing. Master the structure of
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ academic paragraphs and essays
การเขียนเชิงเปรียบเทียบความ
with different rhetorical structures
เหมือนและความต่าง และการเขียน such as opinion, cause-effect,
เชิงอธิบายกระบวนการ
comparison-contrast, and process.
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
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ระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)

ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

1. ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจติ สานึกทีด่ ตี ่อ
องค์กร สังคมและชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Industrial Technology
2. ผลิตบัณฑิตให้มคี วามคิดริเริม่ ในเชิงสร้างสรรค์ สามารถนาความรูม้ าประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพได้
3. ผลิตบัณฑิตทีม่ พี น้ื ความรูท้ างเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและภาคเอกชน
ปรัชญาของหลักสูตร : หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มีความมุ่งมันที
่ ่จะผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีทกั ษะทางด้านวิศวกรรม 4. ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูด้ า้ นวิชาการ ทฤษฎีวชิ าชีพและทักษะปฏิบตั ิ สามารถปรับตัว
ให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง ยึดมันในจรรยาบรรณวิ
่
ชาชีพและเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
และเทคโนโลยี ให้บณ
ั ฑิตสามารถนาความรูใ้ นศาสตร์มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ออกแบบและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้
เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังปรัชญา :
“สถานแห่งภูมปิ ั ญญา เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยี สร้างคนดีมคี ุณธรรมสู่
สังคม”
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ระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs)
ผลการเรียนรู้อะไรบ้าง ที่หลักสูตรต้องการให้เกิดกับผู้สาเร็จการศึกษา

ELO1. สามารถอธิบายการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือกลในงานอุตสาหกรรม
ELO2. สามารถอธิบายการใช้วัสดุ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบและการผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องกล
ELO3. สามารถอธิบายการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
ELO4. มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีเครื่องมือกลในงานอุตสาหกรรม
ELO5. มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบและการผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องกล
ELO6. มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมได้
ELO7. มีความรู้และทักษะในดาเนินการวางแผน ควบคุมการผลิตและคุณภาพใน
อุตสาหกรรมได้
ELO8. ค้นคว้าหาข้อมูลงานวิจัย การจัดการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อ
พัฒนาอยู่เสมอ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
การกาหนด “ผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตร”: แปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ระบุไว้
เป็นความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ และความรับผิดชอบของผู้เรียน ซึ่งผู้ทสี่ าเร็จ
การศึกษาจะสามารถแสดงออกให้สังเกตได้ สามารถวัดและประเมินผลได้ ผลลัพธ์การ
เรียนรูเ้ ป็นความสาเร็จของผู้เรียน หลักจากจบการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน รายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และหลักสูตร เพื่อให้มั่นใจว่า สิ่งที่ผเู้ รียนเรียนต้องสามารถทาได้
และวัดประเมินผลได้
PLO1 เข้าใจพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือกลในงานอุตสาหกรรม
PLO2 เข้าใจพื้นฐานการใช้วัสดุ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบและการผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องกล
PLO3 เข้าใจพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
PLO4 ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเครื่องมือกลในงานอุตสาหกรรมได้
PLO5 ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบและการผลิตชิ้นส่วน
เครื่องกลได้
PLO6 ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมได้
PLO7 ปฏิบัติงานและดาเนินการวางแผน ควบคุมการผลิตและคุณภาพใน
อุตสาหกรรมได้
PLO8 ค้นคว้าหาข้อมูลงานวิจัย การจัดการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อ
พัฒนาอยู่เสมอ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs)
ผลการเรียนรู้อะไรบ้าง ที่หลักสูตรต้องการให้เกิดกับผู้สาเร็จการศึกษา

ELO9. มีภาวะผู้นา เข้าใจกระบวนการบริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการ
ดาเนินงาน ออกแบบระบบงานอุตสาหกรรม
ELO10. สามารถประยุกต์และบูรณาการแนวคิดการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อต่อ
ยอดการทางานได้
ELO11. มีความตั้งใจ ใฝ่รู้ มีวินัย มีมนุษยสัมพันธ์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพในการทางาน
ด้านเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
การกาหนด “ผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตร”: แปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ระบุไว้
เป็นความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ และความรับผิดชอบของผู้เรียน ซึ่งผู้ทสี่ าเร็จ
การศึกษาจะสามารถแสดงออกให้สังเกตได้ สามารถวัดและประเมินผลได้ ผลลัพธ์การ
เรียนรูเ้ ป็นความสาเร็จของผู้เรียน หลักจากจบการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน รายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และหลักสูตร เพื่อให้มั่นใจว่า สิ่งที่ผเู้ รียนเรียนต้องสามารถทาได้
และวัดประเมินผลได้
PLO9 บริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการดาเนินงาน ออกแบบระบบงาน
อุตสาหกรรมได้
PLO10 ประยุกต์และบูรณาการแนวคิดการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดการ
ทางานได้
PLO11 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความตั้งใจในการทางานด้านเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
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ระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่
รายละเอียด
 สามารถจาแนกกิจกรรมเบื้องต้นขององค์กรในงานอุตสาหกรรม การใช้วัสดุ
และเทคโนโลยีเครื่องมือกลพื้นฐาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
1
คอมพิวเตอร์
 สามารถปฏิบัติงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบและการผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องกลได้
 สามารถปฏิบัติงานวางแผน ควบคุมการผลิตและคุณภาพใน
3
อุตสาหกรรมได้
 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเบ้องต้นได้

