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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณJ ในพระบรมราชูปถัมภJ 

จังหวัดปทุมธานี



  

 สารบัญ หน$า 
หมวดท่ี 1 ข$อมูลท่ัวไป 1 

 1. รหัสและช่ือหลักสูตร 1 
 2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จำนวนหน?วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพรRอมในการเผยแพร?หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดRหลังสำเร็จการศึกษา 2 
 9. ช่ือ ตำแหน?งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และป]ท่ีจบของ

อาจารย̂ผูRรับผิดชอบหลักสูตร 
 
2 

 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ̂ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป̀นตRองนำมาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
 
3 

 12. ผลกระทบจาก ขRอ 11 ต?อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวขRองกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
7 

 13. ความสัมพันธ̂กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปbดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

 
7 

หมวดท่ี 2 ข$อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
 1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค̂ของหลักสูตร 8 
 2. แผนการปรับปรุง 9 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร$างของหลักสูตร 11 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 11 
 2. การดำเนินการหลักสูตร 11 
 3. หลักสูตรและอาจารย̂ผูRสอน 15 
 4. ขRอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 38 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู$ กลยุทธOการสอนและการประเมินผล 40 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 40 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรูRในแต?ละดRาน 41 
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 สารบัญ หน$า 
 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูRจาก 

หลักสูตรสู?รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

44 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑOในการประเมินผลนักศึกษา 46 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ̂ ในการใหRระดับคะแนน (ผลการเรียน) 46 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 46 
 3. เกณฑ̂การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 48 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารยO 49 
 1. การเตรียมการสำหรับอาจารย̂ใหม? 49 
 2. การพัฒนาความรูRและทักษะใหRแก?คณาจารย̂ 49 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 50 
 1. การกำกับมาตรฐาน 50 
 2. บัณฑิต 50 
 3. นักศึกษา 51 
 4. อาจารย̂ 53 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูRเรียน 55 
 6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูR 58 
 7. ตัวบ?งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 61 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 62 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 62 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 62 
 3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 62 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 62 

ภาคผนวก  63 
 ภาคผนวก ก ขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ 

จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2564 

 
 

64 
 ภาคผนวก ข คำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ 

จังหวัดปทุมธานี  ท่ี 815/2564 เร่ือง แต?งต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยี 

 
 
 

94 
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 สารบัญ หน$า 
 ภาคผนวก ค รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี 
 

97 
 ภาคผนวก ง รายงานการวิพากษ̂หลักสูตร 100 
 ภาคผนวก จ ผลงานทางวิชาการของอาจารย̂ประจำหลักสูตร 103 
 ภาคผนวก ฉ รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค^ตามความตRองการ

ของผูRใชRบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห?งชาติและความ
ตRองการและปÉจจัยที ่มีผลต?อการเลือกศึกษาต?อในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี  

                 คณะเทคโนโลย ี อ ุ ตสาหกรรม มหาว ิทยาล ั ยราช ภัฏ 
วไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 

116 
 ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบขRอแตกต?างระหว?างหลักสูตรเดิมกับ 

หลักสูตรท่ีปรับปรุง  
 

126 
 ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเส่ียง 143 
   
   

 



 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลย ี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/วิทยาลัย  :   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
หมวดท่ี 1 ข$อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :    25601531100412  
ภาษาไทย  :    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
ภาษาอังกฤษ  :    Master of Science Program in Technology Management 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี) 
 ช่ือย?อ  :    วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี)  

ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :    Master of Science (Technology Management) 
 ช่ือย?อ  :    M.Sc.  (Technology Management) 

 
3. วิชาเอก   ไม?มี 

 
4. จำนวนหนbวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จำนวนหน?วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม?นRอยกว?า 36 หน?วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป̀นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท หลักสูตร 2 ป]  
5.2 ภาษาท่ีใช$  

ภาษาไทย  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5.3 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี  

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                        

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี  หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาที ่2565 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่  11/2564 เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที ่๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ครู อาจารย์  
8.2 นักวิชาการ / นักวิจัย 
8.3 นักธุรกิจ 
8.4 นักบริการให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจและการจัดการ 
8.5 อาชีพอิสระ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 

9. ชื่อ ตำแหนbงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปeที่จบของอาจารยOผู$รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน3งทางวิชาการ คุณวุฒ-ิสาขาวิชา  

(ให@เรียงลำดับคุณวุฒิจาก
ระดับปริญญา  
เอก/โท/ตรี) 

สถาบันการศึกษา ปOที่จบ 

1 นางเบญจลักษณ/  

เมืองมีศร ี

รองศาสตราจารย/ ปร.ด.  

(การจัดการเทคโนโลยี) 

กศ.ม.  

(อุตสาหกรรมศึกษา) 

วท.บ.  

(เทคโนโลยีเซรามิกส/) 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร 

มหาวิทยาลัยศร ี

นครินทรวิโรฒ บางเขน 

วิทยาลัยครูพระนคร 

2550 

 

2538 

 

2533 

2 นายกรินทร/  

กาญทนานนท/ 

รองศาสตราจารย/ Ph.D. (Industrial 

Engineering)  

 

M.S. (Electrical 

Engineering)  

  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟiา) 

Wichita State 

University, Wichita, 

U.S.A. 

University of 

Southern California, 

Los Angeles, 

U.S.A. 

สถาบันเทคโนโลยี  

พระจอมเกลuาเจuาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2550 

 

 

2543 

 

 

 

2540 

3 นายภาคภูมิ สุภาชาต ิ อาจารย/ ปร.ด.  

(เทคโนโลยีพลังงาน) 

วท.ม.  

(เทคโนโลยีพลังงาน) 

วท.บ. (ฟwสิกส/) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี          

พระจอมเกลuาธนบุร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี          

พระจอมเกลuาธนบุร ี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2563 

 

2551 

 

2547 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
ในสถานท่ีต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 

11.  สถานการณOภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปfนต$องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณOหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ท่ีคำนึงถึง 

บริบทของการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม 

(Platform) ความร่วมมือ ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนา ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนากำลังคน

และสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3) การวิจัยและ

สร้างนวัตกรรมเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และ 4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ       
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 

การพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ โดยดำเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบ อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์ม ได้ 

กำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) และชุดโปรแกรม

ภายใต้แพลตฟอร์ม เพื ่อเป็นแนวทางในการออกแบบแผนด้านการอุดมศึกษาและแผนด้าน

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ได้กำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

ระบบ กลไก การบูรณาการการทำงาน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ในระยะยาว นอกจากน้ีเพื่อให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีบทบาท

สำคัญในการสนับสนุนโจทย์ท้าทายของประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงมีการกำหนด

บทบาทของกระทรวงดังน้ี 1) การสร้างคน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้

ด้วยตนเองตลอด ชีวิต และมีทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) การ

สร้างองค์ความรู้มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสะสมความรู้เพื่อเป็นการวางรากฐานสำหรับ อนาคต และการ

พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศในด้านต่าง ๆ 3) การ

สร้างนวัตกรรม มุ่งเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ นวัตกรรม การพัฒนา

ระบบนิเวศทางนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทาง เศรษฐกิจ

และคุณค่าทางสังคม 4) การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็น

ฟันเฟืองสำคัญ สำหรับการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย

ของประเทศ ผ่านการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู้ รวมท้ังจัดระบบและการบริหารจัดการ 
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11.2 สถานการณOหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ที่นำมา

พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรและกำหนดทิศทางเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งในแผนนั้นมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่นำมาเป็น

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรและการให้บริการกับชุมชนและองค์กร คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล

แบบยั่งยืน โดยในยุทธศาสตร์แรกนั้นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรและการให้บริการกับ

ชุมชนและองค์กร คือ การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ ให้เกิดภูมิคุ้มกัน โดยจะมุ่งเน้นไปท่ีการ

สร้างและพัฒนากำลังคนที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ และใน

ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนั้น จะมุ่งเน้นไปที่การปรับโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและการพัฒนาแหล่ง

พลังงานทางเลือก “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปล่ียนผ่านท้ังระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ  

1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร

สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และ

เป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  

       2) เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยู่ท่ีรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ 

ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง  

3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value 

Services  

4) เปล่ียนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 

จากองค์ประกอบที่สำคัญดังกล่าวนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์หนึ่งของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ท่ีต้องการสร้างองค์ความรู้

ที่เชื่อมโยงสู่การใช้งานได้ ดังนั้น บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงด้านวิศวกรรม จึง

ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรท่ีจำเป็นและสำคัญต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในบริบทดังกล่าว 

จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้ แนวนโยบายและยุทธศาสตร์หน่ึง

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีที่ต้องการสร้างองค์
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ความรู้ที่เชื่อมโยงสู่การใช้งานได้ โดยส่วนใหญ่เป็นขบวนการหรือการทำวิจัยในระดับสูงที่ประเทศไทย

ยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยสังเกตจากการทำวิจัยและพัฒนาที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง 7 เท่า 

หรือเพียงร้อยละ 0.26 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และการ

พัฒนาที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเรามีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติที่ต่ำกว่า

ประเทศอื่นมาก ดังนั้นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมปฏิบัติจึงถือได้ว่าเป็น

ทรัพยากรท่ีจำเป็นและสำคัญต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในบริบทดังกล่าว  

อีกทั้งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที ่กำลังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก 

เนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีก่อให้เกิดการแข่งขันทางด้านตลาดแรงงาน  โดยเฉพาะ

แรงงานชั้นสูงที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในลักษณะนี้จะเปิดโอกาสให้

แรงงานชั้นสูงที่มีความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสามารถทำงานในต่างประเทศ

ได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน ในขณะเดียวกันบุคลากรจำนวน

มากภายในประเทศที่ขาดความพร้อม ความสามารถเฉพาะทางและการแข่งขันด้านวิศวกรรมปฏิบัติ 

ภายใต้การแข่งขันจากภายนอกที่อาจจะนำมาซึ่งปัญหาทางสังคมจะกลายเป็นอุปสรรคหลักในการ

แข่งขันของประเทศ   

อีกหนึ่งบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของประชากรในกลุ่มประเทศที่พัฒนา

แล้ว ซึ่งมีแนวโน้มของการเปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีความต้องการทั้งสินค้าและการบริการเพ่ือ

ส่งเสริมสุขภาพ การพักผ่อน จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะทำการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับสถานการณ์ความต้องการของสังคมรูปแบบใหม่นี้ บุคลากรที่มีความพร้อม

ด้านเทคโนโลยีชั้นสูงจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่จะช่วยผลักดันและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่า

สินค้าท่ีเช่ือมโยงเข้ากับฐานรากปัญญาท้องถ่ินได้หลากหลาย   
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12.  ผลกระทบจาก ข$อ 11 ตbอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข$องกับพันธะกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

             จากผลกระทบจากสถานการณ^การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม  การพัฒนาหลักสูตรทางดRานการจัดการเทคโนโลยี ซึ่งเป`นพื้นฐานของการพัฒนาทางดRาน
เศรษฐกิจ  สังคม   และวัฒนธรรม จึงจำเป`นตRองมีองค^ประกอบ ขอบข?าย เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
ครอบคลุม  ทั้งทางดRานการจัดการ  การผลิต  การวิจัย  การวิเคราะห^  การตัดสินใจ  การสื่อสาร 
การถ?ายทอดเทคโนโลยี  และเนRนใหRเกิดทักษะการปฏิบัติการคRนหาองค^ความรูR เพื่อแกRปÉญหาและ
พัฒนาตนเองและการทำงานไดRอย?างมีประสิทธิภาพและอย?างสรRางสรรค̂ 

 
12.2 ความเก่ียวข$องกับพันธะกิจของมหาวิทยาลัย 

ผลกระทบจากสถานการณ^หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที ่ม ีต ?อพันธกิจ
มหาวิทยาลัยท่ีมุ?งผลิตบัณฑิตท่ีเก?งและดี  เป̀นศูนย̂กลางการเรียนรูR  เป̀นเลิศทางการจัดการ  เป̀นผูRนำ
การพัฒนา  เนื่องจากเทคโนโลยีเป`นพื้นฐานในการดำรงชีวิต และเป`นพื้นฐานที่ก?อใหRเกิดนวัตกรรม
การจัดการเทคโนโลยีจึงเป̀นส?วนหนึ่งที่ทำใหRเทคโนโลยีไม?เป̀นส?วนที่มาครอบงำการดำรงชีวิตปกติของ
มนุษย^ การพัฒนาหลักสูตรจึงตRองเนRนใหRผูRเรียนมีความเป`นนักวิชาการและวิจัยเพื่อแกRปÉญหาบนพ้ืน
ฐานความรูR  ความสามารถทางวิชาชีพการจัดการเทคโนโลยี  เป`นผูRมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถคิด
วิเคราะห̂ และสรRางผลงานวิชาการท่ีมีคุณค?าเหมาะสมกับการพัฒนาตนเอง  องค̂กร  และสังคม 

 
13. ความสัมพันธOกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปgดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุbมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปgดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
c หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน	 
c หมวดวิชาสัมพันธ̂ 
c หมวดวิชาเฉพาะดRาน 

13.2 กลุbมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปgดสอนให$สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
        c สัมฤทธิบัตร 
13.3 การบริหารจัดการ  

ไม?มี 
 
 
 
 

ü 

ü 

ü 



                                                                                 8 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 

หมวดท่ี 2 ข$อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคOของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
เรียนรูRเทคโนโลยีอย?างสรRางสรรค̂เพ่ือมุ?งสู?นวัตกรรมในอนาคต 

1.2  ความสำคัญ   
เป`นหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรทั้งรูปแบบประจำการในภาครัฐภาคเอกชนและบุคลากรที่ไม?

ประจำการในหน?วยงานใหRมีความรูR ความสามารถ และคุณลักษณะเหมาะสมต?อการประกอบอาชีพ
และพัฒนางานดRานการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมุ?งเนRนใหRสามารถบริหารและจัดการ
เทคโนโลยีใหRใชRไดRอย?างเกิดประโยชน^สูงสุดทั้งในการทำงานและการดำรงชีวิตอยู?ในสังคมไดRอย?าง
สรRางสรรค̂ 

การผลิตกำลังคนที่สามารถตอบสนองความตRองการของหน?วยงานที่ตRองการพัฒนาดRาน
เทคโนโลยี และสอดคลRองกับการยกระดับอุตสาหกรรมไปสู?อุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve) ท่ี
เนRนอุตสาหกรรมศักยภาพ และสอดคลRองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ มีความยืดหยุ?น 
สามารถปรับสภาพการดำรงชีพไปตามสภาพความเปลี ่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ดRาน
ความกRาวหนRาของวิชาการ  เปbดโอกาสใหRมีการเลือกเรียนในรายวิชาท่ีสอดคลRองกับความสนใจ   

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ^เรียนรูR ที่ยึดหลักความร?วมมือ การสรRาง
เครือข?ายระหว?างสถาบันการศึกษาและองค^กรต?าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน นำไปสู?การพัฒนา 
ก?อใหRเกิดความกRาวหนRาทางวิชาการและพัฒนาผูRเรียนใหRมีสมรรถภาพในดRานเทคนิควิธีการจัดการ
เทคโนโลยี  จึงไดRกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตใหRเหมาะสมต?อการพัฒนาดRานการจัดการเทคโนโลยี 
สามารถวิเคราะห^สถานการณ^ประยุกต^ แนวคิด หลักการ งานวิจัย การแกRปÉญหาในการทำงาน และ
การดำเนินชีวิตอย?างสรRางสรรค̂ มีคุณธรรมจริยธรรม 

1.3  วัตถุประสงคO  
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ใหRเป`นบุคลากรที่มีความรูR  ความสามารถ  และทักษะทางดRาน

การจัดการเทคโนโลยี ใหRมีภาวะความเป̀นผูRนำในการจัดการเทคโนโลยีอย?างมืออาชีพ   
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหRเป`นผูRมีทักษะในการดำเนินการวิจัยเชิงเทคนิคและสรRางสรรค̂

นวัตกรรม เผยแพร?ผลงานวิชาการทางดRานการจัดการเทคโนโลยีสู?สากล 

1.3.3 เพื ่อผลิตมหาบัณฑิตมีคุณธรรม  ที ่มีระเบียบวินัย  ตรงต?อเวลา  ซื ่อสัตย^สุจริต  
ขยันหม่ันเพียร  สำนึกในจรรยาวิชาชีพทางดRานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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2. แผนการปรับปรุง 
 

แผนการปรับปรุง/เปล่ียนแปลง กลยุทธO หลักฐาน/ตัวบbงช้ี 
1. พัฒนาระบบและกระบวนการ 
จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานสอดคล้องกับกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและ

เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
 

1.ดำเนินการจัดการหลักสูตร

ให ้ สอดคล ้ อ งก ั บกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

และการประก ันค ุณภาพ

การศึกษา 

- ดำเนินงานประกันคุณภาพ

ก า ร ศ ึ ก ษ า ต า ม เ กณ ฑ์

มาตรฐานท่ี สกอ. ยอมรับ  

- จ ัดให ้ม ีการประเม ินและ

ป ร ั บ ป ร ุ ง ก า ร จ ั ด ก า ร 

หลักสูตรในส่วนรายละเอียด

ย ่อย  โดยคณะกรรมการ

ผู ้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี

การศึกษา 

- จ ัดให ้ม ีการประเม ินและ

ปรับปรุงหลักสูตร ทุกๆ 4 ปี  

1.1 หลักส ูตรฯ มี มคอ .2 ท่ี

ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ ก ร อ บ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

1.2 มีผลการการประเมินการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา

ในแต่ละปี 

1.3 ผลการการประเมินและ 

ปรับปรุงหลักสูตร ทุกๆ 4 

ปี 
 

2. พัฒนาส่งเสริมสร้างผู ้นำด้าน
การว ิจ ัยท ี ่ มีความสามารถ

บูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์

ด้านการจัดการเทคโนโลยีต่างๆ 

เช่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ 

เ ทค โน โ ลย ี พล ั ง ง าน  ห รื อ

เทคโนโลย ีอ ื ่นๆ  ท ี ่ม ีอย ู ่ ใน

ประเทศไทยเพื่อผลิตนวัตกรรม

และองค ์ ความร ู ้ ใ ห ม่  เ พ่ื อ

แก้ปัญหาระดับชุมชนท้องถ่ิน 

ระดับชาติ โดยมีผลงานวิจัย

2.ดำเนินการส่งเสริมการวิจัย

และการเรียนการสอนโดย  

- สนับสนุนให้อาจารย์และ

นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุน

การวิจัยทั้งจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 - สนับสนุนให้อาจารย์และ

นักศึกษาจดสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตรรวมถึงทรัพย์สิน

ทางปัญญารูปแบบอ่ืนๆ  

- สนับสนุนให้อาจารย์และ

นักศึกษาได้เผยแพร่หรือเข้า 

2.1 อ า จ า ร ย ์ ท ี ่ ป ร ึ ก ษ า

วิทยานิพนธ์และนักศึกษา

ได ้ร ับทุนสนับสนุนการ

วิจัยหรือทุนการศึกษาท้ัง

จากภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัยร้อยละ 50 

2.2 อ า จ า ร ย ์ ท ี ่ ป ร ึ ก ษ า

วิทยานิพนธ์และนักศึกษา

ได้มีการจดสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร รวมถึงทรัพย์สิน

ทางปัญญารูปแบบอื ่นๆ 

ร้อยละ 25 
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แผนการปรับปรุง/เปล่ียนแปลง กลยุทธO หลักฐาน/ตัวบbงช้ี 
ตีพิมพ์เป็นที ่ยอมรับในระดับ

สากล 
ร ่วมการนำเสนอผลงาน 

วิจ ัยทั ้งในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 

 

2.3 อ า จ า ร ย ์ ท ี ่ ป ร ึ ก ษ า

วิทยานิพนธ์และนักศึกษา

ได้เผยแพร่หรือเข้าร ่วม

การนำเสนอผลงานวิจัยท้ัง

ในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ ร้อยละ 100 

3. พัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อทำให้ 

มหาบัณฑิตมีอัตลักษณ์คนดี 

คน เก่ง มีวินัย ภูมิใจในชาติ 

และ มี  ความสามารถด ้ าน

งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม 

โ ด ย เ ป ็ น น ั ก ก า ร จ ั ด ก า ร

เทคโนโลยีเป็นที ่ต้องการของ

แหล่งจ้างงานระดับแนวหน้า

ของประเทศ 

3.มหาว ิทยาล ัยสน ับสนุน

ปัจจัยพื ้นฐานที ่จำเป็นต่อ

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ซึ่งหลักสูตรจะนำมาใช้ ใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น 