ชั้นปีที่
2





4



รายละเอียด
สามารถปฏิบัติงานเทคโนโลยีเครือ่ งมือกล ในงานอุตสาหกรรมได้
สามารถปฏิบัติงาน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
ได้
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี และเรียนรู้การปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการจริง สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานจริงได้
สามารถดาเนินการวิจัยหรือโครงงานจากการปฏิบตั ิงานได้

หมายเหตุ: 1. ให้ระบุชนั ้ ปี ตามแผนการศึกษา เช่น หลักสูตร 4 ปี ระบุ 4 ชัน้ ปี , หลักสูตร 5 ปี ระบุ 5 ชัน้ ปี
2. รายละเอียดให้อธิบายในแต่ละชัน้ ปี เมื่อสิน้ ปี การศึกษานักศึกษาจะสามารถเรียนรูส้ งิ่ ใดได้บา้ ง
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173
ระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Mapping of courses (รหัสวิ ชา ชื่อวิ ชา) and Program Learning Outcomes and ELOs
Basic
Intermediate
Courses
Courses
Program Learning
Expected Learning
Outcomes
(PLOs) (ของ
Gen Ed-วิชา
Outcomes (ELOs)
Core Courses
หลักสูตร)
พื้นฐาน
Generic
Generic and
Knowledge
Skill
ELO1. สามารถอธิบายการใช้
PLO1 เข้าใจพื้นฐานการใช้
TIT101 การคานวณ
เทคโนโลยีเครื่องมือกลในงาน
เทคโนโลยีเครื่องมือกลในงาน
ทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
TIT102 พื้นฐานทาง
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
TME206 กลศาสตร์
วิศวกรรม
TIT105 การฝึก
ปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีพื้นฐาน

Specialized Courses (ศาสตร์เฉพาะทางของ
วิชาเอก)
รหัสวิชา ชื่อวิชา

Elective
Courses

Professional Core Courses
Specialized
Specialized Skill/
Knowledge
Competency
TMP214 กรรมวิธีการ
TIT228 เครื่องมือกล 1
ผลิต
TIT319 ระบบอัตโนมัติใน
TPE230 เทคโนโลยีการ งานอุตสาหกรรม
เชื่อมในงานอุตสาหกรรม TIT208 เทคโนโลยี
TIT332 การจัดการการ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
ซ่อมบารุงในอุตสาหกรรม
หมายเหตุ มีวิชาปฏิบตั ิ
หมายเหตุ มีวิชาปฏิบตั ิ
ควบคู่ทุกรายวิชาในเสา
ควบคู่บางรายวิชาในเสา หลักนี้
หลักนี้
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Expected Learning
Outcomes (ELOs)

Program Learning
Outcomes (PLOs) (ของ
หลักสูตร)

ELO2. สามารถอธิบายการใช้
วัสดุ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน
การเขียนแบบและการผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องกล
ELO3. สามารถอธิบายการใช้
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้าใน
งานอุตสาหกรรม

PLO2 เข้าใจพื้นฐานการใช้วัสดุ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการ
เขียนแบบและการผลิตชิ้นส่วน
เครื่องกล
PLO3 เข้าใจพื้นฐานการใช้
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้าใน
งานอุตสาหกรรม

ELO4. มีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีเครื่องมือกลในงาน
อุตสาหกรรม

PLO4 ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
เครื่องมือกลในงานอุตสาหกรรม
ได้

Basic
Courses
Gen Ed-วิชา
พื้นฐาน
Generic
Knowledge

Intermediate
Courses

Specialized Courses (ศาสตร์เฉพาะทางของ
วิชาเอก)
รหัสวิชา ชื่อวิชา

Elective
Courses

Core Courses
Professional Core Courses
Generic and
Specialized
Specialized Skill/
Skill
Knowledge
Competency
TIT106 วัสดุเทคโนโลยี TIT214 การเขียน
TIT112 กระบวนการ
อุตสาหกรรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
TIT110 การเขียน งานอุตสาหกรรม
TIT206 คอมพิวเตอร์ช่วย
แบบอุตสาหกรรม
ในการผลิต
TIT114 ไฟฟ้าในงาน
TIT216 เครื่องกลไฟฟ้า
อุตสาหกรรม
TIT309 มอเตอร์ไฟฟ้าและ
TIT411 การส่งจ่าย
การควบคุม
กาลังไฟฟ้า
TIT210 ระบบไฮดรอลิกส์
และนิวแมติกส์
TIT228 เครื่องมือกล 1
TIT319 ระบบอัตโนมัติใน
งานอุตสาหกรรม
TIT303 ระบบควบคุมการ
ผลิตแบบอัตโนมัติ
TIT208 เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
TIT230 เทคโนโลยีการเชื่อม
ในงานอุตสาหกรรม
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Expected Learning
Outcomes (ELOs)

Program Learning
Outcomes (PLOs) (ของ
หลักสูตร)

ELO5. มีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการ
เขียนแบบและการผลิตชิ้นส่วน
เครื่องกล

PLO5 ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ
และการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลได้

ELO6. มีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้าใน
งานอุตสาหกรรมได้

PLO6 ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไฟฟ้าในงาน
อุตสาหกรรมได้

ELO7. มีความรู้และทักษะใน
PLO7 ปฏิบัติงานและดาเนินการ
ดาเนินการวางแผน ควบคุมการ วางแผน ควบคุมการผลิตและ
ผลิตและคุณภาพในอุตสาหกรรม คุณภาพในอุตสาหกรรมได้
ได้

Basic
Courses

Intermediate
Courses

Gen Ed-วิชา
พื้นฐาน
Generic
Knowledge

Core Courses
Generic and
Skill

Specialized Courses (ศาสตร์เฉพาะทางของ
วิชาเอก)
รหัสวิชา ชื่อวิชา

Elective
Courses

Professional Core Courses
Specialized
Specialized Skill/
Knowledge
Competency
TIT112 กระบวนการ
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
TIT206 คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการผลิต
TIT303 ระบบควบคุมการ
ผลิตแบบอัตโนมัติ
TIT216 เครื่องกลไฟฟ้า
TIT309 มอเตอร์ไฟฟ้าและ
การควบคุม
TIT311 การวัดและ
ควบคุมกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม
TIT210 ระบบไฮดรอลิกส์
และนิวแมติกส์
TIT203 ความ
TIT205 การวางแผนและ TIT305 การศึกษางาน
ปลอดภัยและอาชีวอ ควบคุมการผลิตใน
นามัยในสถาน
อุตสาหกรรม
ประกอบการ
TIT310 การบริหารคุณภาพ
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Basic
Courses

Intermediate
Courses

Expected Learning
Outcomes (ELOs)

Program Learning
Outcomes (PLOs) (ของ
หลักสูตร)

ELO8. ค้นคว้าหาข้อมูลงานวิจัย
การจัดการนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อ
พัฒนาอยู่เสมอ

PLO8 ค้นคว้าหาข้อมูลงานวิจัย
การจัดการนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อ
พัฒนาอยู่เสมอ

ELO9. มีภาวะผู้นา เข้าใจ
กระบวนการบริหารจัดการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการ
ดาเนินงาน ออกแบบระบบงาน
อุตสาหกรรม

PLO9 บริหารจัดการ วิเคราะห์
ข้อมูล ประเมินผลการดาเนินงาน
ออกแบบระบบงานอุตสาหกรรม
ได้

TIT108 การพัฒนา
บุคลากรและการ
ฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยี
TIT202 การจัดการ
อุตสาหกรรม

ELO10. สามารถประยุกต์และ
บูรณาการแนวคิดการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อต่อ
ยอดการทางานได้

PLO10 ประยุกต์และบูรณาการ
แนวคิดการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดการ
ทางานได้

TIT204 การ
วิเคราะห์ต้นทุน

Gen Ed-วิชา
พื้นฐาน
Generic
Knowledge

Core Courses
Generic and
Skill
TIT103 เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์

Specialized Courses (ศาสตร์เฉพาะทางของ
วิชาเอก)
รหัสวิชา ชื่อวิชา

Elective
Courses

Professional Core Courses
Specialized
Specialized Skill/
Knowledge
Competency
TIT201 สถิติวิจัย
TIT405 การวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
TIT342 การจัดการ
โครงการในงาน
อุตสาหกรรม
TIT341 การบริหาร
TIT414 สหกิจศึกษา
องค์กรในงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
TIT343 การบริหาร
TIT416 การฝึก
การเงินและบัญชีในงาน ประสบการณ์วิชาชีพ
อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยี
TIT344 การบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม
TIT345 เตรียมโครงงาน TIT346 โครงงาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TIT414 สหกิจศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