- สร้างวัฒนธรรมขององค์กร

ให้มุ่งสู่ Knowledge based 

society ด้วยจิตสำนึกของ

ความใฝ่เรียนใฝ่รู้  

- ให้นักศึกษาสามารถพัฒนา

ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ผ่านระบบ E-learning  

- จัดให้มีการแลกเปลี ่ยนใน

เรื ่องทักษะ และเพิ ่มการ

ฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์

เพื่อปรับระบบการเรียนการ

สอนที ่ เน ้นนักศ ึกษาเป็น

ศูนย์กลาง และมีส่วนร่วมใน

การเรียนรู ้ร่วมกันระหว่าง

ผู้เรียนและผู้สอน  

- มีว ิทยากรจากภาคธ ุรกิจ

เ อ กชนหร ื อ ภ า ค ร ั ฐ ม า

บรรยายในรายวิชาเฉพาะ 

3.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส ่วน ร่วมในการประชุม

เพ่ือ วางแผนติดตามและ

ทบทวน การดำเนินงาน

หลักสูตร  

3.2 มี มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

แห่งชาติ 

3.3 มี  มคอ .3 และ  มคอ .4 

ครบทุกรายวิชาก่อนเปิด 

สอนหลักสูตร 

3.4 มี  มคอ .5 และ  มคอ .6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 

ภาคการศึกษาที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

3.5 มี มคอ.7 ภายใน 60 วัน 

หลังส้ินสุดภาคการศึกษา 

3.6 มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิ 

ใ ห ้ ก ั บ น ั ก ศ ึ ก ษ า ต า ม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร$างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งป]การศึกษาแบ?งออกเป`น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต?ละภาคการศึกษา

ไม?นRอยกว?า 15 สัปดาห^  ใหRเป`นไปตามขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรม
ราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร$อน  
ไม?มี  

1.3  การเทียบเคียงหนbวยกิตในระบบทวิภาค  
ไม?มี 
 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  

เร่ิมเปbดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ป]การศึกษา  2565 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ̂ 

2.2  คุณสมบัติของผู$เข$าศึกษา  
2.2.1 จะตRองเป̀นผูRสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท?า  
2.2.2 ผ?านการคัดเลือกตามขRอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ 

จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก)  
2.3  ปjญหาของนักศึกษาแรกเข$า  

ระดับความเขRาใจและความรูRพ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีอาจไม?เท?ากันหรือมีความแตกต?างกัน 
2.4  กลยุทธOในการดำเนินการเพ่ือแก$ไขปjญหา / ข$อจำกัดของนักศึกษาในข$อ 2.3 

2.4.1 จัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและแนะนำรุ่นพี่ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้

มีรุ่นพ่ีดูแลให้ คำปรึกษา  

2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการ

เรียนในมหาวิทยาลัย การจัดเวลาเรียน และจัดสอนเสริมเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน 

2.4.3 มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการประจำช้ันปี เพ่ือดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 

2.4.4 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี/ส่ิงประดิษฐ์/นวัตกรรม 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู$สำเร็จการศึกษา  
2.5.1 แผน ก แบบ ก1 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแตbละปeการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปeท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปeท่ี 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
คาดวbาจะสำเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

 
2.5.2 แผน ก แบบ ก2 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแตbละปeการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปeท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปeท่ี 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
คาดวbาจะสำเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

 
2.5.3 แผน ข 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแตbละปeการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปeท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปeท่ี 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
คาดวbาจะสำเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนbวย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปeงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. คbาลงทะเบียน 1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบดำเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 คbาท่ีดินและ  
                ส่ิงกbอสร$าง 
        2.3.2 คbาครุภัณฑO 

 
360,000 

1,037,000 
 

460,000 
 

50,000 

 
396,000 

1,662,000 
 

460,000 
 

100,000 

 
396,000 

1,662,000 
 

460,000 
 

150,000 

 
396,000 

1,662,000 
 

460,000 
 

200,000 

 
396,000 

1,662,000 
 

460,000 
 

250,000 
รวมรายรับ 3,107,000 5,018,000 5,068,000 5,118,000 5,168,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจbาย (หนbวย บาท) 

หมวดเงิน 
ปeงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. งบบุคลากร 360,000 396,000 396,000 396,000 396,000 
2. งบดำเนินการ 
    2.1 คbาตอบแทน 
    2.2 คbาใช$สอย 
    2.3 คbาวัสดุ 
    2.4 คbาสาธารณูปโภค 

 
405,000 
210,000 
350,000 
72,000 

 
750,000 
490,000 
350,000 
72,000 

 
750,000 
490,000 
350,000 
72,000 

 
750,000 
490,000 
350,000 
72,000 

 
750,000 
490,000 
350,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    3.1 คbาท่ีดินและส่ิงกbอสร$าง 
    3.2 คbาครุภัณฑO 

 
460,000 
50,000 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
150,000 

 
460,000 
200,000 

 
460,000 
250,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การทำวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 
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หมวดเงิน 
ปeงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
รวมรายจbาย 1,982,000 2,693,000 2,743,000 2,793,000 2,843,000 

 
ประมาณการค?าใชRจ?ายต?อหัวในการผลิตบัณฑิต 48,348.15 บาท/คน/ป] 

 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป`นแบบชั้นเรียน และเป`นไปตามขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ 
ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564  
(ภาคผนวก ก)  

2.8. การเทียบโอนหนbวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข$ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอนเป`นไปตามขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ 

จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564  (ภาคผนวก ก)  
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3.  หลักสูตรและอาจารยOผู$สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จำนวนหนbวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม?นRอยกว?า 36 หนbวยกิต 
3.1.2 โครงสร$างหลักสูตร แบ?งเป̀นหมวดวิชาดังน้ี    

จำแนกเป`น 2 แผน คือ แผน ก เป`นแผนการศึกษาที ่เนRนการวิจัยโดยมีการทํา
วิทยานิพนธ̂ ประกอบดRวย แผน ก1 และ ก2 และ แผน ข  เป`นแผนการศึกษาที่เนRนการศึกษางาน
รายวิชา โดยไม?ตRองทําวิทยานิพนธ̂ โดยโครงสรRางหลักสูตรประกอบดRวยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวด
วิชาเฉพาะดRาน และวิทยานิพนธ̂/คRนควRาอิสระ โดยมีจำนวนหน?วยกิตแยกแต?ละหมวดดังน้ี 

 
หมวดวิชา แผน ก  (หนbวยกิต) แผน ข (หนbวยกิต) 

 แบบ ก1 แบบ ก2  
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม?นับหน?วยกิต ไม?นับหน?วยกิต ไม?นับหน?วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดRาน - 24 30 

2.1 วิชาบังคับ - 12 12 

2.2 วิชาเลือก - 12 18 

3. วิทยานิพนธ̂ 36 12 - 
4. การคRนควRาอิสระ  - - 6 

รวมหนbวยกิต 36 36 36 
 

3.1.2.1 แผน ก แบบ ก1 (ทำวิทยานิพนธ^ ซึ่งมีค?าเทียบไดRไม?นRอยกว?า 36 หน?วยกิต 
และอาจจะตRองศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมหากคณะกรรมการผูRรับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควร)   

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม?นับหน?วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะดRาน -  หน?วยกิต 

2.1) วิชาบังคับ -  หน?วยกิต 
2.2) วิชาเลือก -  หน?วยกิต 

3) วิทยานิพนธ̂ 36  หน?วยกิต 
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3.1.2.2 แผน ก แบบ ก2 (ทำวิทยานิพนธ^ ซึ่งมีค?าเทียบไดRไม?นRอยกว?า 12 หน?วยกิต 
และศึกษารายวิชาอีกไม?นRอยกว?า 24 หน?วยกิต)   

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม?นับหน?วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะดRาน 24  หน?วยกิต 

2.1) วิชาบังคับ 12  หน?วยกิต 
2.2) วิชาเลือก 12  หน?วยกิต 

3) วิทยานิพนธ̂ 12  หน?วยกิต 
3.1.2.3 แผน ข (เน Rนการศึกษารายว ิชาโดยไม ?ต Rองทำว ิทยานิพนธ^ แต ?ต Rอง

ทำการคRนควRาอิสระ ไม?นRอยกว?า 6 หน?วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม?นRอยกว?า 30 หน?วยกิต)  
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม?นับหน?วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะดRาน 30  หน?วยกิต 

2.1) วิชาบังคับ 12  หน?วยกิต 
2.2) วิชาเลือก 18  หน?วยกิต 

3) การคRนควRาอิสระ   6  หน?วยกิต 
 
3.1.3 รายวิชาในหมวดตbาง ๆ   

  

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                              ไมbนับหนbวยกิต 
 

รหัส                           ช่ือวิชา                                                  น(ท-ป-ศ) 
VLE501    ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต                                       2(1-2-3) 
              English for Graduate Students 
 
GRD501   การรูRดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา              2(1-2-3) 
             Digital Literacy and Information Technology for  
              Graduate Students         
 

 2) หมวดวิชาเฉพาะด$าน   
 แผน ก แบบ ก1 จำนวนไม?นRอยกว?า - หนbวยกิต 
แผน ก แบบ ก2 จำนวนไม?นRอยกว?า 24 หนbวยกิต 
แผน ข จำนวนไม?นRอยกว?า 30 หนbวยกิต 
2.1) กลุbมวิชาบังคับ จำนวนไม?นRอยกว?า 12 หนbวยกิต 
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TTM508 หลักการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Principles of Technology Management  

  
TTM513 การศึกษาวิวัฒนาการและปÉญหาเทคโนโลยี     3(3-0-6) 

 Education of Evolution and Technology Problems  
 

TTM514 การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม? 3(3-0-6) 
 Fusion of Modern Technology  
   

TTM515 เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนางานวิจัย 3(3-0-6) 
 Technology for Research Development   

 

 
2.2) กลุbมวิชาเลือก เลือกเรียนไม?นRอยกว?า 

  

แผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนไม?นRอยกว?า 12 หนbวยกิต 
แผน ข             เลือกเรียนไม?นRอยกว?า 18 หนbวยกิต 

   

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TTM506 สัมมนาการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Seminar in Technology Management  
   

TTM509 เทคโนโลยีอินเตอร̂เนตของทุกสรรพส่ิง 3(3-0-6) 
 Internet of Thing Technology   
   

TTM512 การดำเนินการวิจัยทางเทคนิค 3(3-0-6) 
 Conducting Technical Research  
  

TTM516 การจัดการเทคโนโลยีปÉญญาประดิษฐ̂ 3(3-0-6) 
 Artificial Intelligence Technology Management  
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TTM517 การจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
 Energy Management  

   
TTM518 การจัดการเทคโนโลยีเพ่ือสหัสวรรษ 3(3-0-6) 

 Sustainable Development Technology 

Management 

 

   
TTM519 การจัดการเทคโนโลยีคลาวด̂ 3(3-0-6) 

 Cloud Technology Management  
   

TTM616 การบริหารงานวิจัยและการถ?ายทอดเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Research Management and Technology Transfer  

   
TTM620 นวัตกรรมดRานผลิตภัณฑ̂และกระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Product and Process Innovation  
   

TTM622 การสรRางสรรค̂นวัตกรรมและวิศวกรรมยRอนรอย 3(3-0-6) 
 Creative Innovation and Reverse Engineering  

 
3) วิทยานิพนธO/การค$นคว$าอิสระ 

แผน ก แบบ ก1 เลือกวิทยานิพนธO             จำนวนไม?นRอยกว?า    36     หน?วยกิต 
TTM624 วิทยานิพนธ̂  36(0-36-0) 

 Thesis  
 

            
 แผน ก แบบ ก2 เลือกวิทยานิพนธO             จำนวนไม?นRอยกว?า    12     หน?วยกิต      

TTM618 วิทยานิพนธ̂  12(0-12-0) 
 Thesis  
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4) การค$นคว$าอิสระ 
          แผน ข เลือกการค$นคว$าอิสระ                           จำนวนไม?นRอยกว?า   6    หน?วยกิต 

TTM619 การคRนควRาอิสระ 6(0-6-0) 
 Independent Study  

 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบดRวยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ?งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวท่ี 2 และ 3 บ?งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ?งบอกถึงระดับความยากง?าย 

 ตัวเลขตัวท่ี 2 และ 3 บ?งบอกถึงลำดับก?อนหลังของวิชา 
 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู?วิชาในหลักสูตร 
 GRD        หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
 TTM        หมวดวิชาเฉพาะดRานการจัดการเทคโนโลยี 
 VLE         หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

 

3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
1) แผน ก แบบ ก1 

ช้ันปeท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนbวยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน GRD501 การรูRดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับบัณฑิตศึกษา 

ไม?นับหน?วยกิต 

 VLE501  ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม?นับหน?วยกิต 
วิทยานิพนธ̂ TTM624 วิทยานิพนธ̂                              9(0-9-0) 

รวมหนbวยกิต 9 
 

ช้ันปeท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนbวยกิต 

วิทยานิพนธ̂ TTM624 วิทยานิพนธ̂  9(0-9-0) 
รวมหนbวยกิต 9 
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ช้ันปeท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนbวยกิต 

วิทยานิพนธ̂ TTM624 วิทยานิพนธ̂  9(0-9-0) 
รวมหนbวยกิต 9 

 
ช้ันปeท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนbวยกิต 
วิทยานิพนธ̂ TTM624 วิทยานิพนธ̂  9(0-9-0) 

รวมหนbวยกิต 9 
 
2) แผน ก แบบ ก2 

ช้ันปeท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนbวยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501  ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม?นับหน?วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะดRาน TTM508 หลักการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) TTM521 การศึกษาวิวัฒนาการและปÉญหา

เทคโนโลยี     
3(3-0-6) 

 TTM522 
TTM515 

การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม? 
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนางานวิจัย 

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

รวมหนbวยกิต 12 
 

ช้ันปeท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนbวยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน GRD501 การรูRดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับบัณฑิตศึกษา 

ไม?นับหน?วย
กิต 

หมวดวิชาเฉพาะดRาน TTMXXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก) TTMXXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
 TTMXXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
 TTMXXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
วิทยานิพนธ̂ TTM618 วิทยานิพนธ̂  6(0-6-0) 

รวมหนbวยกิต 18 
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ช้ันปeท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนbวยกิต 

วิทยานิพนธ̂ TTM618 วิทยานิพนธ̂  3(0-3-0) 
รวมหนbวยกิต 3 

 
ช้ันปeท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนbวยกิต 
วิทยานิพนธ̂ TTM618 วิทยานิพนธ̂  3(0-3-0) 

รวมหนbวยกิต 3 
 
 
3) แผน ข 

ช้ันปeท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนbวยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน GRD501 การรูRดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับบัณฑิตศึกษา 

ไม?นับหน?วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะดRาน TTM508 หลักการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) TTM521 

 
TTM522 
TTM515 

การศึกษาวิวัฒนาการและปÉญหา
เทคโนโลยี     
การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม? 
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนางานวิจัย 

3(3-0-6) 
 

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

รวมหนbวยกิต 12 
ช้ันปeท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนbวยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501  ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม?นับหน?วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะดRาน TTMXXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก) TTMXXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
 TTMXXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
 TTMXXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 

รวมหนbวยกิต 12 
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ช้ันปeท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนbวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะดRาน TTMXXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก) TTMXXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
การคRนควRาอิสระ TTM619 การคRนควRาอิสระ 3(0-3-0) 

รวมหนbวยกิต 9 
 
 
 

ช้ันปeท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนbวยกิต 

การคRนควRาอิสระ TTM619 การคRนควRาอิสระ 3(0-3-0) 
รวมหนbวยกิต 3 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  
รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

   
GRD501 การรู$ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 Digital Literacy and Information Technology for 

Graduates 
 

                องค^ความรูRเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานขRอมูล การสืบคRน
ขRอมูล การรูRดิจิทัล ทักษะปฏิบัติการใชRคอมพิวเตอร^ในการสืบคRน คRนควRา สนับสนุนการสรRางองค̂
ความรูRในระดับบัณฑิตศึกษา ความสามารถในการนำโปรแกรมสำเร็จรูปดRานสถิติ-คำนวณ ดRานการ
จัดทำส่ือนำเสนอ การจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส̂ การวิเคราะห̂ขRอมูลสมัยใหม? การตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานนำไปใชRในการจัดทำวิทยานิพนธ̂ หรือการคRนควRาอิสระตามศาสตร̂ของวิชา 
                     Body of knowledge in information technology, digital technology, 
database, internet search, digital literacy and computer operating skills in inquiring, 
researching, encouraging knowledge creation in graduate level, the ability to apply 
computer software program in statistical calculation, presentation media, electronic 
document management, business intelligence, plagiarism in writting thesis or 
independent study according to the field of study. 

 
 
TTM506 สัมมนาการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Seminar in Technology Management  
                     การวิเคราะห^กรณีศึกษาหรือประเด็นที่เกิดขึ้นทางการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และการประยุกต^ใชRเทคโนโลยีและนวัตกรรมในองค^การ โดยมุ?งเนRนการเรียนรู Rจากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปรายควบคู?ไปกับการพัฒนาวิธีคิด การคRนควRาอิสระ และระเบียบ
วิธีวิจัย รวมทั้งการตัดสินใจโดยการบูรณาการองค^ความรูRต?าง ๆ ตามหลักการ  ตามทฤษฎี และ
เหตุการณ̂ปÉจจุบันท่ีเหมาะสม 

 Analysis of case studies or topics in technology and innovation 
management as well as application of technology and innovation in organization, 
course focusing on learning from exchanging ideas, group discussion, independent 
studies and methodology research, which helps develop thinking, including decision 
making by integrating appropriate concepts, theories, and updated.          
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รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
TTM508 หลักการจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Principles of Technology Management  
                ความหมาย ความสำคัญของเทคโนโลยี วิเคราะห^ลักษณะที่สำคัญของการจัดการ
เทคโนโลยี ประกอบดRวย เทคโนโลยีการประดิษฐ^ เทคโนโลยีการซ?อมบำรุง การเลือกสรร
เทคโนโลยี  การปรับใชR เทคโนโลยี  การถ?ายทอดเทคโนโลยี และการบริหารตRนทุนและ
ผลตอบแทนของเทคโนโลยี 

                 Meaning, importance of technology and analyzing the important 
aspects of technology management comprise invention technology, maintenance 
technology, technology selection, technology deployment, technology transfer, and 
cost management as well as return on investment of technology. 

 
 
 

   
   

TTM509 เทคโนโลยีอินเตอรOเนตของทุกสรรพส่ิง 3(3-0-6) 
 Internet of Thing Technology   

                    วิสัยทัศน^ดRานอินเทอร^เนตของสรรพสิ ่งที ่รวมเครือข?ายทีซีพี การเขียน
โปรแกรมควบคุมระบบอินเตอร^เนตของสรรพสิ ่ง การจัดการและควบคุมอุปกรณ^ผ?านระบบ
อินเตอร̂เนตของสรรพส่ิง ตลอดจนการจัดการระบบในเทคโนโลยีอินเทอร̂เนตของสรรพส่ิง                
                Internet of Things vision, TCP/IP networks, internet programming for 
controlling the internet of things technology, management and control of devices 
via the internet of things, as well as managing system in internet of thing technology. 
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รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
TTM512 การดำเนินการวิจัยทางเทคนิค 3(3-0-6) 
 Conducting Technical Research  

              สถิติและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร^ หลักการออกแบบการทดลอง 
การเก็บรวบรวมขRอมูล การวิเคราะห^ขRอมูล การแปลความหมายของขRอมูล การศึกษารายงานการ
วิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวขRองกับการวิจัย ตลอดถึงการเขียนโครงการวิจัย  
                 Statistical method and research methodology for scientific research 
processes, principles of experimental design, data collection, data analysis, data 
interpretation, study the research reports and research articles including writing 
research project. 