163

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

177

Expected Learning
Outcomes (ELOs)

Program Learning
Outcomes (PLOs) (ของ
หลักสูตร)

ELO11. มีความตั้งใจ ใฝ่รู้ มีวินัย PLO11 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มีมนุษยสัมพันธ์ มีจรรยาบรรณ และมีความตั้งใจในการทางาน
ในวิชาชีพในการทางานด้าน
ด้านเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Basic
Courses

Intermediate
Courses

Gen Ed-วิชา
พื้นฐาน
Generic
Knowledge

Specialized Courses (ศาสตร์เฉพาะทางของ
วิชาเอก)
รหัสวิชา ชื่อวิชา

Core Courses
Generic and
Skill

Professional Core Courses
Specialized
Specialized Skill/
Knowledge
Competency
TIT416 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
TPE345 การประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรม
TIT413 การเตรียมสหกิจ TIT414 สหกิจศึกษา
ศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
TIT415 การเตรียมฝึก
TIT416 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตฯ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

TPE331 จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค์กร
TIT302 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ใน
งานอุตสาหกรรม

Elective
Courses
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ระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Expected Learning Outcomes (ELOs)

Characteristics Mapping ของ Expected Learning Outcomes และมาตรฐานผลลัพธ์ผเู้ รียน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ทีส่ มั พันธ์กนั
ผลลัพธ์ผเู้ รียนระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
บุคคลผูม้ ีความรู้ (Learner Person)
ผูร้ ว่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-creator)
พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)

ELO1. สามารถอธิบายการใช้
เทคโนโลยีเครื่องมือกลในงาน
อุตสาหกรรม
ELO2. สามารถอธิบายการใช้
วัสดุ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในการเขียนแบบและการผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องกล

ความ
รอบรู้
ด้าน
ต่าง ๆ

สร้างสัมมา
อาชีพ
ความมันคง
่
และ
คุณภาพ
ชีวติ ของ
ตนเอง
ครอบ ครัว
ชุมชน และ
สังคม

มี
ทักษะ
การ
เรียนรู้
ตลอด
ชีวติ

มี
คุณธรรม
ความ
เพียร
มุ่งมัน่
มานะ
บากบัน่

















ยึดมัน่
ใน
จรรย
า
มี
บรรณ ทักษะ
วิชาชี ศตวรร
พ ษที่ 21




รูเ้ ท่าทัน

การ
สามารถ
บูรณาการ
เปลีย่ น
ศาสตร์
แปลง
ต่าง ๆ มีความ ของ
เพือ่ พัฒนา เป็ นผู้
สังคม
หรือแก้ไข ประ
ปั ญหา
กอบ และของ
โลก
สังคม
การ

สร้าง
โอกาส
และเพิม่
มูลค่า
มีความ
ให้กบั
ตนเอง กล้า ยึดมัน่
ใน
ชุมชน หาญ
ทาง
ความ
สังคม
และ จริยธร ถูกต้อ
ง
ประเทศ รม













ร่วมมือ
รู้
รวม
คุณค่า พลัง เสริมส
และ เพื่อ
ร้าง
รักษ์ สร้าง สันติ
ความ สรรค์
สุข
เป็ น
การ อย่าง
ไทย พัฒนา ยังยื
่ น
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ผลลัพธ์ผเู้ รียนระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
บุคคลผูม้ ีความรู้ (Learner Person)
ผูร้ ว่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-creator)
พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)

ELO3. สามารถอธิบายการใช้
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้า
ในงานอุตสาหกรรม
ELO4. มีความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีเครื่องมือกลใน
งานอุตสาหกรรม
ELO5. มีความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน
การเขียนแบบและการผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องกล

รูเ้ ท่าทัน
มี ยึดมัน่
การ
สามารถ
บูรณาการ
คุณธรรม ใน
เปลีย่ น
ศาสตร์
ความ จรรย
แปลง
เพียร
า
มี เพืต่อ่ าพังฒๆนา มีเป็ความ
ของ
นผู้
มุ่งมัน่ บรรณ ทักษะ หรือแก้ไข ประ สังคม
มานะ วิชาชี ศตวรร ปั ญหา กอบ และของ
บากบัน่
พ ษที่ 21 สังคม
โลก
การ

ความ
รอบรู้
ด้าน
ต่าง ๆ

สร้างสัมมา
อาชีพ
ความมันคง
่
และ
คุณภาพ
ชีวติ ของ
ตนเอง
ครอบ ครัว
ชุมชน และ
สังคม

มี
ทักษะ
การ
เรียนรู้
ตลอด
ชีวติ





































สร้าง
โอกาส
และเพิม่
มูลค่า
มีความ
ให้กบั
ตนเอง กล้า ยึดมัน่
ใน
ชุมชน หาญ
ทาง ความ
สังคม
และ จริยธร ถูกต้อ
ง
ประเทศ รม

ร่วมมือ
รู้
รวม
คุณค่า พลัง เสริมส
และ เพื่อ
ร้าง
รักษ์ สร้าง สันติ
ความ สรรค์
สุข
เป็ น
การ อย่าง
ไทย พัฒนา ยังยื
่ น
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ผลลัพธ์ผเู้ รียนระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
บุคคลผูม้ ีความรู้ (Learner Person)
ผูร้ ว่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-creator)
พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)

ELO6. มีความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมได้

รูเ้ ท่าทัน
มี ยึดมัน่
การ
สามารถ
บูรณาการ
คุณธรรม ใน
เปลีย่ น
ศาสตร์
ความ จรรย
แปลง
เพียร
า
มี เพืต่อ่ าพังฒๆนา มีเป็ความ
ของ
นผู้
มุ่งมัน่ บรรณ ทักษะ หรือแก้ไข ประ สังคม
มานะ วิชาชี ศตวรร ปั ญหา กอบ และของ
บากบัน่
พ ษที่ 21 สังคม
โลก
การ

สร้าง
โอกาส
และเพิม่
มูลค่า
มีความ
ให้กบั
ตนเอง กล้า ยึดมัน่
ใน
ชุมชน หาญ
ทาง ความ
สังคม
และ จริยธร ถูกต้อ
ง
ประเทศ รม

ร่วมมือ
รู้
รวม
คุณค่า พลัง เสริมส
และ เพื่อ
ร้าง
รักษ์ สร้าง สันติ
ความ สรรค์
สุข
เป็ น
การ อย่าง
ไทย พัฒนา ยังยื
่ น

ความ
รอบรู้
ด้าน
ต่าง ๆ

สร้างสัมมา
อาชีพ
ความมันคง
่
และ
คุณภาพ
ชีวติ ของ
ตนเอง
ครอบ ครัว
ชุมชน และ
สังคม

มี
ทักษะ
การ
เรียนรู้
ตลอด
ชีวติ





























































ELO7. มีความรู้และทักษะใน

ดาเนินการวางแผน
ควบคุมการผลิตและ
คุณภาพในอุตสาหกรรมได้
ELO8. ค้นคว้าหาข้อมูล
งานวิจัย การจัดการนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ
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ผลลัพธ์ผเู้ รียนระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
บุคคลผูม้ ีความรู้ (Learner Person)
ผูร้ ว่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-creator)
พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)

ELO9. มีภาวะผู้นา เข้าใจ
กระบวนการบริหารจัดการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผล
การดาเนินงาน ออกแบบ
ระบบงานอุตสาหกรรม
ELO10. สามารถประยุกต์และ
บูรณาการแนวคิดการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อต่อ
ยอดการทางานได้
ELO11. มีความตั้งใจ ใฝ่รู้ มี
วินัย มีมนุษยสัมพันธ์ มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพในการ
ทางานด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

รูเ้ ท่าทัน
มี ยึดมัน่
การ
สามารถ
บูรณาการ
คุณธรรม ใน
เปลีย่ น
ศาสตร์
ความ จรรย
แปลง
เพียร
า
มี เพืต่อ่ าพังฒๆนา มีเป็ความ
ของ
นผู้
มุ่งมัน่ บรรณ ทักษะ หรือแก้ไข ประ สังคม
มานะ วิชาชี ศตวรร ปั ญหา กอบ และของ
บากบัน่
พ ษที่ 21 สังคม
โลก
การ

ความ
รอบรู้
ด้าน
ต่าง ๆ

สร้างสัมมา
อาชีพ
ความมันคง
่
และ
คุณภาพ
ชีวติ ของ
ตนเอง
ครอบ ครัว
ชุมชน และ
สังคม

มี
ทักษะ
การ
เรียนรู้
ตลอด
ชีวติ





































สร้าง
โอกาส
และเพิม่
มูลค่า
มีความ
ให้กบั
ตนเอง กล้า ยึดมัน่
ใน
ชุมชน หาญ
ทาง ความ
สังคม
และ จริยธร ถูกต้อ
ง
ประเทศ รม











ร่วมมือ
รู้
รวม
คุณค่า พลัง เสริมส
และ เพื่อ
ร้าง
รักษ์ สร้าง สันติ
ความ สรรค์
สุข
เป็ น
การ อย่าง
ไทย พัฒนา ยังยื
่ น
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ระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความเชื่อมโยงกันระหว่าง มาตรฐานผลลัพธ์ผ้เู รียน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 และมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF HEd)
กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ทีส่ มั พันธ์กนั