 
 
 
TTM513 การศึกษาวิวัฒนาการและปjญหาเทคโนโลยี     3(3-0-6) 
 Education of Evolution and Technology Problems  
                    ศึกษาและวิเคราะห^สภาพสังคมและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในอดีต แนวโนRม
ความตRองการของเทคโนโลยีต?อชีวิตและสังคม อาธิ เกษตรและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
อุตสาหกรรมบริการ การพาณิชย^ การศึกษาและวัฒนธรรม สุขอนามัยและสวัสดิการ สิ่งแวดลRอม 
พลังงาน การบริหารและจัดการ การส่ือสารและสารสนเทศ 
               Study and analyze social conditions and technology evolution in the 
past, trend of technology needs for life and society, such as agriculture, industry, 
manufacturing industry, and service industry, commerce, education, culture, health 
and welfare in addition to environment, energy, administration, management, 
communication, and information. 
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รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
TTM514 การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหมb 3(3-0-6) 
 Fusion of Modern Technology  
                    ความเป`นมาและวิวัฒนาการของสื่อใหม? ความสำคัญของสื่อใหม? การหลอมรวม
ส่ือ เครือข?ายสังคมออนไลน̂ ผลกระทบของส่ือใหม? และการประยุกต̂ใชRส่ือใหม?ในงานประเภทต?างๆ 
การประยุกต^ใชRระบบสารสนเทศ นวัตกรรมในระบบการสื่อสารสมัยใหม? การเลือกใชRและกลยุทธ̂
การใชRส่ือใหม? เทคนิคการนำเสนอผ?านส่ือใหม? 
                        History and new media evolution. Importance of new and media 
fusion.  Networking impact of new media and application in various types of work 
application of information systems. Communication system innovation, selection 
and use of new media strategies and presentation techniques through new media. 

 
 
 
TTM515 เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนางานวิจัย 3(3-0-6) 
 Technology for Research Development  
                    ความกRาวหนRาของเทคโนโลยีท่ีเป̀นเคร่ืองมือวิจัยในการรวบรวมขRอมูล สะดวกและ
ง?ายต?อการใชRงาน ท้ังในการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดRแก?  เทคโนโลยีการคRนหา เทคโนโลยี
การนำเขRา เทคโนโลยีการจัดเก็บ เทคโนโลยีกระบวนการและเทคโนโลยีการแบ?งปÉนและเผยแพร? 
                    Aadvancement of technology as a research tool for collecting data for 
quantitative and qualitative such as search technology, import technology , storage 
technology , process technology sharing and dissemination technology. 
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รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
TTM516 การจัดการเทคโนโลยีปjญญาประดิษฐO 3(3-0-6) 
 Artificial Intelligence Technology  
                หลักการขั้นพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีปÉญญาประดิษฐ^  ในระบบการจัดการ
เทคโนโลยี  เช?น การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเทคโนโลยีปÉญญาประดิษฐ^  การจัดการและ
ควบคุมอุปกรณ^ผ?านระบบเทคโนโลยีปÉญญาประดิษฐ^  ตลอดจน ระบบการจัดการเทคโนโลยี
ปÉญญาประดิษฐ̂   
                    Basic principles of artificial intelligent technology in technology 
management such as the programming control of artificial intelligent technology, 
management and control of devices via the artificial intelligent technology, as well 
as managing system in artificial intelligent technology. 

 
 
 
TTM517 การจัดการพลังงาน  3(3-0-6) 
 Energy Management  
                     การจัดการพลังงาน รูปแบบและเทคโนโลยีพลังงานในอนาคต การวิเคราะห̂
ทางดRานเทคนิคและทางดRานเศรษฐศาสตร^ สิ่งแวดลRอมกับพลังงาน การประเมินวัฎจักรชีวิตของ
พลังงาน  
                      Energy management, future energy technology, technical and 
economical analysis of energy management system, environment and energy, the 
life cycle assessment of energy. 
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รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TTM518 การจัดการเทคโนโลยีเพ่ือสหัสวรรษ 3(3-0-6) 
 Millennium Development Technology Management  

          การประยุกต^ใชRปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป`นแนวทางการสรRางสรรค̂
อนาคตของประเทศในแง?ของเศรษฐกิจ สังคม การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลRอมใหRมีความ
เชื่อมโยงกัน ตามเป¶าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดย
มุ?งเนRนใหRบัณฑิตสามารถนำความรูRท่ีไดRไปต?อยอดในการทำวิจัย พัฒนา และสรRางสรรค̂นวัตกรรม   
                    Apply the philosophy of sufficiency economy as a guideline for 
shaping the future of the country in terms of economy, society, energy and 
environmental management to be connected. According to the Sustainable 
Development Goals (SDGs), It focuses on enabling graduate students to implement 
their knowledge to further research, development and to create an innovation.        

 
 
 
TTM519 การจัดการเทคโนโลยีคลาวดO 3(3-0-6) 
 Cloud Technology   

         ศ ึกษาความหมาย ความสำค ัญ และการประย ุกต̂ ใช R งานระบบ Cloud 
Technology Tools ในการจัดการเทคโนโลยีต ?าง ๆ  การใชRงานในการนำเสนองาน โดย
ใชR Google Slide การใชRงานในการประเมินผล โดยใชR Google Form และการใชRงานในการ
ประชุมงาน โดยใชR Google Hangout รวมถึงการนำไปประยุกต̂ใชRในชีวิตประจำวันไดR 
                   Study the meaning, importance and applications of cloud technology 
tools to manage various technologies — i.e. using in presentations via Google Slide, 
using in evaluation via Google Forms, using in meetings via Google Hangout, and 
applying them in daily life. 
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รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TTM616 การบริหารงานวิจัยและการถbายทอดเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Research Management and Technology Transfer  
                    กลยุทธ̂ของการวิจัยและพัฒนา การจัดการความรูR แนวความคิดการนำความรูRดRาน
วิทยาศาสตร̂และเทคโนโลยีไปสู?ธุรกิจนวัตกรรม 
                       Research and development strategy, knowledge management, 
knowledge conceptualization in science and technology to business innovation.  

 
 
TTM620 นวัตกรรมด$านผลิตภัณฑOและกระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
 Product and Process Innovation  
                    กระบวนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ^และการจัดการเทคโนโลยี การวิเคราะห̂
ความตRองการลูกคRา วิศวกรรมคุณค?า วิศวกรรมยRอนรอย การออกแบบเพื่อการผลิต การออกแบบ
เพื่อสิ ่งแวดลRอม การสรRางและทดสอบตRนแบบ การประเมินความสำเร็จการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ̂ ตลอดจนการจัดการนวัตกรรมดRานการผลิตภัณฑ̂และกระบวนการผลิต 
                    Process of designing, developing the products as well as technology 
management, analysis of customer needs, value engineering, reverse engineering, 
design for manufacturing, design for environment, prototype building and testing, 
evaluation of product design and production processes, including innovations in 
products and production processes.        

 
 
TTM622 การสร$างสรรคOนวัตกรรมและวิศวกรรมย$อนรอย 3(3-0-6) 
 Creative Innovation and Reverse Engineering  
                   ศึกษากระบวนการสรRางแบบของผลิตภัณฑ^บนคอมพิวเตอร^ การออกแบบสามมิติ 
การเชื ่อมต?อเขRากับระบบอินทราเนต (Intranet) และ อินเตอร^เนต (Internet) เพื ่อใชRในการ
สรRางสรรค̂นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี 
                   Study modelling process of product on computer, three-dimensional 
design, intranet and internet connections for using in creating an innovation and 
managing a technology.  
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รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TTM624 วิทยานิพนธO  36 
 Thesis  
                   ศึกษาวิจัยในเรื ่องที ่สนใจดRานการจัดการเทคโนโลยีจากแหล?งฐานขRอมูลทาง
วิชาการภายใตRการควบคุมและใหRคำปรึกษาของอาจารย^ที ่ปรึกษา เพื ่อนำไปสู ?กระบวนการ
วิเคราะห̂ วิจารณ^ และสังเคราะห^แนวคิดใหม?ๆ จากนั้นจึงทำการรวบรวม เรียบเรียง และนำเสนอ
เป`นโครงร?างงานวิจัย ความกRาวหนRางานวิจัยในรูปแบบการสัมมนาต?ออาจารย^ที่ปรึกษา พรRอมท้ัง
จัดทำวิทยานิพนธ^ฉบับสมบูรณ^และเผยแพร?ผลการศึกษางานวิจัยในงานประชุมวิชาการหรือตีพิมพ̂
บทความวิจัยในวารสารวิชาการตามเกณฑ^สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสอบป¶องกันวิทยานิพนธ^ดRวย
วิธีการสอบปากเปล?า 
                   Study and research on topics of interest in technology management 
from academic databases under a supervision and consultation of advisors leading 
to a process of analysis, criticism and synthesis of new ideas. Then collect, compile 
and present the research topic as a proposal research, research progress in the form 
of a seminar to advisors as well as preparing a complete thesis and disseminating 
the research results at academic conferences or publishing research articles in 
academic journals according to graduation criteria including the thesis defense 
examination by means of an oral examination. 
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รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TTM618 วิทยานิพนธO  12 
 Thesis  
                    ศึกษาเร่ืองหรือประเด็นของการจัดการเทคโนโลยีท่ีเป̀นส่ิงใหม?และมีความกRาวหนRา 
ซึ่งสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย อีกทั้งยังสามารถทำการวิจัยใหRสำเร็จไดRโดยการทบทวน
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวขRอง เขRาร?วมสัมมนา พบปะผูRทรงคุณวุฒิ อาจารย^ที่ปรึกษา จากนั้นจึง
ทำการรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห^ เพื่อหาขRอสรุปและกำหนดหัวขRอวิจัยวิทยานิพนธ^ พรRอมกับ
นำเสนออนุมัติ นอกจากนี้ยังตRองเผยแพร?ผลการทำวิจัยในรูปแบบของการนำเสนอในงานประชุม
วิชาการหรือตีพิมพ^บทความวิจัยในวารสารวิชาการ แลRวจึงทำการสอบป¶องกันวิทยานิพนธ^ดRวย
วิธีการสอบปากเปล?า 
                    Study the subject or issue of technology management that is new and 
progressive ,which corresponds to the changes of the era. Their research topics can 
also be accomplished by reviewing relevant theories and literature, attending 
seminar, meeting qualified advisor. Then collect, compile, analyze to find 
conclusions and determine the research topic of the thesis along with presentation 
of approval. Furthermore, research results must be published in the form of 
presentations at academic conferences or published research articles in academic 
journals. Then take the thesis defense by oral examination. 
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รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
TTM619 การค$นคว$าอิสระ  6 
 Independent Study  
                      คRนควRาในเรื่องที่สนใจที่เกี่ยวขRองกับการทำงานหรือในเนื้อหารายวิชาที่สนใจ เรียบ
เรียงเป`นรายงานผลการศึกษาวิจัย นำเสนอผลการศึกษา และสอบป¶องกันในหัวขRอที่ไดRจากการคRนควRา
อิสระดRวยวิธีการสอบปากเปล?า โดยมีอาจารย^ที ่ปรึกษากำกับดูแล ทั ้งนี ้ตRองผ?านการสอบโดย
คณะกรรมการสอบ 
                    Study on the interested topic related to the learner’s work or special 
interest under the supervision of the advisor(s). Formal report writing, oral 
presentation and defense of this term paper are required.  It has to be approved by 
the examination committee.   

 

   
  

 
 

VLE501 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 English for Graduate Studies  
                       ฝ™กทักษะการพูด การฟÉง การอ?าน และการเขียน ภาษาอังกฤษ เนRนการอ?านและ
สรุปใจความสำคัญของบทคัดย?อและเอกสารทางวิชาการจากการฝ™กเขียนบทคัดย?อภาษาอังกฤษ
โดยใชRส่ือจากส่ิงพิมพ̂ และส่ืออิเล็กทรอนิกส̂ 
                       Basic skills in speaking, listening, reading and writing English, essential 
to the ability and performance in reading and summarizing main ideas from an 
article’s abstract and academic papers in the field of study forms of print and 
electronic media, writing an abstract in English. 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
(ให้เรียงล าดับคุณวุฒิ
จากระดับปริญญา 

เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่
จบ 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

2565 2566 2567 2568 

1 นาง 
เบญจลักษณ์ 
เมืองมีศรี 

รองศาสตราจารย ์ ปร.ด.  
(การจัดการ
เทคโนโลยี) 
กศ.ม. (อุตสาหกรรม
ศึกษา) 
 
วท.บ. (เทคโนโลยี
เซรามิกส์) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนคร 
 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ
บางเขน 
 วิทยาลัยคร ู
 พระนคร 

2550 
 
 

2538 
 

 
2533 

6 6 6 6 

2 นายกรินทร์  
กาญทนานนท ์

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Industrial 
Engineering)  
M.S. (Electrical   
Engineering)  
 
วศ.บ. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า)  

Wichita State 
University, U.S.A.  
University of 
Southern 
California, U.S.A. 
สถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง   

2550 
 

2543 
 
 

2540 
 

 

3 3 3 3 

3 นายภาคภูมิ   
สุภาชาต ิ

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยี
พลังงาน) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยี
พลังงาน) 
 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2563 
 
 

2551 
 
 

2547 

3 3 3 3 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
(ให้เรียงล าดับคุณวุฒิ
จากระดับปริญญา 

เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่
จบ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2565 2566 2567 2568 

1. นาง 
เบญจลักษณ์ 
เมืองมีศรี 

รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
กศ.ม. 
(อุตสาหกรรมศึกษา) 

   
วท.บ. 
(เทคโนโลยี   
เซรามิกส์) 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
บางเขน 
วิทยาลยัครู 
พระนคร 

2550 
 

2538 
 
 

2533 

6 6 6 6 

2. นายกรินทร์  
กาญทนานนท ์

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Industrial 
Engineering)  
 
M.S. (Electrical   
Engineering)  
 
 
วศ.บ. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า)  

Wichita State 
University,  
U.S.A.  
University of 
Southern 
California, 
U.S.A. 
สถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าเจา้
คุณทหาร
ลาดกระบัง   

2550 
 
 

2543 
 

 
 
2540 
 

 

3 3 3 3 

3. นายภาคภูมิ   
สุภาชาต ิ

อาจารย ์ ปร.ด.  
(เทคโนโลยีพลังงาน) 
 
 
วท.ม.  
(เทคโนโลยีพลังงาน) 
 
 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า
ธนบุรี 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า
ธนบุรี 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2563 
 
 
 

2551 
 
 
 

2547 

6 6 6 6 
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ลำดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตำแหน5ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา 

(ใหuเรียงลำดับคุณวุฒิ

จากระดับปริญญา 

เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ป?ที่
จบ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาหH) 

2565 2566 2567 2568 

4. นายบุญยฤทธิ์  

ศรีปาน 

อาจารย/ ปร.ด.  

(การจัดการ

เทคโนโลยี) 

กศ.ม. (บริหาร

การศึกษา) 

วท.ม. (ระบบ

สารสนเทศ

คอมพิวเตอร/) 

อส.บ  

(วิศวกรรม ไฟฟiา) 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร 

 

มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

มหาวิทยาลัย 

ศรีปทุม 

 

มหาวิทยาลัย 

ศรีปทุม 

2562 

 

 

2554 

 

2553 

 

 

2540 

6 6 6 6 

5. นางสาว 

ประภาวรรณ  

แพงศร ี

ผูuชÇวยศาสตราจารย/ ปร.ด. (วิศวกรรม 

อุตสาหการ) 

 

 

วท.ม. (วิทยาการ

การจัดการ

อุตสาหกรรม) 

   

 วท.บ.  

(เทคโนโลย ี

การผลิต) 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลย ี

พระจอมเกลuา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลuา 

เจuาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัย  

ขอนแกÇน 

2563 

 

 

 

2548 

 

 

 

2541 

3 3 3 3 

6. นายริศภพ  

ตรีสุวรรณ 

อาจารย/ ปร.ด. (นวัตกรรม

การเรียนรูuทาง

เทคโนโลยี)  

 

ค.ม. (เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม)  

วศ.บ. (วิศวกรรม 

อุตสาหการ)   

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลย ี

พระจอมเกลuา

ธนบุร ี

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร/  

2559 

 

 

 

2548 

 

2544 

3 3 3 3 
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3.2.3 อาจารยOพิเศษ 
 

ลำดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตำแหน5ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา 

(ใหuเรียงลำดับคุณวุฒ ิ

จากระดับปริญญา 

เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาหH) 

2565 2566 2567 2568 

1. นายสิน  

พันธุ/พินิจ 

ศาสตราจารย/ Ph.D. (Extension 

Education  

 
วท.ม. (เกษตรศาสตร/) 

 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร/

เกษตร) 

University of 

the Philippines 

at Los Banos 
มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร/ 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร/ 

- - - - 

2. นายวรวัฒน/ 

เสงี่ยมวิบูล 

ศาสตราจารย/ Ph.D. (Engineering) 
 
 
 
 

วศ.ม. 

(วิศวกรรมไฟฟiา) 
วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟiา) 

Sirindhorn 

International 

Institute of 

Technology 

มหาวิทยาลัย 

ขอนแกÇน 

มหาวิทยาลัย 

ขอนแกÇน 

- - - - 

3. นายเดชฤทธิ์  

มณีธรรม 

รองศาสตราจารย/ D.Eng. 

(Mechatronics 
(Engineering)      
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟiา

และคอมพิวเตอร/)  
ค.อ.ม.   

(วิศวกรรมเครื่องกล)  

 

ค.บ.  

(วิศวกรรมขนถÇายวัสดุ)  

Asian Institute of 

Technology  

 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลuา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลuาพระ

นครเหนือ  

- - - - 
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ลำดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตำแหน5ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา 

(ใหuเรียงลำดับคุณวุฒ ิ

จากระดับปริญญา 

เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาหH) 

2565 2566 2567 2568 

4. นายพงศ/  หรดาล รองศาสตราจารย/ Ph.D. (Vocational/ 

Industrial 

Technology)  
M.A.  

(Educational 

Administration) 
M.S.  

(Industrial 

Education)  
 

ค.บ.  

(อุตสาหกรรมศิลปå) 

Kent State 

University, Ohio, 

U.S.A. 

The University 

of Akron, Ohio, 

U.S.A. 

Bemidji State 

University, 

Minnesota, 

U.S.A. 
วิทยาลัย 

ครูพระนคร 

- - - - 

5. นายอนุชา 

เพียรชนะ 

รองศาสตราจารย/ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  
วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร/ 
มหาวิทยาลัย   

ขอนแกÇน 

- - - - 

6. นายสุธี  

พานิชกุล 

รองศาสตราจารย/ วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต (ระบาด

วิทยาคลินิค)  
แพทยศาสตรบัณฑิต 

(สูติศาสตร/–นรีเวช

วิทยา 

จุฬาลงกรณ/

มหาวิทยาลัย 

 

วิทยาลัย

แพทยศาสตร/ 

พระมงกุฎเกลuา 

- - - - 

7. นายวิทยา  

เมฆขำ  

รองศาสตราจารย/ ปร.ด. (การจัดการ

เทคโนโลยี)  
ค.อ.ม.  