ผลลัพธ์ผเู้ รียนระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
บุคคลผูม้ ีความรู้ (Learner Person)
ผูร้ ว่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-creator)
พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)

มาตรฐานการเรียนรู้ 6
ด้านตามกรอบ TQF

สร้าง
สัมมา
อาชีพ
ความ
มันคงและ
่
คุณภาพ
ชี
วติ ของ
ความ ตนเอง
รอบรู้ ครอบ ครัว
ด้าน ชุมชน
ต่าง ๆ และสังคม

1. คุณธรรมจริยธรรม
Ethics and Morals
2. ความรู้
Knowledge
3. ทักษะทางปั ญญา
Cognitive Skill

มี
คุณธรร
ยึดมัน่
ม
มี
ใน
ความ
ทักษะ เพียร จรรย
มี
การ มุง่ มั ่น
า
ทักษะ
เรียนรู้ มานะ บรรณ ศตวร
ตลอด บาก วิชาชี รษที่
ชีวติ
พ
21
บั ่น































สามารถ
บูรณา
การ
ศาสตร์
ต่าง ๆ
เพื่อ
พัฒนา
หรือแก้ไข
ปั ญหา
สังคม

รูเ้ ท่า
ทันการ
เปลีย่ น
มี
แปลง
ความ ของ
เป็ นผู้ สังคม
ประ
และ
กอบ
ของ
การ
โลก

ร่วมมื
มี
รู้
อ รวม
สร้าง
โอกาสและ ความ
คุณค่า พลัง เสริมส
เพิม่ มูลค่า กล้า
ยึด
และ
เพื่อ
ร้าง
ให้กบั
หาญ
มั
นใน
่
รั
ก
ษ์
สร้
า
ง
สั
นติ
ตนเอง
สุข
ชุมชน ทาง ความ ความ สรรค์
จริ
ย
ธ
ถู
ก
ต้
เป็
น
การ
อย่
าง
สังคม และ
อง
ไทย พัฒนา ยังยื
่ น
ประเทศ รรม
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ผลลัพธ์ผเู้ รียนระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
บุคคลผูม้ ีความรู้ (Learner Person)
ผูร้ ว่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-creator)
พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)
สร้าง
สัมมา
อาชีพ
ความ
มันคงและ
่
คุณภาพ
ชี
วติ ของ
ความ ตนเอง
รอบรู้ ครอบ ครัว
ด้าน ชุมชน
ต่าง ๆ และสังคม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
Interpersonal Skill
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Analytical Skill

6. ทักษะการปฏิบตั งิ าน

มี
คุณธรร
ยึดมัน่
ม
มี
ใน
ความ
ทักษะ เพียร จรรย
มี
การ มุง่ มั ่น
า
ทักษะ
เรียนรู้ มานะ บรรณ ศตวร
ตลอด บาก วิชาชี รษที่
ชีวติ
พ
21
บั ่น

สามารถ
บูรณา
การ
ศาสตร์
ต่าง ๆ
เพื่อ
พัฒนา
หรือแก้ไข
ปั ญหา
สังคม











































รูเ้ ท่า
ทันการ
เปลีย่ น
มี
แปลง
ความ ของ
เป็ นผู้ สังคม
ประ
และ
กอบ
ของ
การ
โลก





ร่วมมื
มี
รู้
อ รวม
สร้าง
โอกาสและ ความ
คุณค่า พลัง เสริมส
เพิม่ มูลค่า กล้า
ยึด
และ
เพื่อ
ร้าง
ให้กบั
หาญ
มั
นใน
่
รั
ก
ษ์
สร้
า
ง
สั
นติ
ตนเอง
สุข
ชุมชน ทาง ความ ความ สรรค์
จริ
ย
ธ
ถู
ก
ต้
เป็
น
การ
อย่
าง
สังคม และ
อง
ไทย พัฒนา ยังยื
่ น
ประเทศ รรม
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ภาคผนวก ฎ
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่
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185
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เหตุผล
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจากเดิม

2. เปรียบเทียบโครงสร้าง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีวิศวกรรม
2.2 กลุ่มวิขาเนื้อหา
2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก

30
11
11
8
98
19
72
42
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิขาเฉพาะด้าน
2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก

เหตุผล
30
11
11

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

8
98
30
61
-

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
7
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
หน่วยกิต
วิชาชีพ
หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี

เหตุผล
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. การปรับปรุงรายวิชาโดยแยกเป็นรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติและมีการปรับหน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการเรียนการสอนโดยมีรายวิชาดังต่อไปนี้
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รายวิชา
TEC305 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
TIT101 การคานวณทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TIT102 พื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

TIT104 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

TIT106 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพนื้ ฐาน

3(2-2-5)

TEC204 วัสดุอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

TIT105 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี

3(2-2-5)

TIT205 การเขียนแบบอุตสาหกรรม

3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รายวิชา
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
TIT103 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
TIT104 ปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
TIT105 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
TIT106 วัสดุเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TIT107 ปฏิบัติวสั ดุเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
TIT108 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
TIT109 ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยี
TIT110 การเขียนแบบอุตสาหกรรม
TIT111 ปฏิบัติการเขียนแบบอุตสาหกรรม

หน่วยกิต

1(1-0-2)
2(0-4-2)
3(0-6-3)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รายวิชา

หน่วยกิต

TIT206 กระบวนการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

TEN107 ไฟฟ้าเบื้องต้น
TEN108 ปฏิบัติไฟฟ้าเบื้องต้น
TIT222 เทคโนโลยียานยนต์พื้นฐาน
TIT102 สถิติวิจัยอุตสาหกรรม
TIT108 การจัดการอุตสาหกรรม
TIT107 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ
TIT201 การวิเคราะห์ต้นทุน
TIT202 การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

TIT207 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต

3(2-2-5)

TIT209 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

3(2-2-5)

TME313 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
TME313 ปฏิบัตไิ ฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์

3(3-0-6)
1(0-3-2)

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รายวิชา
TIT112 กระบวนการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
TIT113 ปฏิบัติกระบวนการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
TIT114 ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
TIT115 ปฏิบัตไิ ฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
TIT116 เทคโนโลยียานยนต์พื้นฐาน
TIT201 สถิติวิจัยอุตสาหกรรม
TIT202 การจัดการอุตสาหกรรม
TIT203 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ
TIT204 การวิเคราะห์ต้นทุน
TIT205 การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม
TIT206 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
TIT207 ปฏิบัติคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
TIT208 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
TIT209 ปฏิบัติเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
TIT210 ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
TIT211 ปฏิบัติระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์

หน่วยกิต
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

รายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

หน่วยกิต

TAT324 ไมโครโปรเซสเซอร์

3(2-2-5)

TEC103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม

3(2-2-5)

TEE213 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
TEE214 ทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า

3(3-0-6)
1(0-3-2)

TIT226 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า

3(2-2-5)

TIT211 เครื่องมือวัดและมาตรวิทยา

3(2-2-5)

TIT228 การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

TIT231 การเขียนแบบไฟฟ้า

3(2-2-5)

รายวิชา
TIT212 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
TIT213 ปฏิบัติระบบไมโครโปรเซสเซอร์
TIT214 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน
อุตสาหกรรม
TIT215 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน
อุตสาหกรรม
TIT216 เครื่องกลไฟฟ้า
TIT217 ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้า
TIT218 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า
TIT219 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า
TIT220 เครื่องมือวัดและมาตรวิทยา
TIT221 ปฏิบัติเครื่องมือวัดและมาตรวิทยา
TIT222 การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
TIT223 ปฏิบัติการเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
TIT224 การเขียนแบบไฟฟ้า
TIT225 ปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้า

หน่วยกิต
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
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หน่วยกิต

TIT232 การทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม

3(2-2-5)

TPE203 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 1
TPE204 ปฏิบัติเทคโนโลยีเครื่องมือกล 1
TPE205 เทคโนโลยีงานเชื่อม
TPE206 ปฏิบัติเทคโนโลยีงานเชื่อม
TIT225 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
TIE203 การวางผังโรงงาน
TIT216 พลังงาน
TIT217 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
TIT203 การบริหารคุณภาพ
TIT204 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

TIT208 ระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ

3(2-2-5)

TIT212 การศึกษางาน

3(2-2-5)

TEE231 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

3(3-0-6)

รายวิชา
TIT226 การทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม
TIT227 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม
TIT228 เครื่องมือกล 1
TIT229 ปฏิบัติเครื่องมือกล 1
TIT230 เทคโนโลยีการเชื่อมในงานอุตสาหกรรม
TIT231 ปฏิบัติเทคโนโลยีการเชื่อมในงานอุตสาหกรรม
TIT232 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
TIT233 การออกแบบและการวางผังโรงงาน
TIT234 พลังงาน
TIT235 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
TIT301 การบริหารคุณภาพ
TIT302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม
TIT303 ระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ
TIT304 ปฏิบัติระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ
TIT305 การศึกษางาน
TIT306 ปฏิบัติการศึกษางาน
TIT307 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หน่วยกิต
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
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รายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

หน่วยกิต

TEE232 ปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

1(0-3-2)

TEE323 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
TEE324 ปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

3(3-0-6)
1(0-3-2)

TEE343 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม

3(2-2-5)

TIT227 วงจรดิจิทัล

3(2-2-5)

TME327 การควบคุมอัตโนมัติ

3(2-2-5)