(เทคโนโลยีเทคนิค

ศึกษา)  

วท.บ. (เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม)  
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร 
สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลuา 

พระนครเหนือ 
สถาบันราชภัฏ 

สวนสุนันทา 
สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลuาพระ

นครเหนือ 

- - - - 
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หมายเหตุ อาจารย^พิเศษตRองมีชั่วโมงสอนไม?เกินรRอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย^ประจำเป̀น
ผูRรับผิดชอบรายวิชานั้น และหากรายวิชาใดมีความจำเป`นตRองใชRความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรภายนอกมากกว?ารRอยละ 50 สามารถดำเนินการไดRแต?ตRองมีอาจารย^ประจำร?วม
รับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชาน้ันๆ ดRวย โดยตRองไดRรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก?อน 

 
4. ข$อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  

ขRอกำหนดในการทำวิทยานิพนธ^ และการคRนควRาอิสระโดยนำประเด็นยุทธศาสตร^ใหม?ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป] (พ.ศ. 2560-2579) และยุทธศาสตร^ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ^ในพระบรมราชูปถัมภ^ มาเป`นกรอบ แนวทางในการทำวิจัย วิทยานิพนธ^ และการคRนควRา
อิสระของนักศึกษา และตRองเป`นหัวขRอที่เกี่ยวขRองกับการจัดการเทคโนโลยี  โดยตRองมีแหล?งที่อRางอิง
และคาดว?าจะนำไปใชRประโยชน̂หากวิทยานิพนธ̂หรือการคRนควRาอิสระสำเร็จ โดยปฏิบัติเป̀นรายบุคคล 
และมีรายงานการวิจัยท่ีตRองนำส?งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนดอย?างเคร?งครัด   

 
4.1 คำอธิบายโดยยbอ  

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มุ?งใหRนักศึกษาทำวิทยานิพนธ^ หรือคRนควRาอิสระทางดRาน 
การจัดการเทคโนโลยีที ่นักศึกษาสนใจ ที่สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีทางดRานการจัดการ
เทคโนโลยีที่นำมาประยุกต^ในการทำงานวิจัยไดR ประโยชน^ที่จะไดRรับจากการทำคRนควRาอิสระหรืองาน
วิทยานิพนธ^ และมีขอบเขตตามยุทธศาสตร^การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ และสามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู$  
ผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตRองไดRรับการยอมรับจากวารสารที่เกี่ยวขRองกับการ

จัดการเทคโนโลยีทุกประเภทและยินยอมใหRลงบทความที่เป`นการสรุปผลงานวิจัยที่ทำการศึกษาไดR โดยทั้งน้ี
ผูRเรียนตRองเกิดมาตรฐานดังต?อไปน้ี 

4.2.1  นักศึกษามีศักยภาพทางการวิจัยทางดRานการจัดการเทคโนโลยี 
4.2.2  นักศึกษาสามารถนำความรูRและแนวคิดทางดRานการวิจัยไปใชRในการทำวิจัยทางดRาน

การจัดการเทคโนโลยีหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในระดับท่ีสูงข้ึนไดR 
4.3 ชbวงเวลา  

นักศึกษาทำวิทยานิพนธ^หรือคRนควRาอิสระเมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ^ หรือ
คRนควRาอิสระ และจะสามารถเสนอเคRาโครงวิทยานิพนธ^ หรือคRนควRาอิสระไดRเมื่อนักศึกษาเรียนวิชา 
(course) ท่ีหมวดวิชาบังคับครบถRวนตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
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4.4 จำนวนหนbวยกิต 

การคRนควRาอิสระ จำนวน 6 หน?วยกิต  
วิทยานิพนธ^ จำนวน 36 หน?วยกิต สำหรับการเรียนแบบแผน ก1 หรือ วิทยานิพนธ^ จำนวน 

12 หน?วยกิต สำหรับการเรียนแบบแผน ก2  
4.5 การเตรียมการ  

มีการแต?งตั้งอาจารย^ที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ^ หรือคRนควRาอิสระ มีการกำหนดชั่วโมงการ
ใหRคำปรึกษา จัดทำบันทึกการใหRคำปรึกษา ใหRขRอมูลข?าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยทางเว็บไซต^ และ
ปรับปรุงใหRทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีคู?มือการทำวิทยานิพนธ̂ และคRนควRาอิสระ ตัวอย?างงานวิจัย 

4.6 กระบวนการประเมินผล  
มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการประเมินผล โดยการจัดตั้งเป`นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ̂ 

หรืออาจเรียกชื่อเป`นอย?างอื่น ทั้งนี้ตRองใหRเป`นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ̂
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂   
ในพระบรมราชูปถัมภ̂ ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู$ กลยุทธOการสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธOหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีภาวะผูRนำทางดRานการวิจัยและวิชาการ 
 

สนับสนุนส?งเสริมการทำวิจัยและการเรียนรูRจากโจทย̂ 
ปÉญหาที่มีอยู ?ในสถานการณ^ปÉจจุบัน เปbดโอกาสใหR
นักศึกษาไดR แสดงความคิดเห็น และนำเสนอความคิด
ตนเองอย?างเปbดกวRาง ตลอดจนใหRนักศึกษาเป`นผูRวาง
แผนการวิจัยดRวยตนเอง 

มีบุคลิกที่ดีและเหมาะสมสำหรับการเป̀น 
นักวิชาการ 

มีการสอดแทรกเรื่องการแต?งกายและมารยาทในแวด
วง วิชาการ เทคนิคการนำเสนอผลงานและการเจรจา
ส่ือสาร การเสริมสรRางบุคลิกท่ีดี และพัฒนาบุคลิกภาพ
ท่ี เหมาะสมสำหรับนักวิชาการ ตลอดจนการวางตัวใน
การ ทำงานในบางรายวิชาท่ีเก่ียวขRอง 

มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใหRนักศึกษาไดRตระหนักถึง
และปฏิบัติตาม 
 

มีความรับผิดชอบและวินัยในตนเอง มีกติกาที่จะสรRางวินัยในตนเอง เช?น การเขRาเรียนตรง
เวลา เขRาเรียนอย?างสม่ำเสมอ การมีส?วนร?วมในช้ัน
เร ียน เสร ิม ความกลRาในการแสดงความคิดเห็น 
ตลอดจนการ กำหนดเวลารายงานผลการวิจัยอย?าง
เป`นระบบเพื่อนักศึกษาไดRรายงานความกRาวหนRาเป̀น
ระยะ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู$ในแตbละด$าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรู$ด$านคุณธรรม จริยธรรม 
1) แสดงออกซ่ึงภาวะผูRนำในการส?งเสริมใหRมีการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน  

สภาพแวดลRอมของการทำงานและชุมชนท่ีกวRางขวางข้ึน  
2) จัดการปÉญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซRอนในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ  

โดยใชRดุลยพินิจอย?างผูRรูRดRวยความยุติธรรม ดRวยหลักฐาน ดRวยหลักการท่ีมีเหตุผลและค?านิยมท่ีดีงาม  
3) สนับสนุนอย?างจริงจังใหRผูRอ่ืนใชRดุลยพินิจทางดRานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ 

กับความขัดแยRงและปÉญหาท่ีมีผลกระทบต?อตนเองและผูRอ่ืน 
2.1.2 กลยุทธOการสอนท่ีใช$พัฒนาการเรียนรู$ด$านคุณธรรม จริยธรรม 

หลักสูตรกำหนดใหRมีการสอดแทรก นำประเด็นปÉญหาของสังคมมาอภิปรายในวิชาท่ี
เกี่ยวขRอง การแนะนำการปฏิบัติที่ถูกตRองตามหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณ เช?น การอRางอิงผลงาน
วิชาการใหR ถูกตRองและครบถRวน และนำเสนอขRอมูลผลงานวิจัยใหRถูกตRองตรงไปตรงมาในระหว?างการ
สอนหรืองานท่ีมอบหมายใหRทำ ตลอดจนระหว?างการสัมมนาและวิทยานิพนธ̂ และยกประเด็นตัวอย?าง
ปÉญหาของสังคมท่ีศาสตร̂ทางการจัดการเทคโนโลยีมีส?วนในการแกRไข 

2.1.3 กลยุทธOการประเมินผลการเรียนรู$ด$านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีการประเมินการใชRหลักคุณธรรม จริยธรรมในการแกRปÉญหาท่ีนำเสนอ  
2) มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอ่ืน ๆ ในเร่ืองการอRางอิงท่ีถูกตRองและขRอมูลท่ี 

ถูกตRองและเป̀นไปตามหลักจรรยาบรรณในการทำวิจัย  
3) ตรวจสอบการทำวิทยานิพนธ̂ของนักศึกษาอย?างใกลRชิดและควบคุมใหRเป̀นไปตาม 

หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการทำวิจัย 
2.2 ความรู$ 

2.2.1 การเรียนรู$ด$านความรู$ 
1) มีความรูRและความเขRาใจในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี  

รวมท้ังนวัตกรรมท้ังหลักการและทฤษฎีอย?างถ?องแทRและลึกซ้ึง  
2) มีความเขRาใจอย?างลึกซ้ึง และกวRางขวางเก่ียวกับสถานการณ̂ท่ีเปล่ียนแปลงในทาง 

วิชาการและวิชาชีพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต?อสาขาวิชาท่ีศึกษา  
3) บูรณาการองค^ความรูRทางดRานเทคโนโลยีทุกสาขา ตลอดถึงการศึกษาถึงวัสดุและ

กระบวนการสำหรับการพัฒนานวัตกรรมหรือสรRางองค^ความรูRใหม?เพื่อแกRปÉญหาระดับชุมชนทRองถ่ิน 
ระดับประเทศและระดับนานาชาติไดR 
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2.2.2 กลยุทธOการสอนท่ีใช$พัฒนาการเรียนรู$ด$านความรู$ 
เนRนการสอนที่ผูRเรียนสามารถแสวงหาความรูRเพิ่มเติมจากงานที่มอบหมาย สอดแทรกโจทย̂

ปÉญหาจริงในระดับทRองถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติสำหรับฝ™กทักษะการเรียนรูR เชิญ
วิทยากรพิเศษ มาใหRความรูRในรายวิชาต?าง ๆ และวิชาสัมมนา จัดการเรียนแบบอภิปรายกลุ?มถึง
หลักการและทฤษฎีต?าง ๆ เพ่ือใหRเกิดความเขRาใจอย?างถ?องแทR 

2.2.3 กลยุทธOการประเมินผลการเรียนรู$ด$านความรู$  
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิการเรียน และการปฏิบัติของนักศึกษาในวิธีต?างๆ ดังน้ี  
1) สอบกลางภาคและปลายภาค  
2) รายงานผลการศึกษา  
3) การนำเสนอผลงานดRวยวาจา  
4) การอภิปรายกลุ?มและสัมมนา  
5) การนำเสนอโครงร?างวิทยานิพนธ̂ 

2.3 ทักษะทางปjญญา 

2.3.1 การเรียนรู$ด$านทักษะทางปjญญา 
        1) นำความรูRและเทคนิคข้ันสูงจากผลงานวิจัยร?วมกับองค̂ความรูRเดิม ท้ังภายในและ 

ภายนอกสาขาวิชามาวิเคราะห̂ปÉญหาเพ่ือพัฒนาองค̂ความรูRใหม? ตลอดจนสามารถนำเสนอผลงานไดR 
อย?างสรRางสรรค̂เป̀นท่ียอมรับในระดับสากล  

        2) ออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยท่ีซับซRอนเพ่ือแกRปÉญหาระดับชุมชนทRองถ่ิน 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติไดRอย?างเหมาะสม โดยอาศัยการบูรณาการองค̂ความรูRทางดRาน
เทคโนโลยีสำหรับประยุกต̂ร?วมกับปÉญหาของการใชRเทคโนโลยีและการจัดการปÉญหาของเทคโนโลยี 

2.3.2 กลยุทธOการสอนท่ีใช$ในการพัฒนาการเรียนรู$ด$านทักษะทางปjญญา 
เนRนการสอนท่ีมีการนำเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยใหม?อย?างต?อเน่ือง สอนใหR 

นักศึกษามีทักษะการสืบคRนและจัดการขRอมูลสำหรับการวิจัยจากแหล?งขRอมูลต?าง ๆ ไดRใหRนักศึกษา
ดำเนินงานวิทยานิพนธ̂ดRวยตนเอง โดยไดRรับคำแนะนำจากอาจารย̂ผูRควบคุมวิทยานิพนธ̂เชิญ
ผูRเช่ียวชาญในสาขาต?าง ๆ ท่ีเก่ียวขRองมาใหRความรูRสนับสนุนการศึกษาดูงานเพ่ือรับฟÉงโจทย̂ปÉญหาจริง
จากท้ังหน?วยงานรัฐและเอกชน 

2.3.3 กลยุทธOการประเมินผลการเรียนรู$ด$านทักษะทางปjญญา  
        1) การสอบวัดความสามารถในการคิดแกRไขปÉญหาตามลำดับข้ันตอนในหลักการวิจัย 

ทางการจัดการเทคโนโลยี  
        2) การประเมินจากการอภิปรายผลงาน  
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        3) การสอบโครงร?างวิทยานิพนธ̂และการสอบป¶องกันวิทยานิพนธ̂ 
2.4. ทักษะความสัมพันธOระหวbางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 การเรียนรู$ด$านทักษะความสัมพันธOระหวbางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
        1) แสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพไดRอย?างสรRางสรรค̂  
        2) วางแผน วิเคราะห̂ และแกRไขปÉญหาท่ีซับซRอนไดRดRวยตนเอง  
        3) วางแผนพัฒนาตนเองและองค̂กรไดRอย?างมีประสิทธิภาพ  
        4) สรRางปฏิสัมพันธ̂ในกิจกรรมกลุ?ม มีความรับผิดชอบ และมีความเป̀นผูRนำทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
2.4.2 กลยุทธOการสอนท่ีใช$ในการพัฒนาการเรียนรู$ด$านทักษะความสัมพันธOระหวbางบุคคล

และความรับผิดชอบ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีปฏิสัมพันธ̂ระหว?างผูRเรียนกับผูRสอน และผูRเรียนกับผูRเรียน 

ฝ™กร?วมกันคิดในการแกRไขปÉญหา และแบ?งความรับผิดชอบในการทำงานร?วมกันรวมท้ังฝ™กเป̀นผูRนำใน
การ อภิปรายในแต?ละหัวขRอ 

2.4.3 กลยุทธOการประเมินผลการเรียนรู$ด$านทักษะความสัมพันธOระหวbางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในกิจกรรมต?าง ๆ ท่ีทำร?วมกัน 
2.5  ทักษะการวิเคราะหOเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 การเรียนรู$ด$านทักษะการวิเคราะหOเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช$เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) คัดสรรและวิเคราะห̂ขRอมูลทางคณิตศาสตร̂และสถิติโดยใชRเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
เหมาะสม เพ่ือนำมาใชRในการแกRปÉญหาท่ีสำคัญและซับซRอนในสาขาวิชาเฉพาะ  

2) นำเสนอและเผยแพร?ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และส่ือสารกับบุคคลกลุ?มต?างๆ ท้ังใน
วงการวิชาการและวิชาชีพในระดับนานาชาติและระดับชาติไดRอย?างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธOการสอนท่ีใช$ในการพัฒนาการเรียนรู$ด$านทักษะการวิเคราะหOเชิงตัวเลข   
การส่ือสาร และการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใหRมีการนำเสนอผลงานวิจัยในวิชาต?าง ๆ และสัมมนาท่ีมีการคิดวิเคราะห̂ และส?งเสริมใหR
นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยต?อสาธารณชนท่ีมีประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู@จากหลักสูตรสูBรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู>จากหลักสูตรสู@รายวิชา (Curriculum Mapping) 

� ความรับผิดชอบหลัก  � ความรับผิดชอบรอง 
 

 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู> 3. ทักษะทางปXญญา 4. ทักษะความสัมพันธ\

ระหว@างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห\เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช>เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

1. GRD501 การรู-ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ

บัณฑิตศึกษา 
� � � � � � � � � � � � � � 

2. TTM506 สัมมนาการจัดการเทคโนโลย ี � � � � � � � � � � � �  � 

3. TTM508 หลักการจัดการเทคโนโลย ี � � � � � � � � � �  � � � 

4. TTM509 เทคโนโลยีอินเตอรPเนตของทุกสรรพสิ่ง � � � � �   � � � �  � � 
5. TTM512 การดำเนินการวิจัยทางเทคนิค � � � � � � � � � � � � � � 
6. TTM513 การศึกษาวิวัฒนาการและปYญหาเทคโนโลย ี � � � � �  � � � �  �  � 

7. TTM514 การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม] � � � � �  �  � �    � 

8. TTM515 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย � � � � � � � � � � �  � � 

9. TTM516 การจัดการเทคโนโลยีปYญญาประดิษฐP � � � � �  � � � � �  �  

10. TTM517 การจัดการพลังงาน � � � � � � � � � � �  � � 
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รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู> 3. ทักษะทางปXญญา 4. ทักษะความสัมพันธ\

ระหว@างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห\เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช>เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

11. TTM518 การจัดการเทคโนโลยีเพื่อสหัสวรรษ � � � � � � � � � � � �  � 

12. TTM519 การจัดการเทคโนโลยีคลาวดP � � � � � � � � � � � �  � 

13. TTM616 การบริหารงานวิจัยและการถ]ายทอดเทคโนโลย ี � � � � � � � � � � � �  � 

14. TTM620 นวัตกรรมด-านผลิตภัณฑPและกระบวนการผลิต � �  � � � � � � � � �  � 

15. TTM622 การสร-างสรรคPนวัตกรรมและวิศวกรรมย-อนรอย  �  � �  � � � � �  � � 

16. TTM624 วิทยานิพนธP  � �  � � � � � � � � � � � 

17. TTM618 วิทยานิพนธP  � �  � � � � � � � � � � � 

18. TTM619 การค-นคว-าอิสระ � �  � � � � � � � � � � � 

19. VLE501 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต � � � � � � � � �  � � � � 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ0 ในการใหCระดับคะแนน (ผลการเรียน) 

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเปNนไปตามขDอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 

ในพระบรมราชูปถัมภ6 วRาดDวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูCขณะนักศึกษายังไมSสำเร็จการศึกษา 

กำหนดใหDระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูDของนักศึกษาเปNนสRวนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี 

 การทวนสอบในระดับรายวิชาใหDนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา         

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขDอสอบใหDเปNนไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำไดDโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูD    

และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูCหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูDของนักศึกษา ควรเนDนการทำวิจัย

สัมฤทธ์ิผลของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต ที่ทำอยRางตRอเนื่องและนำผลวิจัยที่ไดDยDอนกลับมา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรและหนRวยงานโดยองค6กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทำดำเนินการดังตัวอยRางตRอไปน้ี 

1) ภาวการณ6ไดDงานทำของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแตRละรุRนที่จบการศึกษา ใน

ดDานของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นตRอความรูD ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู Dประกอบการ โดยการขอเขDาสัมภาษณ6 หรือ สRงแบบสอบถาม        

เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขDาทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ

ระยะเวลาตRาง ๆ เชRน ปbท่ี 1 หรือ ปbท่ี 5  

3) การประเมินตำแหนRง และหรือความกDาวหนDาในสายงานของมหาบัณฑิต 

4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสRงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในดDานความรูD ความพรDอม และสมบัติดDานอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตจะจบการศึกษา

และเขDาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
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5) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงRของความพรDอมและความรูDจาก

สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ

มหาบัณฑิต รวมท้ังเปfดโอกาสใหDเสนอขDอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหDดีย่ิงข้ึนดDวย 

6) ความเห็นจากผู Dทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปNนอาจารย6พิเศษ 

ตRอความพรDอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวขDองกับกระบวนการเรียนรูD และ 

การพัฒนาองค6ความรูDของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปNนรูปธรรมไดD เชRน (1) จำนวนโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาเอง

และวางขาย  (2) จำนวนสิทธิบัตร  (3) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จำนวนกิจกรรม 

การกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ  (5) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค6กรท่ีทำประโยชน6ตRอสังคม 

 2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ0การเรียนรูCเม่ือส้ินปZการศึกษา 
       

ช้ันปZท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ0การเรียนรูC 

1 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานอาชีพดDวยใจรัก 

ดำรงชีวิตไดDอยRางเหมาะสม โดยยึดจรรยาบรรณนักวิจัยทางดDานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. มีความรูDความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถสืบคDน คิดวิเคราะห6อยRางมีเหตุผล 

และเลือกเชื่อถือขDอมูลที่ถูกตDองไดDดDวยตนเอง นอกจากน้ีสามารถนำความรูDและทักษะไป

ประยุกต6ใชDในการทำงานเปNนทีม รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอองค6ความรูD

เชิงวิชาการไดD 

2 1. มีความสามารถในการออกแบบโจทย6วิจัยและสรDางนวัตกรรม เพื่อแกDปhญหาดDานการ

จัดการเทคโนโลยี 

2. มีความสามารถในการวิเคราะห6และประเมินผลงานวิจัยเพ่ือนำไปประยุกต6ใชDประโยชน6

ไดD 

3. มีความสามารถในการเขียนบทความวิจัยดDานการจัดการเทคโนโลยี หรือศาสตร6อื่นๆ 

ท่ีเก่ียวขDอง 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้   
 1. แผน ก แบบ ก1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 2. แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00  จากระบบ 4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง เสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ 
หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว  

3. แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ ประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอ
รายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ 
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร ให้เป็นตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2564 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย0 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย0ใหมS 

1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย6ใหมR เรื่อง บทบาท หนDาที่ ความรับผิดชอบ คุณคRาความเปNนอาจารย6 

รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทำรายละเอียดตRาง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนใหDมีความรูDและเขDาใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศอาจารย6ใหมRในระดับสาขาวิชา 

1.3 ใหDอาจารย6ใหมRสังเกตการณ6การสอนของอาจารย6ผูDมีประสบการณ6 

1.4 จัดระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring System) แกRอาจารย6ใหมR 

1.5 จัดเตรียมคูRมืออาจารย6และเอกสารท่ีเก่ียวขDองกับการปฏิบัติงานใหDอาจารย6ใหมR 

1.6 จัดปฐมนิเทศ 
 

2.  การพัฒนาความรูCและทักษะใหCแกSคณาจารย0 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สRงเสริมอาจารย6ใหDมีการเพิ่มพูนความรูD สรDางเสริมประสบการณ6เพื่อสRงเสริมการสอน

และการวิจัยอยRางตRอเนื่องโดยผRานการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีเปNนอันดับ

แรก การสนับสนุนดDานการศึกษาเพิ่มเติม การฝåกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค6กรตRาง ๆ 

การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตRางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ6 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหDทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดCานอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีสRวนรRวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกRชุมชนที่เกี่ยวขDองกับการพัฒนาความรูD 

และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุDนอาจารย6ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 

2.2.3 สRงเสริมการทำวิจัยสรDางองค6ความรูDใหมRเปNนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพเปNนรอง 

2.2.4 จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 

2.2.5 จัดใหDอาจารย6ทุกคนเขDารRวมกลุRมวิจัยตRาง ๆ ของคณะฯ 

2.2.6 จัดใหDอาจารย6เขDารRวมกิจกรรมบริการวิชาการตRาง ๆ ของคณะฯ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีการดำเนินงานเก่ียวกับอาจารย6ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ6มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังน้ี 

1.1 อาจารย0ผูCรับผิดชอบหลักสูตร  

 1.1.1 มีอาจารย6ผูDรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทำหนDาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ต้ังแตRการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

 1.1.2 มีอาจารย6ผูDรับผิดชอบหลักสูตรไมRนDอยกวRา 3 คน ตDองอยูRประจำหลักสูตรน้ันตลอดเวลา

ท่ีจัดการศึกษา โดยจะเปNนอาจารย6ผูDรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวRา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมRไดD 

 1.1.3 อาจารย6ผูDรับผิดชอบหลักสูตรตDองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ6กับสาขาวิชาที่เปfดสอน   

ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทRาที่มีตำแหนRงทางวิชาการไมRต่ำกวRาผูDชRวยศาสตราจารย6 และมีผลงานทาง

วิชาการที่ไดDรับการเผยแพรRตามหลักเกณฑ6ที่กำหนดในการพิจารณาแตRงตั้งใหDบุคคลดำรงตำแหนRงทาง

วิชาการอยRางนDอย 1 รายการในรอบ 5 ปbยDอนหลัง 

1.2 อาจารย0ประจำหลักสูตร 

 กำหนดใหDอาจารย6ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ6กับสาขาวิชาที่เปfดสอนขั้นต่ำ

ปริญญาโทหรือเทียบเทRาที่มีตำแหนRงทางวิชาการไมRต่ำกวRาผูDชRวยศาสตราจารย6 และมีผลงานทาง

วิชาการที่ไดDรับการเผยแพรRตามหลักเกณฑ6ที่กำหนดในการพิจารณาแตRงตั้งใหDบุคคลดำรงตำแหนRงทาง

วิชาการอยRางนDอย 1 รายการในรอบ 5 ปbยDอนหลัง 

 

2.  บัณฑิต 

 จัดใหDมีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหDผูDเรียนมีความรูDในวิชาการและ

วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหRงชาติ พ.ศ. 2552 คือเปNนผูD

มีความรูD มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต6ใชDความรูDเพื่อการ

ดำรงชีวิตในสังคมไดDอยRางมีความสุขทั้งรRางกายและจิตใจมีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะ

พลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ6ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
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 2.1 สRงเสริมสนับสนุนใหDบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหRงชาติ 

พ.ศ. 2552 คือ 

  2.1.1 ดDานคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.2 ดDานความรูD 

  2.1.3 ดDานทักษะทางปhญญา 

  2.1.4 ดDานทักษะความสัมพันธ6ระหวRางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.1.5 ดDานทักษะการวิเคราะห6เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.2 รDอยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดDงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปb 

  โดยสำรวจจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทไดDงานทำหรือมีกิจการ

ของตนเองที่มีรายไดDประจำภายในระยะเวลา 1 ปb นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตท่ี

สำเร็จการศึกษาในปbการศึกษาน้ันๆ ไมRนDอยกวRารDอยละ 70 

 

3. นักศึกษา 

 3.1  การสนับสนุนและการใหCคำแนะนำนักศึกษา 

 3.1.1 การใหCคำปรึกษาดCานวิชาการและอ่ืน ๆ แกSนักศึกษา 

    คณะฯ มีการแตRงตั้งอาจารย6ที่ปรึกษาทางวิชาการใหDแกRนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี

ปhญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย6ที่ปรึกษาทางวิชาการไดD โดยอาจารย6ของคณะทุกคน

จะตDองทำหนDาที ่อาจารย6ที ่ปรึกษาทางวิชาการใหDแกRนักศึกษา และทุกคนตDองกำหนดชั ่วโมง 

ใหDคำปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหDนักศึกษาเขDาปรึกษาไดD นอกจากนี้ ตDองมีที ่ปรึกษากิจกรรม

เพ่ือใหDคำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแกRนักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ0ของนักศึกษา 

   กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำ

รDองขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย6ในแตRละ

รายวิชาไดD 

 3.2 ความตCองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูCใชCบัณฑิต 

 3.2.1 ความตDองการบุคลากรดDานเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดย

นักศึกษาสำเร็จการศึกษาไดDงานทำไมRเกิน 3 เดือน 

 3.2.2 จากผลสำรวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบวRาผูDใชDบัณฑิตตDองการบัณฑิตที่มีทักษะดDาน

ภาษาตRางประเทศและดDานทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร6 สามารถปฏิบัติงานไดDจริง 
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 3.3 การประกันคุณภาพดCานนักศึกษา 

 3.3.1 การรับนักศึกษา 

    เกณฑ6ที่ใชDในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปรRงใส ชัดเจนและสอดคลDองกับคุณสมบัติ

ของนักศึกษาท่ีกำหนดในหลักสูตร มีเคร่ืองมือท่ีใชDในการคัดเลือก ขDอมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา

ใหDไดDนักศึกษาที่มีความพรDอมทางปhญญา สุขภาพกายและจิต ความมุRงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน

เพียงพอเพ่ือใหDสามารถสำเร็จการศึกษาไดDตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด โดยดำเนินการดังตRอไปน้ี 

    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 

    2) มีการนำระบบกลไกไปสูRการปฏิบัติ /ดำเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 

   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 

   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปNนรูปธรรม 

 3.3.2 การสRงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

   การสRงเสริมและพัฒนานักศึกษาดำเนินการดังตRอไปน้ี 

   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 

   2) มีการนำระบบและกลไกไปสูRการปฏิบัติและดำเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 

   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปNนรูปธรรม 

 3.3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดำเนินการดังตRอไปน้ี 

   1) การคงอยูRของนักศึกษา 

   2) การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการขDอรDองเรียนของนักศึกษา 
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4. อาจารย0 

 4.1. การบริหารคณาจารย0 

 4.1.1 การรับอาจารย0ใหมS 

  มีการคัดเลือกอาจารย6ใหมRตามระเบียบและหลักเกณฑ6ของมหาวิทยาลัย โดย

อาจารย6ใหมRที่ตDองเปNนผูDรับผิดชอบหลักสูตรจะตDองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป หรือ

อาจารย6ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทRา และมีผลงานทางวิชาการที่ไมRใชRสRวน

หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เปNนไปตามเกณฑ6มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

และตามประกาศและขDอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัด

ปทุมธานีวRาดDวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 

 4.1.2  การมีสSวนรSวมของคณาจารย0ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

   คณาจารย6ผู Dรับผิดชอบหลักสูตร และผูDสอน จะตDองประชุมรRวมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหDความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขDอมูล

เพื่อเตรียมไวDสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำใหDบรรลุเปíาหมาย

ตามหลักสูตร และไดDบัณฑิตเปNนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค6 

  4.1.3 การแตSงต้ังคณาจารย0พิเศษ 

   สำหรับอาจารย6พิเศษถือวRามีความสำคัญมาก เพราะจะเปNนผูDถRายทอดประสบการณ6ตรง     

จากการปฏิบัติใหDกับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ตDองกำหนดนโยบายวRาใหDอาจารย6พิเศษตDองมีชั่วโมงสอน     

ไมRเกินรDอยละ 50 ของรายวิชา หรือหากตDองการความเชี่ยวชาญเปNนพิเศษที่ตDองสอนรDอยละ 100 ตDอง

ไดDรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ถือเปNนการดำเนินการท่ีสอดคลDองตามเจตนารมณ6ของ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ6มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นั้น และ

มีอาจารย6ประจำเปNนผูDรับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย6พิเศษจะตDองเปNนผูDมีประสบการณ6ตรงวุฒิ

การศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ำกวRาปริญญาโท ตDองมีประสบการณ6การทำงานท่ี

เกี่ยวขDองกับสาขาวิชาที่สอนไมRนDอยกวRา 6 ปb และใหDเปNนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ6การพิจารณาและการแตRงตั้งอาจารย6

พิเศษ 
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 4.2 การประกันคุณภาพดCานหลักสูตร 

 4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย6 

    ดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย6ดังตRอไปน้ี 

    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย6 

    2) มีการนำระบบและกลไกไปสูRการปฏิบัติและดำเนินงาน 

    3) ประเมินกระบวนการการดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย6 

    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

  4.2.2 คุณภาพอาจารย6 

    1) อาจารย6ตDองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกรDอยละ 20 ข้ึนไปของอาจารย6ประจำหลักสูตร 

    2) อาจารย6ตDองมีตำแหนRงทางวิชาการรDอยละ 60 ข้ึนไปของอาจารย6ประจำหลักสูตร 

    3) มีคRารDอยละของผลรวมถRวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย6ผูDรับผิดชอบ

หลักสูตรรDอยละ 20 ข้ึนไป 

  4.2.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย6 

    มีการรายงานผลการดำเนินงานเก่ียวกับอาจารย6ดังน้ี 

    1) การคงอยูRของอาจารย6 

    2) ความพึงพอใจของอาจารย6 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผูCเรียน  

 อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรใหDมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยRางตRอเนื่อง การออกแบบ

หลักสูตรควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชา การวางระบบผูDสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ในแตRละรายวิชาการประเมินผูDเรียน การกำกับใหDมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ี

หลากหลายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการดำเนินงานหลักสูตรตรากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหRงชาติ] 

 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรDางคณะ โดยรองคณบดีฝîายวิชาการ ประธาน

หลักสูตรทำหนDาที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรใหDเปNนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค6ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร

หลักสูตร มีดังน้ี 

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ6มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรDางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ คณบดี         

รองคณบดีฝîายวิชาการ คณะกรรมการประจำหลักสูตร  และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 

ทำหนDาท่ี บริหารจัดการหลักสูตรใหDเปNนไปตามเกณฑ6มาตรฐานและวัตถุประสงค6ของหลักสูตร 

นอกจากนี้ยังมีหนRวยงานเลขานุการคณะทำหนDาที่ประสานงานอำนวยความสะดวกในการเรียนการ

สอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการผูDรับผิดชอบหลักสูตรทำหนDาที่กำหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 

ดังตRอไปน้ี 

   1) รRวมกันกำหนดปรัชญาและวัตถุประสงค6ของหลักสูตรใหDสอดคลDองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหRงชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      

ในระดับอุดมศึกษา 

        2) กำหนดคุณสมบัติผูD เข Dาศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหDมี

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีตDองการ 

   3) ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหDสอดคลDองกับสภาพสังคมและมาตรฐาน

ทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรใหDสอดคลDองกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและวิชา

ชีพแปลงหลักสูตรสูRกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใชDหลักสูตร  

   4) เสนออาจารย6ผูDสอนในแตRละรายวิชาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาทำ

การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

   5) สRงเสริม สนับสนุนอาจารย6ในหลักสูตรใหDพัฒนาตนเองอยRางตRอเน่ือง 
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          6) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสรDางปรับปรุงหDองปฏิบัติการ วัสดุ

อุปกรณ6 ครุภัณฑ6และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือตRอการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  

  5.2.1 การเตรียมความพรDอมกRอนการเปfดการเรียนการสอน 

   1) แตRงตั้งอาจารย6ผูDรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย6ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง 

หรือสัมพันธ6กับสาขาวิชา 

   2) หลักสูตรมอบหมายผูDสอนเตรียมความพรDอมในเรื่องอุปกรณ6การเรียนการสอน     

สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ

เรียนการสอนและการจัดทำรายงาน 

  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 

   1) สาขาวิชาจัดทำระบบสังเกตการณ6จัดการเรียนการสอน เพื ่อใหDทราบปhญหา 

อุปสรรค และขีดความสามารถของผูDสอน 

   2) สาขาวิชาสนับสนุนใหDผูDสอนจัดกระบวนการเรียนรูDที่เนDนความใฝîรูDของผูDเรียน และ

ใชDส่ือประสมอยRางหลากหลาย 

   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/คณะ ฯ และมหาวิทยาลัยจัดทำระบบการ

ประเมินผลผูDสอน โดยผูDเรียน ผูDสอนประเมินการสอนของตนเอง และผูDสอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

   5) เมื ่อสิ ้นสุดการเรียนการสอนในแตRละปb สาขาวิชาจัดทำรRางรายงานผลการ

ดำเนินงานหลักสูตรประจำปb ซึ ่งประกอบดDวยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา      

ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เสนอตRอคณบดี 

   6) คณะกรรมการผูDรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารย6ผูDรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย6ประจำหลักสูตรวิเคราะห6ผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปb และใชDขDอมูลเพื่อการปรับปรุง

กลยุทธ6การสอนทักษะของอาจารย6ผูDสอนในการใชDกลยุทธ6 การสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ี

สRงผลกระทบตRอคุณภาพของหลักสูตร และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

  5.3.1 จัดทำมาตรฐานข้ันต่ำของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาใหDบังเกิดประสิทธิผล 

  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค6ของบัณฑิตกRอนสำเร็จการศึกษา 

  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย6ชัดเจน และแจDงใหDผูDเก่ียวขDองทราบ 

  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตRอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

ทุกภาคการศึกษา 
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  5.3.5 เมื ่อครบรอบ 4 ปb สาขาวิชาเสนอแตRงตั ้งผู Dทรงคุณวุฒิประเมินผลการดำเนินงาน

หลักสูตร โดยประเมินจากการเย่ียมชม รRางรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน

คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาช้ันปbสุดทDายกRอนสำเร็จการศึกษา และผูDใชDบัณฑิต 

5.3.6 แตRงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ6ของ 

สกอ. เพื่อใหDมีการปรับปรุงหลักสูตรอยRางนDอยทุก 5 ปb โดยนำความคิดเห็นของผูDทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหมR     

ผูDใชDบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตRอลักษณะที่พึงประสงค6ของ

บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 

 5.4 การประกันคุณภาพดCานหลักสูตร 

   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

   ดำเนินการเก่ียวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี  

   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขDอมูลที่ใชDในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค6

ของหลักสูตร 

   2) ปรับปรุงหลักสูตรใหDทันสมัยตามความกDาวหนDาของวิชาการสาขา 

    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

    2.2) มีการนำระบบกลไกสูRการปฏิบัติและดำเนินงาน 

    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

  5.4.2 การวางระบบผูDสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

    ดำเนินการเก่ียวกับการวางระบบผูDสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

   1) กำหนดผูDสอน 

   2) การกำกับติดตาม และตรวจสอบการทำ มคอ.3 – 4 

   3) กำกับกระบวนการเรียนการสอน 

   4) จัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝåกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 

   5) บูรณาการพันธกิจตRางๆ เขDากับการเรียนการสอน โดย 

    ดำเนินการดังตRอไปน้ี 

    1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการวางระบบผูDสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

    2) นำระบบกลไกสูRการปฏิบัติและดำเนินงาน 

    3) ประเมินกระบวนการ 

    4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 

    5) ดำเนินการตามวงจร PDCA 
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  5.4.3 การประเมินผูDเรียน 

    ดำเนินการประเมินผูDเรียนดังน้ี 

    1) ประเมินผลการเรียนรูDตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหRงชาติ 

    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูDของนักศึกษา 

     3) กำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 

และมคอ.7) โดยดำเนินการดังน้ี 

    3.1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการประเมินผูDเรียน 

    3.2) มีการนำระบบกลไกไปสูRการปฏิบัติและดำเนินงาน 

    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผูDเรียน 

    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

    3.5) เรียนรูDโดยดำเนินการตามวงจร PDCA 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูC 

 อธิบายระบบการดำเนินการของสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย เพื่อความพรDอมของสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูDทั ้งความพรDอมของกายภาพและความพรDอมทางกายภาพและความพรDอมของอุปกรณ6

เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื ้อตRอการเรียนรูD โดยการมีสRวนรRวมของ

อาจารย6ผูDรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย6ประจำหลักสูตร 

6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจำปb ทั้งงบประมาณแผRนดินและเงินรายไดDเพื่อจัดซ้ือ

ตำรา สื ่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ6 และ วัสดุครุภัณฑ6คอมพิวเตอร6อยRางเพียงพอเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรDางสภาพแวดลDอมใหDเหมาะสมกับการเรียนรูDดDวยตนเอง

ของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูSเดิม 

   หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความพรDอมดDาน

หนังสือ ตำราที่เปNนของหลักสูตรเองที่เปNนตำราและหนังสือเฉพาะทาง และการสืบคDนผRานฐานขDอมูลโดยมี

สำนักหอสมุดกลางที่มีหนังสือดDานการบริหารจัดการและดDานอื่น ๆ รวมถึงฐานขDอมูลที่จะใหDสืบคDน 

นอกจากน้ีคณะฯ มีอุปกรณ6ท่ีใชDสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยRางพอเพียง 
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1) สถานท่ีและอุปกรณ0การสอน 

การสอน การปฏิบัติการและการทำวิจัย ใชDสถานที่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเกี่ยวกับ

อุปกรณ6การสอน การปฏิบัติการ และการทำวิจัย มีดังน้ี 

 

ลำดับ รายการ จำนวน 

1 เคร่ืองกลึง Computer Numerical Control (CNC) 1 

2 เคร่ือง 2 D Scanner 1 

3 เคร่ือง 3 D Printer 1 

4 หDองปฏิบัติการ Internet of Thing (IoT) 1 

 

2) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหลRงความรูDที่สนับสนุน

วิชาการทางสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและสาขาวิชาอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวขDอง ซึ ่งมีหนังสือทางดDาน

วิทยาศาสตร6 และเทคโนโลยีทั่วไปมากกวRา 140,000 เลRม และมีวารสารวิชาการตRาง ๆ กวRา 1,800 

รายการ มีตำราท่ีเก่ียวขDองกับเทคโนโลยีสารสนเทศไมRนDอยกวRา 2,000 เลRม และวารสารท่ีเก่ียวขDองกับ

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี อีกไมRนDอยกวRา 80 รายการ 

 นอกจากนี้หDองสมุดของคณะฯ ไดDจัดเตรียมหนังสือสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีกวRา 

5,600 เลRม วารสารดDานคอมพิวเตอร6กวRา 50 รายการ เพ่ือเปNนแหลRงความรูDเพ่ิมเติม 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

   ประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ

ตำรา ที่เกี่ยวขDอง เพื่อบริการใหDอาจารย6และนักศึกษาไดDคDนควDา และใชDประกอบการเรียนการสอน   

ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือน้ัน อาจารย6ผูDสอนแตRละรายวิชาจะมีสRวนรRวมในการเสนอแนะรายช่ือ

หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเปNน นอกจากนี้อาจารย6พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขDอ 

ก็มีสRวนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ สำหรับใหDหอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดDวย 

   ในสRวนของคณะฯ จะมีหDองบริการเอกสารตำรา เพ่ือบริการหนังสือ ตำรา หรือวารสาร

เฉพาะทาง และคณะฯ จะตDองจัดสื ่อการสอนอื ่นเพื ่อใชDประกอบการสอนของอาจารย6 เชRน         

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร6 คอมพิวเตอร6 เครื่องถRายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด6 และเครื่อง

สำเนาเอกสาร 
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 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจDาหนDาท่ีและคณะกรรมการเพ่ือ

ประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือ

เพื่อเขDาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทำหนDาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ 

ตำรา นอกจากนี้มีเจDาหนDาที่ ดDานโสตทัศนูปกรณ6 ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใชDสื่อของอาจารย6

แลDวยังตDองประเมินความเพียงพอและความตDองการใชDส่ือของอาจารย6ดDวย  

 6.2 การประกันคุณภาพดCานส่ิงสนับสนุนการเรียนรูC 

 ดำเนินการเก่ียวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรูDดังน้ี 

  6.2.1 ดำเนินงานโดยมีสRวนรRวมของอาจารย6ผูDรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใหDมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูD 

  6.2.2 มีจำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูDอยRางเพียงพอและเหมาะสมตRอการจัดการเรียนการสอน 

  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย6ตRอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูD โดยดำเนินการเก่ียวกับการประเมินผูDเรียน ดังน้ี 

    1) มีระบบกลไกในการประเมินผูDเรียน 

    2) นำระบบกลไกไปสูRการปฏิบัติและดำเนิน 

    3) ประเมินกระบวนการประเมินผูDเรียน 

    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

    5) เรียนรูDโดยดำเนินการตามวงจร PDCA  
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7.  ตัวบSงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินการบรรลุตามเปíาหมายตัวบRงชี้ทั้งหมดอยูRในเกณฑ6ดีตRอเนื่อง 2 ปbการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดำเนินการตาม TQF ตRอไป ทั้งนี้เกณฑ6การประเมินผRาน คือ มีการดำเนินงานตามขDอ 1–5 

และอยRางนDอยรDอยละ 80 ของตัวบRงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวDในแตRละปb 
 

ดัชนีบ'งชี้ผลการดำเนินงาน 
ป4ที ่
1 

ป4ที ่
2 

ป4ที ่
3 

ป4ที ่
4 

ป4ที ่
5 

1. อาจารย(ผู +ร ับผิดชอบหลักสูตรอย6างน+อยร+อยละ 80 มีส6วนร6วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที ่สอดคล+องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห6งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ+ามี) 

X X X X X 

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ(ภาคสนาม (ถ+ามี) ตามแบบ 

มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย6างน+อยก6อนการเปXดสอนในแต6ละภาคการศึกษาให+

ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4.จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ(ภาคสนาม 

(ถ+ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ ้นสุดภาค

การศึกษาที่เปXดสอนให+ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5.จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 

วัน หลังสิ้นสุดป`การศึกษา 

X X X X X 

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู + ที่

กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ+ามี) อย6างน+อยร+อยละ 25 ของรายวิชาที่

เปXดสอนในแต6ละป`การศึกษา 

X X X X X 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ(การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู+ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ. 

7 ป`ที่แล+ว 

 X X X X 

8.อาจารย(ใหม6 (ถ+ามี) ทุกคน ได+รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด+านการ

จัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9.อาจารย(ประจำทุกคนได+รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย6าง

น+อยป`ละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10.จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ+ามี) ได+รับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไม6น+อยกว6าร+อยละ 50 ต6อป` 

X X X X X 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป`สุดท+าย/บัณฑิตใหม6ที ่ม ีต6อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม6น+อยกว6า 3.5 จากคะแนน 5.0 

 X X X X 

12.ระดับความพึงพอใจของผู+ใช+บัณฑิตที่มีต6อบัณฑิตใหม6เฉลี่ยไม6น+อยกว6า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ0การสอน 

ชRวงกRอนการสอนใหDมีการประเมินกลยุทธ6การสอนโดยทีมผูDสอนหรือระดับสาขาวิชา และ/

หรือ การปรึกษา หารือกับผูDเชี่ยวชาญดDานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สRวนชRวงหลังการสอนใหDมีการ

วิเคราะห6ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห6ผลการเรียนของนักศึกษา  

ดDานกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง ทำโดยรวบรวมปhญหา/ขDอเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุง และกำหนดประธานหลักสูตรและทีมผูDสอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลตRอไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย0ในการใชCแผนกลยุทธ0การสอน 

การประเมินทักษะดังกลRาวสามารถทำโดยการ 

1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแตRละวิชา 

1.2.2 การสังเกตการณ6ของผูDรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูDสอน  

1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหมRจาก มคอ. 3 การทดสอบผลการเรียนรูD

ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจขDอมูลจาก 

2.1 นักศึกษาปbสุดทDาย/ บัณฑิตใหมR 

2.2 ผูDใชDบัณฑิต 

2.3 ผูDทรงคุณวุฒิภายนอก 

รวมท้ังสำรวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปb ตามตัวบRงชี้ในหมวดที่ 7 ขDอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อยRางนDอย 3 คน ประกอบดDวยผูDทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยRางนDอย 1 คน ที่ไดDรับการแตRงตั้งจาก

มหาวิทยาลัย 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมขDอเสนอแนะ/ขDอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู DใชDบัณฑิต ผู Dทรงคุณวุฒิ      

และจาก มคอ. 7 

4.2  วิเคราะห6ทบทวนขDอมูลขDางตDน โดยผูDรับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร 

4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ6 (ถDามี) 



63 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี                                                           

หนDา63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี                                                           

หนDา64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ขCอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0 จังหวัดปทุมธานี 

วSาดCวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ข 

คำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0 จังหวัดปทุมธานี 

ท่ี  815/2564 
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ภาคผนวก ค 
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วันท่ี 19 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

ณ หCองประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

********************************************* 

 

กรรมการผูCมาประชุม 

1. รองศาสตราจารย6 ดร.เบญจลักษณ6 เมืองมีศรี   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. ศาสตราจารย6 ดร.สิน พันธุ6พินิจ   กรรมการผูDทรงคุณวุฒิ 

3. รองศาสตราจารย6 ดร.วิทยา  เมฆขำ   กรรมการผูDทรงคุณวุฒิ 

4. คุณสมเกียรติ  เปรมบุตร   กรรมการผูDแทนองค6กรวิชาชีพ  

5. ผูDชRวยศาสตราจารย6 ดร.ประภาวรรณ  แพงศรี  กรรมการประจำหลักสูตร 

6. อาจารย6 ดร.ริศภพ  ตรีสุวรรณ   กรรมการประจำหลักสูตร 

7. อาจารย6 ดร.บุญยฤทธ์ิ  ศรีปาน                      กรรมการประจำหลักสูตร 

8. รองศาสตราจารย6 ดร.กรินทร6  กาญทนานนท6   กรรมการและเลขานุการ 

9. อาจารย6 ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ   กรรมการและผูDชRวยเลขานุการ 

 

เร่ิมประชุม    เวลา 13.00  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจCงใหCท่ีประชุมทราบ 

 1.1 รายละเอียดของรRางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลCว  

 - 

ขCอสังเกตและขCอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 - 

มติท่ีประชุม: - 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีแลCว 

 - 

มติท่ีประชุม: - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

4.1  - 

มติท่ีประชุม : - 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1  - 

มติท่ีประชุม:  - 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถCามี) 

 -  

 

ปzดประชุม  เวลา   17.00  น 

 

(ลงช่ือ)................................................ ผูDบันทึกรายงานการประชุม 

                      (อาจารย6 ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ) 

 กรรมการและผูDชRวยเลขานุการ 

 

 

  (ลงช่ือ)................................................. ผูDตรวจรายงานการประชุม

  (รองศาสตราจารย6 ดร.เบญจลักษณ6 เมืองมีศรี) 

 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการวิพากษ0หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
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สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
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คร้ังท่ี 1/2564 

วันท่ี 19 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

********************************************* 

ผูCเขCารSวมวิพากษ0หลักสูตร 

1. รองศาสตราจารย6 ดร.เบญจลักษณ6 เมืองมีศรี กรรมการผูDรับผิดชอบหลักสูตร 

2. ผูDชRวยศาสตราจารย6 ดร.ประภาวรรณ  แพงศรี กรรมการ 

3. อาจารย6 ดร.บุญยฤทธ์ิ  ศรีปาน กรรมการ 

4. อาจารย6 ดร.ริศภพ ตรีสุวรรณ กรรมการ 

5. ศาสตราจารย6 ดร.สิน พันธุ6พินิจ ผูDทรงคุณวุฒิ 

6. รองศาสตราจารย6 ดร.วิทยา  เมฆขำ ผูDทรงคุณวุฒิ 

7. คุณสมเกียรติ  เปรมบุตร ผูDทรงคุณวุฒิ 

8. รองศาสตราจารย6 ดร.กรินทร6  กาญทนานนท6 กรรมการและเลขานุการ 

9. อาจารย6 ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ กรรมการและผูDชRวยเลขานุการ 

 

เร่ิมการวิพากษ0หลักสูตร    เวลา 13.00  น. 

 

ขCอเสนอแนะของผูCเขCารSวมวิพากษ0หลักสูตร 

ขDอเสนอแนะของ ศาสตราจารย6 ดร.สิน พันธุ6พินิจ มีดังน้ี 

ผูDทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษา เสนอแนะใหDหลักสูตรฯ ปรับแกDไขรายละเอียดคำอธิบาย

ของแตRละรายวิชาใหDกระชับและชัดเจนมากข้ึน 

ขDอเสนอแนะของ รองศาสตราจารย6 ดร.วิทยา  เมฆขำ มีดังน้ี 

ผูDทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษา เสนอแนะใหDหลักสูตรฯ เปfดรับผูDเขDาศึกษาท่ีจบปริญญาตรี

ทุกสาขาวิชา เพ่ือเปNนการเปfดโอกาสทางการศึกษาใหDกวDางข้ึน  

ขDอเสนอแนะของ คุณสมเกียรติ  เปรมบุตร มีดังน้ี 

ผู Dทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน เสนอแนะใหDหลักสูตรฯ เทียบโอนหนRวยกิตรายวิชาจาก

ประสบการณ6ในการทำงานไดD 

 



102 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี                                                           

หนDา102 

ปzดการวิพากษ0หลักสูตร  เวลา 17.00 น. 

 

(ลงช่ือ)...................................................ผูDจดรายงานการวิพากษ6หลักสูตร 

    (อาจารย6 ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ) 

 กรรมการและผูDชRวยเลขานุการ 

 

  (ลงช่ือ)..........................................................ผูDตรวจรายงานการวิพากษ6หลักสูตร 

                         (รองศาสตราจารย6 ดร.เบญจลักษณ6 เมืองมีศรี) 

                                 กรรมการผูDรับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย0ผูCรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย0ประจำหลักสูตร 
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ  นางเบญจลักษณ์        นามสกุล เมืองมีศรี  

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2550 
ปริญญาโท กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 2538 
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)  วิทยาลัยครูพระนคร 2533 

 

1.3  ผลงานทางวิชาการ  
1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 

 - 
          1.3.2 บทความวิจัย 
Muangmeesri, B., Theddee, A., Patanasakpinyo, T. and Maneetham, D. (2021). 

Development   of Classification System of Rice Milling Machine Using IoT 
Control. International   Journal of Engineering Trends and Technology. ISSN: 
2231-5381. Volume-69, Issue-1, January 2021: 166-171. 

Krongthong, T., Maungmeesri, B. and Maneetham, D. (2020). Control of Storage 
Temperature on the Sensory in Asparagus Plant Using IoT. International 
Journal of  Latest Engineering Research and Applications. ISSN:2455-7137. 
Volume-05, Issue-05, May 2020: 09-16. 

Tungkasopa, W., Maungmeesri, B. and Maneetham, D. (2020).  A Smart System for Mulberry 
Garden Watering using PLC and Wireless Sensor Networks. International Journal of 
Latest  Engineering Research and Applications. ISSN: 2455-7137. Volume-05, 
Issue–03, March 2020: 01-05. 

Kokilarat, P., Maungmeesri, B. and Maneetham, D. (2020). The Development of 
Information System for Management Student Transfers in Institute using GPS 
Networks. International Journal of Latest Engineering Research and 
Applications. ISSN: 2455-7137. Volume-05, Issue-03, March 2020: 67-72. 
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Krongthong, T. and Muangmeesri, B. (2019). 1st International Conference on Cybernetics  

and Intelligent System. 22-23 August 2019. Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) 

STIKOM Bali, Indonesia: 185-188. 

Muangmeesri, B. (2018). A New Glass-Ceramic for Tile-Glaze Application using PID 

Controller. International Journal of Lastest Engineering Research and 

Applications. ISSN: 2455-7137. Volume-03, Issue-08, August 2018: 01-07. 

Muangmeesri, B. (2018). Accurate and Repeatable Pressure Control for Critical Testing 

of Advanced Ceramics using Proportional and Derivative Controller. 

Proceedings of the 20th International conference  on Industrial and Manufacturing 

Systems Engineering. 15-16 March 2018. France, Australia: 1371-1376. 

Muangmeesri, B., Maneetham, D., Arom, K. and Suthee, P. (2017). Intelligent Electric Power 

Wheelchair for Physically. Annual Conference on Engineering and Information 

Technology. 29-31 March 2017. Nagoya, Japan: 44-52. 

    1.4  ประสบการณ0ในการสอน 

30  ปb 

1.5  ภาระงานสอน 

1.5.1 วิชาหลักการจัดการเทคโนโลยี 

1.5.2 วิชาการจัดการนวัตกรรมสำหรับนักเทคโนโลยี    

1.5.3 วิชาสัมมนาการจัดการเทคโนโลยี     

1.5.4 วิชาการบริหารงานวิจัยและการถRายทอดเทคโนโลยี       

1.5.5 วิทยานิพนธ6 / คDนควDาอิสระ 
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2.  ช่ือ   นายกรินทร6    นามสกุล   กาญทนานนท6 

2.1  ตำแหนSงทางวิชาการ   รองศาสตราจารย6  

2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปZท่ีจบ 

ปริญญาเอก Ph.D. (Industrial Engineering) Wichita State University, 

U.S.A. 

2550 

ปริญญาโท M.S. (Electrical Engineering) University of Southern 

California, U.S.A. 

2543 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟíา) สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลDาเจDาคุณทหาร 

ลาดกระบัง 

2540 

 

2.3  ผลงานทางวิชาการ  
 2.3.1 หนังสือ ตำรา งานแปล 

 - 

2.3.2    บทความวิจัย  

Kandananond, K. (2019). Electricity Demand Forecasting in Buildings based on 

ARIMA and ARX models. ACM 2019 International Conference Proceeding. 

Kandananond, K. (2019). The Parsimonious and Accurate Characterization of An 

Energy Management System in Hybrid Vehicles based on Statistical 

estimation Methods. Proceedings of the 14th International Conference on 

Innovative Computing Ine Rmation and Control. 26-29 August 2562. Soongsil 

University, Korea. 

Kandanaond, K. (2019). The Energy Related Water Footprint Accounting of A Public 

 Organization: The Casa of a Public University in Thailand Scopus. Energy 

 Procedia. No.156, 2019: 149-153. 

Kandanaond, K. (2019). The Application of Water Footprint and Six-Sigma Method to 

 Reduce the Water Consumption in an Organization Scopus. International 

 Journal of GEOMATE. Volume-17, Issue-61 & 62, September – October 2019. 

Kandanaond, K. (2018). The Application of System identification method to 

 characterize the performance of NiMH batteries in hybrid vehicles. 
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Proceedings of the 8th International Conference on Key Engineering Materials. 

16-18 March, 2018. Qsaka, Japan: 1-5. 

Kandanaond, K. (2018). The Implementation of Life Cycle Analysis and Six Sigma 

 Method to Achieve the Sustainable Water Consumption in the 

Agriculture  Sector. Proceedings of the Sustainable Development and 

Planning. 2-8 September 2018. Siena, Italy. 

Kandanaond, K. (2018). The Utilization of Water Footprint to Enhance the Water 

 Saving Awareness: Case Study of a Ceramic Product. International Journal 

 of GEOMATE. Volume-14, June 2018. 

Kandananond, K. (2018). The Incorporation of Virtual Ergonomics to Improve the 

Occupational Safety Condition in a Factory. International Journal of 

Metrology and Quality Engineering. Volume-9, 20 November 2018: 9. 

Kandananond, K. (2017). The Greenhouse Gas Accounting of A Public Organization: The 

Case of a Public University in Thailand. Energy Procedia. Volume-141, 

December 2017: 672-676. 

2.4  ประสบการณ0ในการสอน 

20 ปb 

2.5  ภาระงานสอน 

2.5.1 วิชาการบริหารโครงการและการจัดการความเส่ียง 

2.5.2 วิชาการจัดการผลิตและการดำเนินงาน 

2.5.3. วิชาการจัดการโลจิสติกส6และโซRอุปทาน 
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3.  ช่ือ นายภาคภูมิ     นามสกุล สุภาชาติ 

    3.1  ตำแหนSงทางวิชาการ  อาจารย6  

3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปZท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลDาธนบุรี 

2563 

ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลDาธนบุรี 

2551 

ปริญญาตรี วท.บ. (ฟfสิกส6) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547 

3.3  ผลงานทางวิชาการ  

3.3.1 หนังสือ ตำรา งานแปล  

  - 

         3.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย  

Supachart, P. (2021). Improvement Hydrocyclone Header Design with Simulation. 

Proceedings of the 11th BENJAMITRA Network National and International 

Conference. 27 May 2021. Southeast Bangkok College, Bangkok, Thailand: 22-

32. 

ริศภพ ตรีสุวรรณ, บุญยฤทธิ์ ศรีปาน และ ภาคภูมิ สุภาชาติ. (2564). การจัดการเทคโนโลยีของ

วิสาหกิจชุมชนผลิตขCาวอินทรีย0ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลSาง. ในรายงาน

สืบเนื ่องการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั ้งที ่ 2. วันที ่ 20 

กรกฎาคม 2564. (189-199). จ ั งหว ัดนครศร ี ธรรมราช . มหาว ิทยาล ั ยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช. 

Supachart, P., Rattanaphan, S., Soison, P., Swasdisevi, T. and Wongsarivej, P. (2018). 

Effect of Cylindrical Section Length and Regression Model of Euler Number 

as correlated with Vortex Finder and Cone Lengths of a Hydrocyclone. 

Materials Today: Proceedings. Volume-5, Issue-5, 17 June 2018: 11123–

11134. 

Supachart, P., Rattanaphan, S., Soison, P., Swasdisevi, T. and Wongsarivej, P. (2017). 

Development of a Regression Model of Stk50Eu for a Hydrocyclone. Key 

Engineering Materials. ISSN: 1662-9795, Volume-751, 22 August 2017: 151-

159. 
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Soison, P., Supachart, P., Swasdisevi, T., Wongsarivej, P. (2017). Effect of Feed-Flow Rate 

in a Solid-Liquid Hydrocyclone Based on Total Solid Recovery Equation. Key 

Engineering Materials. ISSN: 1662-9795, Volume-751, 22 August 2017: 173-

179.   

3.4  ประสบการณ0ในการสอน 

5 ปb 

3.5  ภาระงานสอน 

3.5.1 วิชาการดำเนินการวิจัยทางเทคนิค   

3.5.2 วิชาการศึกษาวิวัฒนาการและปhญหาเทคโนโลยี 

3.5.3 วิชากลศาสตร6วิศวกรรม 

3.5.4 วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร6ในงานอุตสาหกรรม 
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4.  ช่ือ นายบุญยฤทธ์ิ  นามสกุล ศรีปาน 

4.1  ตำแหนSงทางวิชาการ อาจารย6 

4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปZท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร 

2562 

ปริญญาโท กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 

วท.ม. (ระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร6) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2554 

2553 

ปริญญาตรี อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟíา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2540 

4.3  ผลงานทางวิชาการ  

4.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล 

 -  

4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 

บุญยฤทธิ์ ศรีปาน, ศุภฤกษ6 กาธรรมณี และนราพงศ6 ชRวยชัย. (2563). การศึกษาความพึงพอใจที่มี

ต SอการจัดการดCานสิ ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการในพื ้นที ่ เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ NCTIM 2020. ครั้งท่ี 

6. วันท่ี 11-12 มีนาคม 2563. (59-66). จังหวัดมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม. 