TIT210 โลหะวิทยาและกระบวนการทางความร้อน

3(2-2-5)

TPE311 ระบบอัตโนมัติ
TPE312 ปฏิบัติระบบอัตโนมัติ
TPE316 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2
TPE317 ปฏิบัติเทคโนโลยีเครื่องมือกล 2

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)

รายวิชา
TIT308 ปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
อุตสาหกรรม
TIT309 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
TIT310 ปฏิบัติมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
TIT311 การวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม
TIT312 ปฏิบัติการวัดและควบคุมกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม
TIT313 วงจรดิจิทัล
TIT314 ปฏิบัติวงจรดิจิทัล
TIT315 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
TIT316 ปฏิบัติระบบควบคุมอัตโนมัติ
TIT317 โลหะวิทยาและกระบวนการทางความร้อน
TIT318 ปฏิบัติโลหะวิทยาและกระบวนการทางความร้อน
TIT319 ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
TIT320 ปฏิบัติระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
TIT321 เครื่องมือกล 2
TIT322 ปฏิบัติเครื่องมือกล 2

หน่วยกิต
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
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รายวิชา
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หน่วยกิต

TPE320 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

TPE321 ไมโครคอนโทรลเลอร์

3(2-2-5)

TIT234 เทคโนโลยีเครื่องมือและแม่พิมพ์

3(3-0-6)

TIT213 ระบบโลจิสติกส์ในงานอุตสาหกรรม
TIM204 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
TIM313 การวิจัยดาเนินงาน

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

TIT215 การจัดการการซ่อมบารุงในอุตสาหกรรม
TIT218 ชิ้นส่วนเครื่องจักรและออกแบบเครื่องจักรกล
TIT218 ชิ้นส่วนเครื่องจักรและออกแบบเครื่องจักรกล
TIT220 การสั่นสะเทือน
TIT223 การติดตั้ง การบารุงรักษาและซ่อมบารุง
เครื่องจักรกล
TIT224 การหล่อลื่น

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

3(3-0-6)

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

รายวิชา
TIT323 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
TIT324 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
TIT325 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
TIT326 ปฏิบัติระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
TIT327 เทคโนโลยีเครื่องมือและแม่พิมพ์
TIT328 ปฏิบัติเทคโนโลยีเครื่องมือและแม่พิมพ์
TIT329 ระบบโลจิสติกส์ในงานอุตสาหกรรม
TIT330 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในงานอุตสาหกรรม
TIT331 การวิจัยดาเนินงานสาหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
TIT332 การจัดการการซ่อมบารุงในอุตสาหกรรม
TIT333 ชิ้นส่วนและการทางานเครื่องจักรกล
TIT334 การออกแบบเครื่องกล
TIT335 การสั่นสะเทือน
TIT336 การติดตั้ง การบารุงรักษาและซ่อมบารุง
เครื่องจักรกล
TIT337 การหล่อลื่น

หน่วยกิต
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

163

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

192
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

รายวิชา
TIT233 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

หน่วยกิต
3(3-0-6)

ไม่มี
TIT235 การบริหารองค์กรในงานอุตสาหกรรม
TIT236 การจัดการโครงการในงานอุตสาหกรรม
TIT237 การบริหารการเงินและบัญชีในงานอุตสาหกรรม
TIT238 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
TIT301 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TIT302 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(0-6-3)

TIT221 การออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

3(2-2-5)

TPE330 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต

3(2-2-5)

TPE434 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

3(2-2-5)

รายวิชา
TIT338 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
TIT339 การยศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม
TIT340 ปฏิบัติการยศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม
TIT341 การบริหารองค์กรในงานอุตสาหกรรม
TIT342 การจัดการโครงการในงานอุตสาหกรรม
TIT343 การบริหารการเงินและบัญชีในงานอุตสาหกรรม
TIT344 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
TIT345 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TIT346 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TIT401 การออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
TIT402 ปฏิบัติการออกแบบและสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
TIT403 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต
TIT404 ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต
TIT405 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
TIT406 ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(0-6-3)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)

163

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

193

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

รายวิชา

หน่วยกิต

TIT229 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง

3(2-2-5)

ไม่มี
TIT230 การส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า
TIT412 การจัดการการผลิตสมัยใหม่
TIT401 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TIT402 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TIT403 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
TIT404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(45)
6(640)
2(90)
5(450)

รายวิชา
TIT407 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง
TIT408 ปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง
TIT409 พีแอลซี
TIT410 ปฏิบัติพีแอลซี
TIT411 การส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า
TIT412 การจัดการการผลิตสมัยใหม่
TIT413 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TIT414 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TIT415 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
TIT416 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน่วยกิต
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(0-3-2)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(45)
6(640)
2(90)
5(450)
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