บุญยฤทธิ์ ศรีปาน และจิตตภู พูลวัน. (2563). ปúจจัยที่มีอิทธิพลตSอการยอมรับเทคโนโลยีระบบ

พลังงานไฟฟûาแสงอาทิตย0. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ NPRU 

2020. คร้ังท่ี 12. วันท่ี 9-10 กรกฎาคม 2563. (656-662). จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม. 

บุญยฤทธิ์ ศรีปาน, จิตตภู พูลวัน และปวีณา ปรีชญากุล. (2564). ปúจจัยที่สSงผลตSอความพึงพอใจ

ของนักทSองเที่ยวชาวไทยในชSวงสถานการณ0โควิด-19 ที่มีตSอจังหวัดนครศรีธรรมราช. 

ในรายงานสืบเนื ่องการประชุมวิชาการระดับชาติ SCT 2020. ครั ้งที ่ 11. วันที ่ 19 

กุมภาพันธ6 2564. (E01-E07). จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใตD. 

4.4  ประสบการณ0ในการสอน 

7 ปb 
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4.5  ภาระงานสอน 

4.5.1 วิชาเทคโนโลยีอินเตอร6เนตของทุกสรรพส่ิง 

4.5.2 วิชาการรูDดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 

4.5.3 วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร6ในงานอุตสาหกรรม 

4.5.4 วิชาไฟฟíาพ้ืนฐาน 

4.5.5 วิชาปฏิบัติการไฟฟíาพ้ืนฐาน 
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5.  ช่ือ นางสาวประภาวรรณ นามสกุล แพงศรี        

5.1  ตำแหนSงทางวิชาการ ผูDชRวยศาสตราจารย6 

5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปZท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลDาพระนครเหนือ 

2563 

ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการการจัดการ

อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลDาเจDาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2548 

ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) มหาวิทยาลัยขอนแกRน 2541 

 

5.3  ผลงานทางวิชาการ  

5.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล 

 -  

5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 

Pangsri, P. (2017). Mannanase Enzyme for Bacillus Subtilis P2-5 with waste 

management. Energy Procedia. Volume-138, October 2017: 343-347. 

ประภาวรรณ แพงศรี และสิริรัตน6 พึ่งชมภู. (2562). ศึกษาความสัมพันธ6ระหวRางตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

การขนสRงที่มีตRอเศรษฐกิจและการระบบขนสRงที่มีตRอเศรษฐกิจและระบบการขนสRงของ

ประเทศไทย. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0 สาขา

วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี. ฉบับท่ี 14 ฉบับท่ี 3. กันยายน-ธันวาคม 2562: 24-31. 

ธีระเดช ฤทธิ์ชาวนา, วิทยา กันไชย, มนัสพงษ6 ปíอมลอย และ ประภาวรรณ แพงศรี. (2561). การลด

ของเสียในกระบวนการผลิตขวดแกCว. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังท่ี 4. วันท่ี 12-13 กรกฎาคม 2561. (98-102). 

ประภาวรรณ แพงศรี. (2560). การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษาโรงงานผลิต

ชิ้นสSวนรถยนต0. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ 

คร้ังท่ี 3. 20-21 กรกฎาคม 2560. (98-102).  

5.4  ประสบการณ0ในการสอน 

15 ปb 
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5.5  ภาระงานสอน 

4.5.1. วิชาองค6การและการจัดการอุตสาหกรรม 

4.5.2. วิชาการศึกษาความเปNนไปไดDของโครงการอุตสาหกรรม 

4.5.3. วิชาการวางผังโรงงาน 

4.5.4. วิชาการศึกษาการทำงาน 

4.5.5. วิชาการควบคุมคุณภาพ 

4.5.6. วิชาการจัดการคุณภาพ 

4.5.7. วิชาการจัดการโลจิสติกส6และโซRอุปทาน 
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6. ช่ือ นายริศภพ นามสกุล ตรีสุวรรณ 

6.1 ตำแหนSงทางวิชาการ   อาจารย6  

6.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปZท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรูDทาง

เทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลDาธนบุรี 

2559 

ปริญญาโท ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2548 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6 2544 

 

6.3  ผลงานทางวิชาการ  
6.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล 

         - 

     6.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 

ริศภพ ตรีสุวรรณ, บุญยฤทธิ์ ศรีปาน และ ภาคภูมิ สุภาชาติ. (2564). การจัดการเทคโนโลยีของ

วิสาหกิจชุมชนผลิตขCาวอินทรีย0ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลSาง. ในรายงาน

สืบเน่ืองการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังท่ี 2. วันท่ี 20 กรกฎาคม 

2564. (189-199). จังหวัดนครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.  

ริศภพ ตรีสุวรรณ. (2564). อิทธิพลของคุณภาพชีวิตตSอประสิทธิภาพการทำงานของแรงงานตSาง

ดCาวในอุตสาหกรรมอาหารกระปüองจังหวัดนครปฐม. ในรายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11. วันที่ 12 

กุมภาพันธ6 2564. (781-796). จังหวัดเชียงใหมR. มหาวิทยาลัยพายัพ. 

ริศภพ ตรีสุวรรณ. (2563). การจัดการโลจิสติกส0ของผู CประกอบการโรงงานทSอผCาในจังหวัด

นครปฐม. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือขRาย

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั ้งที ่ 20. วันท่ี 2 สิงหาคม 2563. (237-245). 

จังหวัดอุตรดิตถ6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ6. 

ริศภพ ตรีสุวรรณ. (2562). การจัดการโลจิสติกส0ของผูCประกอบการโรงสีขCาวในจังหวัดนครสวรรค0. 

ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยและงานสรDางสรรค6ระดับชาติ 

2562. วันท่ี 12-13 กันยายน 2562. (359-365). จังหวัดสมุทรปราการ. มหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี. 
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ร ิศภพ ตรีสุวรรณ. (2561). การจัดการโลจิสติกส0ของผู CประกอบการโรงสีขCาวในเขตพื ้นท่ี

ตะวันออกฉียงเหนือ. ในรายงานสืบเนื ่องการประชุมวิชาการเพื ่อเสนอผลงานวิจัย

ระด ับชาติ. ว ันท่ี 13-14 ธ ันวาคม 2561. (555-558). จ ังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

ริศภพ ตรีสุวรรณ. (2561). ปúจจัยที่มีอิทธิพลตSอการตัดสินใจซื้อสินคCาจากรCานคCาปลีกแบบดั้งเดิม 

(รCานโชหSวย) กรณีศึกษาในจังหวัดนครนายก. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเพ่ือ

เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8. วันท่ี 30 พฤษภาคม 

2561. (264-274). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธนบุรี. 

    1.4  ประสบการณ0ในการสอน 

15 ปb 

1.5  ภาระงานสอน 

1.5.1 วิชาวิเคราะห6วงจรไฟฟíา 

1.5.2 วิชาดิจิตอลและการออกแบบ 

1.5.3 วิชาเคร่ืองมือวัดทางไฟฟíาและอิเล็กทรอนิกส6 

1.5.4 วิชาวิศวกรรมสายอากาศ 

1.5.5 วิชาคอมพิวเตอร6ชRวยออกแบบงานอิเล็กทรอนิกส6 

1.5.6 วิชาคณิตศาสตร6สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส6ส่ือสารและคอมพิวเตอร6 
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ภาคผนวก ฉ 

รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค0ตามความตCองการของผูCใชCบัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหSงชาติ 

และ 

ความตCองการและปúจจัยท่ีมีผลตSอการเลือกศึกษาตSอในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0 
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สรุปผลการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค0ตามความตCองการของผูCใชCบัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0 จังหวัดปทุมธานี 

 
 

ตอนที่ 1 ขDอมูลทั่วไปของนายจDาง / ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิตและสถานศึกษาที่บัณฑิตศึกษา

ตRอ/ทำงาน  

1. เพศ  

ตาราง 1 จำนวนและรDอยละของนายจDาง / ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิตและสถานศึกษาท่ี 

บัณฑิตศึกษาตRอ/ทำงาน จำแนกตามหนRวยงานของนายจDาง 

เพศ จำนวน (คน) รCอยละ 

ชาย 2 66.67 

หญิง 1 33.33 

รวม 3 100 
 

จากตาราง 1 พบวRาผูDตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนายจDาง/ผูDประกอบการ และผูDใชD

บัณฑิตตRอ การปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 นายจDาง/ ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต 

เปNนเพศหญิงจำนวน 1 คน รDอยละ 33.33 และเพศชาย จำนวน 2  รDอยละ 66.67  จากผู Dตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด 

2. เพศ  

ตารางที ่ 2  จำนวนและรDอยละของนายจDาง / ผู Dประกอบการ และผู Dใช Dบัณฑิตและ

สถานศึกษาท่ี บัณฑิตศึกษาตRอ/ทำงาน จำแนกตามหนRวยงานของนายจDาง 

อายุ จำนวน (คน) รCอยละ 

20 - 30 ปb - - 

31 - 40 ปb - - 

41 - 50 ปb 2 66.67 

 51 - 60 ปb 1 33.33 

รวม 3 100 

 



118 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี                                                           

หนDา118 

จากตาราง 2 พบวRาผูDตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนายจDาง/ผูDประกอบการ และผูDใชD

บัณฑิตตRอการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 นายจDาง/ ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต มีอายุอยูR

ในชRวง 41 – 50 ปb  จำนวน 2 รDอยละ 66.67 และรองลงมา อยูRในชRวง 51-60 ปb จำนวน 1 รDอยละ 

33.33 จากผูDตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

3. ปúจจุบันทSานดำรงตำแหนSง  

ตาราง 3 จำนวนและรDอยละของนายจDาง / ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิตและสถานศึกษาท่ี 

บัณฑิตศึกษาตRอ/ทำงาน จำแนกตามตำแหนRงของนายจDาง 

ตำแหนSง จำนวน (คน) รCอยละ 

กรรมการผูDจัดการ - - 

ผูDอำนวยการ / หัวหนDาฝîาย 2 66.67 

กรรมการผูDจัดการ / อธิบดี/เจDาของกิจการ - - 

หัวหนDาแผนก / หัวหนDางาน 1 33.33 

รวม 3 100 

จากตาราง 3  พบวRาผูDตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนายจDาง/ผูDประกอบการ และผูDใชD

บัณฑิตตRอ การปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 นายจDาง/ ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต ดำรงตำแหนRง 

ผูDอำนวยการ / หัวหนDาฝîาย จำนวน 2 คน รDอยละ 66.67 และ ดำรงตำแหนRงระดับหัวหนDาแผนก / 

หัวหนDางาน จำนวน 1 คน รDอยละ 33.33 จากผูDตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

4. หนSวยงานของทSานสังกัด  

ตาราง 4 จำนวนและรDอยละของนายจDาง / ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิตและสถานศึกษาท่ี 

บัณฑิตศึกษาตRอ/ทำงาน จำแนกตามหนRวยงานของนายจDาง 

ตำแหนSง จำนวน (คน) รCอยละ 

หนRวยงานของรัฐ 1 33.33 

หนRวยงานรัฐวิสาหกิจ - - 

หนRวยงานเอกชน 2 66.67 

รวม 3 100 
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จากตาราง 4 พบวRาผูDตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนายจDาง/ผูDประกอบการ และผูDใชD

บัณฑิตตRอ การปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 นายจDาง/ ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต เปNนหนRวยงาน

เอกชน จำนวน 2 คน รDอยละ  66.67 และเปNนหนRวยงานรัฐ  จำนวน 1 คน รDอยละ 33.33  จากผูDตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด 

 

ตอนท่ี 2  ขDอมูลท่ัวไปของบัณฑิตท่ีผูDใชDบัณฑิตประเมิน  

1. ระยะเวลาที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0 ที่ไดC

ทำงานในหนSวยงาน  

ตาราง 5 จำนวนและรDอยละของนายจDาง / ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิตและสถานศึกษาท่ี 

บัณฑิตศึกษาตRอ/ทำงาน จำแนกตามระยะเวลาที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ใน

พระบรมราชูปถัมภ6 ท่ีไดDทำงาน 
 

ระยะเวลา จำนวน (คน) รCอยละ 

ต่ำกวRา 3 เดือน - - 

ต้ังแตR 3 เดือนข้ึนไป 3 100 

รวม 3 100 

 

จากตาราง 5 พบวRาผูDตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนายจDาง/ผูDประกอบการ และผูDใชD

บัณฑิตตRอการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 นายจDาง/ ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต ระยะเวลาท่ี

บัณฑิตไดDทำงานต้ังแตR 3 เดือนข้ึนไป จำนวน 3 คน รDอยละ 100.00 จากผูDตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

2. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0 ทำงานตรงหรือ

สอดคลCองกับสาขาท่ีจบหรือไมS  

ตาราง 6 จำนวนและรDอยละของนายจDาง / ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิตและสถานศึกษาท่ี 

บัณฑิตศึกษาตRอ/ทำงาน จำแนกตามทำงานตรงกับสาขาท่ีจบหรือไมR 
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ความสอดคลCอง จำนวน (คน) รCอยละ 

ตรงสาขา 3 100 

ไมRตรงสาขา - - 

ไมRระบุ - - 

รวม 3 100 

จากตาราง 6 พบวRาผูDตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนายจDาง/ผูDประกอบการ และผูDใชD

บัณฑิตตRอ การปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 นายจDาง/ ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต ทำงานตรงกับ

สาขาท่ีจบจำนวน 3 คน คิดเปNนรDอยละ 100.00 จากผูDตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนายจDาง/ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต ตRอการปฏิบัติงานของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6  

ตาราง 7  รDอยละเฉลี่ยขDอมูลความพึงพอใจของนายจDาง/ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต ตRอ

การ ปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช6องว6างที่เหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท6าน โดยพิจารณาเกณฑFของแต6ละระดับ ดังนี้ 
5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง นPอย 1 หมายถึง นPอยที่สุด 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค0 
ระดับความคิดเห็น 

 SD แปลผล 
5 4 3 2 1 

1. ดCานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1. มีความซ่ือสัตย6 สุจริต 3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

1.2. มีระเบียบวินัย 3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

1.3. ตรงตRอเวลา 2 1 - -  4.66 .58 มากท่ีสุด 

1.4. มีความเสียสละและเห็นตRอประโยชน6 

สRวนรวม 

2 1 - - - 4.66 .58 มากท่ีสุด 

1.5. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

1.6. เคารพกฎเกณฑ6 ระเบียบขององค6กร/ 

หนRวยงาน 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

X
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค0 
ระดับความคิดเห็น 

 SD แปลผล 
5 4 3 2 1 

1.7. มีความอดทนตRอสภาวะแวดลDอมใน

การ ทำงาน 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

1.8. มีความขยันหม่ันเพียรในการทำงาน 3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

2. ดCานความรูC 

   2.1. มีความรูDในหลักวิชาชีพท่ีเก่ียวขDอง

โดยตรง กับหนDาท่ีการงาน 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

   2.2. มีความเขDาใจข้ันตอนและวิธีการใน

การ ปฏิบัติงานในหนDาท่ี 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

   2.3. มีความรูDในระดับที่สามารถปฏิบัติงาน

ใหD บรรลุเปíาหมายอยRางมีประสิทธิภาพและมี 

ประสิทธิผล 

2 1 - - - 4.66 .58 มากท่ีสุด 

   2.4. มีความสามารถนำความรูDมาประยุกต6 

ใชDในการปฏิบัติงานอยRางสรDางสรรค6 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

   2.5. เปNนผู Dแสวงหาความรู Dเพิ ่มเติมอยRาง 

ตRอเน่ือง 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

2.6. มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

3. ดCานทักษะทางปúญญา 

3.1. มีความสามารถในการรวบรวมขDอมูล 

แนวคิด และประเมินขDอมูลตRางๆ ไดD 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

3.2. มีความสามารถในการวิเคราะห6และ

แกDไข ปhญหาในการปฏิบัติงาน 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

3.3. กลDาแสดงความคิดเห็นอยRางเหมาะสม 3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

    3.4. มีความคิดริเร่ิมสรDางสรรค6ส่ิงใหมRๆ 3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

    3.5. มีการวางแผนและสามารถปฏิบัติงาน

ไดDสำเร็จตามกำหนดเวลา 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

X
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค0 
ระดับความคิดเห็น 

 SD แปลผล 
5 4 3 2 1 

    3.6. มีความสามารถนำเสนอขDอมูลและ

แนวคิด เพ่ือใชDในการตัดสินใจ 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

    3.7. มีความมุRงม่ันทำงานใหDประสบความ 

สำเร็จตามเปíาหมาย 

2 1 - - - 4.66 .58 มากท่ีสุด 

    3.8. มีความสามารถในการแกDปhญหา

สRวนตัว 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

    3.9. มีทัศนคติเชิงบวกตRองานท่ีทำ 3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

4. ดCานทักษะความสัมพันธ0ระหวSางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1. ม ีความสามารถปรับตัวใหDเข Dากับ

เพ่ือนรRวมงาน 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

4.2. มีความสามารถในการติดตRอสื่อสาร 

ระหวRางบุคคล 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

4.3. มีความสามารถในการทำงานเปNนทีม 3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

4.4. มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดDรับ 

มอบหมาย 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

4.5. มีความสามารถในการแสดงภาวะ

ความเปNนผูDนำในการทำงาน 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

4.6. ยอมรับฟhงความคิดเห็นของผูDอ่ืน 2 1 - - - 4.66 .58 มากท่ีสุด 

4.7. มีความสามารถในการประเมินการ

ทำงานและปรับปรุงงานของตนเอง 

3 - -  - 5.00 - มากท่ีสุด 

4.8. มีความเขDาใจตนเองและผูDอ่ืน 2 1 - - - 4.66 .58 มากท่ีสุด 

5. ดCานทักษะการวิเคราะห0เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1. มีทักษะในการวิเคราะห6และจัดการ

ขDอมูลเชิงตัวเลข 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

X
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค0 
ระดับความคิดเห็น 

 SD แปลผล 
5 4 3 2 1 

    5.2. มีความสามารถในการสื่อสารการใชD 

ภาษาไทย 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

       1) มีความสามารถในการสื่อสารการใชD 

ภาษาไทย ดDานการพูด 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

       2) มีความสามารถในการสื่อสารการใชD 

ภาษาไทย ดDานการฟhง 

2 1 - - - 4.66 .58 มากท่ีสุด 

       3) มีความสามารถในการสื่อสารการใชD

ภาษาไทย ดDานการอRาน 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

      4) มีความสามารถในการสื่อสารการใชD 

ภาษาไทย ดDานการเขียน 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

    5.3. มีความสามารถในการสื่อสารการใชD 

ภาษาอังกฤษ     

- 3 - - - 4.00 .58 มาก 

      1) มีความสามารถในการสื่อสารการใชD 

ภาษาอังกฤษ ดDานการพูด 

- 2 1 - - 3.66 .58 มาก 

      2) มีความสามารถในการสื่อสารการใชD 

ภาษาอังกฤษ ดDานการฟhง 

- 2 1 - - 3.66 .58 มาก 

      3) มีความสามารถในการสื่อสารการใชD 

ภาษาอังกฤษ ดDานการอRาน 

- 2 1 - - 3.66 .58 มาก 

      4) มีความสามารถในการสื่อสารการใชD 

ภาษาอังกฤษ ดDานการเขียน 

- - 3 - - 3.00 .58 ปานกลาง 

    5.4 มีความสามารถในการใชDคอมพิวเตอร6

และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

 

 

 

        

X
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค0 
ระดับความคิดเห็น 

 SD แปลผล 
5 4 3 2 1 

6. ดCานความสามารถทางดCานการวิจัยและ นวัตกรรม 

   6.1 มีความสามารถในการนำความรูDและ 

ทักษะทางดDานการวิจัยและนวัตกรรมใน การ

เพ่ิมประสิทธิผลการทำงาน/ การศึกษาตRอ 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

   6.2 ม ีความสามารถในการเร ียนร ู Dการ

ทำงาน ดDวยตนเอง 

3 - - - - 5.00 - มากท่ีสุด 

 

ตารางตอนที่ 3 พบวRาผูDตอบขDอมูลความพึงพอใจของนายจDาง/ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต 

ตRอการ ปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6  = 4.79 

คRาเฉล่ีย SD = 0.16 สRวนใหญRมีความพึงพอใจอยูR ในระดับ เห็นดDวยมากท่ีสุด 

ตอนที่ 4 ขDอคิดเห็นและขDอเสนอแนะของนายจDาง / ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต ตRอ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6  

 1. ความคิดเห็นท่ีมีตRอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6  

1.1 นักศึกษามีความรูD ความสามารถ ในการเรียน  

1.2 มีความใสRใจในหนDาท่ีการงาน   

1.3 มีความรูDความสามารถ และมีคุณภาพ  

1.4 เปNนผู Dมีความขยัน ซื ่อสัตย6 และพัฒนาตนเองอยู Rเสมอ สามารถปรับตัวเขDากับ 

ผูDรRวมงานไดDเปNนอยRางดี ถือเปNนกำลังสำคัญของหนRวยงาน   

2. ความคิดเห็นท่ีมีตRอมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6  

    2.1 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงานวิจัย  

2.2 เปNนสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพในระดับสากล  

3. ขDอชมเชย/ขDอเสนอแนะอ่ืนๆ   

3.1 มหาวิทยาลัยมีส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนอยRางครบครัน 

3.2 มีการปรเมินติดตามนักศึกษาขณะที ่ศึกษาอยRางตRอเนื ่องทำใหDนักศึกษามีความ

กระตือรือรDน 

X
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          4. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค6ตามความตDองการ  

    4.1 มีความสามารถในการเรียนรูD วางแผนการทำงานดDวยตนเอง มีความขยัน อดทน มี

ความรับผิดชอบตRองานท่ีไดDรับมอบหมาย   

             4.2 มีคุณธรรมนำความรูD   

             4.3 ซื่อสัตย6สุจริต ขยันหมั่นเพียร พัฒนาคนเองอยูRเสมอและเรียนรูDนวัตกรรมใหมRๆ เพ่ือ

พัฒนาหนRวยงานใหDกDาวหนDาทันสมัยอยูRเสมอ 
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ภาคผนวก ช 

ตารางเปรียบเทียบขCอแตกตSางระหวSางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรท่ีปรับปรุง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ตารางเปรียบเทียบข,อแตกต0างระหว0างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรท่ีปรับปรุง 
 

1. เปรียบเทียบช่ือปริญญา 
หลักสูตรใหม+ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลย)ี 

 ชื่อยBอ  :    วท.ม. (การจัดการเทคโนโลย)ี  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Master of Science (Technology Management) 

 ชื่อยBอ  :    M.Sc.  (Technology Management) 

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลย)ี 

 ชื่อยBอ  :    วท.ม. (การจัดการเทคโนโลย)ี  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Master of Science (Technology Management) 

                             ชื่อยBอ  :    M.Sc.  (Technology Management) 

 
2. เปรียบเทียบโครงสร,าง 

หลักสูตรใหม+ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตผุล 

หน+วยกิตรวมไม+นEอยกว+า 36 หน+วยกิต หน+วยกิตรวมไม+นEอยกว+า 36 หน+วยกิต แผน ก แบบ ก1 เพ ื ่อปร ับปร ุงหล ักส ูตรให\     

ท ั นสม ั ย และสามาถผลิ ต     

มหาบัณฑิตให\มีความรู\ความ 

สามารถตรงกับความต\องการ 

ของตลาด 

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - หน+วยกิต 1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - หน+วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะดEาน 24 หน+วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะดEาน - หน+วยกิต 

2.1) กลุBมวิชาเนื้อหา 24 หนBวยกิต 2.1) กลุBมวิชาเนื้อหา - หนBวยกิต 

2.1.1) กลุBมวิชาบังคับ 15 หนBวยกิต 2.1.1) กลุBมวิชาบังคับ - หนBวยกิต 

2.1.2) กลุBมวิชาเลือก 9 หนBวยกิต 2.1.2) กลุBมวิชาเลือก - หนBวยกิต 

2.2) กลุBมวิชาปฏิบัติการและ 

ฝkกประสบการณlวิชาชีพ 
- 

หนBวยกิต 

2.2) กลุBมวิชาปฏิบัติการและ 

ฝkกประสบการณlวิชาชีพ 
- 

หนBวยกิต 

3) วิทยานิพนธT 12 หน+วยกิต 3) วิทยานิพนธT 36 หน+วยกิต  
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   หน+วยกิตรวมไม+นEอยกว+า 36 หน+วยกิต แผน ก แบบ ก2  

   1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - หน+วยกิต  

   2) หมวดวิชาเฉพาะดEาน 24 หน+วยกิต  

       2.1) กลุBมวิชาเนื้อหา 24 หนBวยกิต  

             2.1.1) กลุBมวิชาบังคับ 12 หนBวยกิต  

             2.1.2) กลุBมวิชาเลือก 12 หนBวยกิต  

   

2.2) กลุBมวิชาปฏิบัติการและ 

           ฝkกประสบการณlวิชาชีพ 
- 

หนBวยกิต  

   3) วิทยานิพนธT 12 หน+วยกิต  

   หน+วยกิตรวมไม+นEอยกว+า 36 หน+วยกิต แผน ข  

   1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - หน+วยกิต  

   2) หมวดวิชาเฉพาะดEาน 30 หน+วยกิต  

       2.1) กลุBมวิชาเนื้อหา 30 หนBวยกิต  

             2.1.1) กลุBมวิชาบังคับ 12 หนBวยกิต  

             2.1.2) กลุBมวิชาเลือก 18 หนBวยกิต  

   

    2.2) กลุBมวิชาปฏิบัติการและ 

           ฝkกประสบการณlวิชาชีพ 
- 

หนBวยกิต  

   3) การคEนควEาอิสระ 6 หน+วยกิต  
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3. เปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรใหม+ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตผุล 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

1. SCS501 คอมพิวเตอรlสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 1. GRD501 การรู\ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) ปรับเปลียน

รหัสและชื่อ

วิชา รวมทั้ง

ปรับ

รายละเอียด

ของเนื้อหาให\

มีความ

กระจBาง

ชัดเจน และมี

ความทันสมัย

สอดคล\องกับ

สถานการณl

ปwจจุบัน 

 Computer for Graduate Students 

ความรู\พื ้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรl การใช\คอมพิวเตอรl เน\น

ทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช\และการสืบค\นข\อมูล

อินเทอรlเน็ต ความรู\เบื้องต\นในการใช\โปรแกรมประยุกตlในการ

บริหารงาน 

  Digital Literacy and Information Technology for 

Graduates 

 

   องคlความรู\เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล 

ฐานข\อมูล การสืบค\นข\อมูล การรู\ดิจิทัล ทักษะปฏิบัติการ

ใช\คอมพิวเตอรlในการสืบค\น ค\นคว\า สนับสนุนการสร\าง

องคlความรู\ในระดับบัณฑิตศึกษา ความสามารถในการนำ

โปรแกรมสำเร็จรูปด\านสถิติ-คำนวณ ด\านการจัดทำสื่อ

นำเสนอ การจัดร ูปแบบเอกสารอิเล ็กทรอนิกสl การ

วิเคราะหlข\อมูลสมัยใหมB การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

นำไปใช\ในการจัดทำวิทยานิพนธl หรือการค\นคว\าอิสระ

ตามศาสตรlของวิชา 

 

2. VLE501 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 2. VLE501 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) คงเดิม 

 English for Graduate Students   English for Graduate Students   

 ฝkกทักษะการพูด การฟwง การอBาน และการเขียน ภาษาอังกฤษ 

เน\นการอBานและสรุปใจความสำคัญของบทคัดยBอและเอกสารทาง

วิชาการจากการฝkกเขียนบทคัดยBอภาษาอังกฤษโดยใช\สื ่อจาก

สิ่งพิมพl และสื่ออิเล็กทรอนิกสl 

  ฝ kกท ักษะการพ ูด การฟ wง การอ Bาน และการเข ียน 

ภาษาอังกฤษ เน\นการอBานและสรุปใจความสำคัญของ

บทคัดย Bอและเอกสารทางว ิชาการจากการฝ kกเข ียน

บทคัดยBอภาษาอังกฤษโดยใช\สื ่อจากสิ ่งพิมพl และสื่อ

อิเล็กทรอนิกสl 
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กลุ+มวิชาบังคับ 

1. TTM501 หลักการจัดการเทคโนโลยีและวิวัฒนาการทางเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 1. TTM508 หลักการจัดการเทคโนโลย ี 3(3-0-6) เพื่อให\ทันสมัย

และให\มีความ

ลึกซี้งใน

ปรัชญาของ

หลักสูตรมาก

ขึ้น 

 Principles and Evolution of Technology Management   Principles of Technology Management  

 ความหมาย ความสำคัญของเทคโนโลยี วิเคราะหlลักษณะที่สำคัญ

ของการจัดการเทคโนโลยี ปwจจัยตBาง ๆ ที่เกี่ยวข\องกับการพัฒนา

นวัตกรรม และการเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การได\มาซึ่ง

เทคโนโลยี การเลือกสรรเทคโนโลยี การปรับใช\เทคโนโลยี การ

ประดิษฐlเทคโนโลยี การถBายทอดเทคโนโลยี การบริหารต\นทุน

และผลตอบแทนของเทคโนโลย ี

  ความหมาย ความสำคัญของเทคโนโลยี วิเคราะหlลักษณะ

ที่สำคัญของการจัดการเทคโนโลยี ประกอบด\วย เทคโนโลยี

การประดิษฐl เทคโนโลยีการซBอมบำรุง การเลือกสรร

เทคโนโลยี การปรับใช\เทคโนโลยี การถBายทอดเทคโนโลยี 

และการบริหารต\นทุนและผลตอบแทนของเทคโนโลย ี

 

2. TTM502 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 2. TTM513 การศึกษาวิวัฒนาการและปwญหาเทคโนโลย ี    3(3-0-6) เพิ่ม

รายละเอียด

ของระบบ

สารสนเทศ 

โดยการศึกษา

จาก

วิวัฒนาการ 

ตั้งแตBอดีต

จนถึงปwจจุบัน

รวมถึงปwญหา

ของเทคโนโลยี

ให\มีความ

ชัดเจนมากขึ้น 

 Information System for Technology Management   Education of Evolution and Technology Problems  

 ข\อมูลและการจัดการข\อมูล ระบบฐานข\อมูล ระบบสารสนเทศ

ประเภทตBาง ๆ ได\แกB ระบบสารสนเทศเพื ่อการประมวลผล

รายการ ระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการ ระบบสำนักงาน

อัตโนมัติ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจสำหรับผู\บริหาร และระบบผู\เชี่ยวชาญ และการจัดการ

เทคโนโลยีในองคlกรอยBางมีประสิทธิภาพ 

  ศ ึกษาว ิ เคราะห lสภาพส ั งคมและว ิ ว ัฒนาการของ         

วิทยาศาสตรlและเทคโนโลยี แนวโน\มความต\องการของ

เทคโนโลยีตBอชีวิตและสังคม รวมทั้งปwญหาของเทคโนโลยีที่

มีผลตBอการดำรงชีวิตและผลกระทบตBอสิ่งแวดล\อม 
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กลุ+มวิชาบังคับ 

3. TTM503 การจัดการเชิงกลยุทธlสำหรับธุรกิจและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 3. TTM514 การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหมB  3(3-0-6) เพิ่ม

รายละเอียด

ของการหลอม

รวมการ

จัดการเชิงกล

ยุทธlสำหรับ

ธุรกิจตBางๆ ที่

ใช\เทคโนโลยี

สมัยใหมB 

เพื่อให\เกิด

ประสิทธิภาพ

และ

ประสิทธิผลที่

สูงขึ้น   

 Strategic Management for Business and Technology   Fusion of modern technology  

 แนวคิดพื้นฐานกลยุทธlและนโยบายทางธุรกิจ กระบวนการการ

วางแผนเชิงกลยุทธl องคlประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธl การ

วางนโยบายและการกำหนดเปèาหมายของธุรกิจ การวิเคราะหl

ปwจจัยภายในภายนอกองคlกรที ่มีผลตBอการดำเนินธุรกิจ การ

วิเคราะหlและแก\ปwญหาตBาง ๆ ระดับผู \บริหารเพื ่อในการวาง

แผนการดำเนินงานให\บรรลุผลสำเร็จ 

  ความเปêนมาและวิวัฒนาการของสื่อใหมB ความสำคัญของ

สื ่อใหมB การหลอมรวมสื ่อ เคร ือข Bายสังคมออนไลนl 

ผลกระทบของสื่อใหมB และการประยุกตlใช\สื่อใหมBในงาน

ประเภทตBางๆ การประยุกตlใช\ระบบสารสนเทศ นวัตกรรม

ในระบบการสื่อสารสมัยใหมB การเลือกใช\และกลยุทธlการ

ใช\สื่อใหมB เทคนิคการนำเสนอผBานสื่อใหมB 

 

4. TTM504 การวิเคราะหlระบบ 3(3-0-6) 4. TTM515 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย 3(3-0-6) เพิ่ม

รายละเอียด

ของการ

วิเคราะหl

ระบบที่

เกี่ยวข\องกับ

การพัฒนา

งานวิจัยให\มี

ความชัดเจน

และมากขึ้น 

 System Analysis   Technology for research development  

 หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะหlระบบ วงจรการพัฒนาระบบ ศึกษา

ความเปêนไปได\การวางแผนแก\ปwญหา ขอบขBายของการวิเคราะหl 

การตรวจสอบระบบ การวิเคราะหlรายละเอียด ระบบที่ใช\ใหมBกับ

ระบบเดิม การออกแบบการนำข\อมูลเข\าและข\อมูลออก การ

ทดสอบระบบที่ออกแบบ การทำผังระบบ การประเมินและการ

ตัดสินใจ การควบคุมคุณภาพของระบบ 

  ความก\าวหน\าของเทคโนโลยีที่เปêนเครื่องมือวิจัยในการ

รวบรวมข\อมูล สะดวกและงBายตBอการใช\งาน ทั้งในการวิจัย

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได\แกB  เทคโนโลยีการค\นหา 

เทคโนโลยีการนำเข\า เทคโนโลยีการจัดเก็บ เทคโนโลยี

กระบวนการและเทคโนโลยีการแบBงปwนและเผยแพรB 
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กลุ+มวิชาบังคับ 

5. TTM505 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเทคโนโลย ี 3(3-0-6)     

 Statistics and Research Methodology in Technology 

Management 

     

 การศึกษาเกี ่ยวกับสถิติและระเบียบวิธีการวิจัยเพื ่อใช\ในการ

จัดการเทคโนโลยี การเลือกใช\สถิติ สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัย 

ได\แกB ความถี่ ร\อยละ คBาเฉลี่ย คBาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตลอดจน

สถิติที่ใช\ในการวิเคราะหlความแปรปรวนสหพันธl การวิเคราะหl

การถดถอย การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ได\แกB F-test, t-test, 

Chi-Square และ ANOVA โครงสร \างและองค lประกอบของ

งานวิจัย ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย สมมติฐานวิจัย 

การสรุปอ\างอิง ปwญหาวิจัย การสุBมตัวอยBาง การวิเคราะหlข\อมูล 

นิยาม เครื ่องมือ การรวบรวมข\อมูล การศึกษาและรายงาน 

เอกสารที่เกี่ยวข\องกับการวิจัย และการเขียนโครงการวิจัย  
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กลุ+มวิชาเลือก 

1. TTM506 สัมมนาการจัดการเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 1. TTM506 สัมมนาการจัดการเทคโนโลย ี 3(3-0-6) คงเดิม 

 Seminar in Technology Management   Seminar in Technology Management  

 การวิเคราะหlกรณีศึกษาหรือประเด็นที่เกิดขึ้นทางการจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการประยุกตlใช\เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในองคlการ โดยมุBงเน\นการเรียนรู\จากการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น การอภิปรายควบคูBไปกับการพัฒนาวิธีคิด การ

ค\นคว\าอิสระ และระเบียบวิธีวิจัย รวมทั้งการตัดสินใจโดย

การบูรณาการองคlความรู\ตBาง ๆ ตามหลักการ ตามทฤษฎี และ

เหตุการณlปwจจุบันที่เหมาะสม 

  การวิเคราะหlกรณีศึกษาหรือประเด็นที่เกิดขึ้นทางการจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการประยุกตlใช\เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในองคlการ โดยมุBงเน\นการเรียนรู\จากการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น การอภิปรายควบคูBไปกับการพัฒนาวิธีคิด การ

ค\นคว\าอิสระ และระเบียบวิธีวิจัย รวมทั้งการตัดสินใจโดย

การบูรณาการองคlความรู\ตBาง ๆ ตามหลักการ ตามทฤษฎี และ

เหตุการณlปwจจุบันที่เหมาะสม 

 

2. TTM507 หลักการตลาดสำหรับการจัดการเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 2. TTM509 เทคโนโลยีอินเตอรlเนตของทุกสรรพสิ่ง 3(3-0-6) ขยาย

รายละเอียด

ของการทำ

ระบบการตลาด

โดยอาศัย

เทคโนโลยี

อินเตอรlเนต

ของทุกสรรพสิ่ง 

เพื่อให\มีความ

สอดคล\องกับ

สถานการณl

ปwจจุบัน 

 Marketing Principles for Technology Management   Internet of Thing Technology  

 ศึกษาแนวความคิดและหลักการทางการตลาด อาทิ การแบBง

และกำหนดกลุ Bมเปèาหมาย การสร\างตราสินค\า ราคา ชBอง

ทางการจัดจำหนBาย การสBงเสริมการตลาด เปêนต\น การศึกษา

และวิเคราะหlพฤติกรรมผู\บริโภค การวางแผนและการวางกล

ยุทธlทางการตลาด การวิจัยตลาด รวมไปถึงการศึกษาและ

วิเคราะหlสถานการณlการตลาดและการแขBงขันด\านเทคโนโลยี

ในปwจจุบัน 

 

 

วิสัยทัศนlด\านอินเทอรlเนตของสรรพสิ่งที่รวมเครือขBายทีซีพี 

การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอินเตอรlเนตของสรรพสิ่ง การ

จัดการและควบคุมอุปกรณlผBานระบบอินเตอรlเนตของสรรพสิ่ง 

ตลอดจนการจัดการระบบในเทคโนโลยีอินเทอรlเนตของสรรพ

สิ่ง 
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3. TTM608 การบริหารโครงการและการจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 3. TTM512 การดำเนินการวิจัยทางเทคนิค  3(3-0-6) ปรับเปลียน

รหัสและชื่อ

รายวิชา รวมทั้ง

รายละเอียด

คำอธิบาย

รายวิชา โดย

ขยาย

รายละเอียด

ของการบริหาร

โครงการและ

การจัดการ

ความเสี่ยงในแงB

ของการ

ดำเนินการวิจัย 

เพื่อให\เกิด

ความสอดคล\อง

กับสถานการณl

ปwจจุบัน 

 Project and Risk Management    Conducting Technical Research  

 พ ื ้นฐานและเทคนิคต Bาง ๆ ในการบร ิหารโครงการด \าน

เทคโนโลยี การวางแผน การศึกษาความเปêนไปได\ การจัดการ

งบประมาณ การควบคุมโครงการ รวมถึงศึกษาความเสี่ยงใน

การบริหารโครงการด\านเทคโนโลยี วิเคราะหlความเสี ่ยง 

ประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญและควบคุมความ

เสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การวางแผนการบริหารความเสี่ยง 

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให\โครงการสำเร็จ 

 

 

สถิต ิและระเบียบวิธ ีการวิจ ัยทางวิทยาศาสตรl หลักการ

ออกแบบการทดลอง การเก็บรวบรวมข\อมูล การวิเคราะหl

ข\อมูล การศึกษารายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข\องกับการวิจัย 

ตลอดถึงการเขียนโครงการวิจัย 
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4. TTM609 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6) 4. TTM516 การจัดการเทคโนโลยปีwญญาประดิษฐl  3(3-0-6) ปรับเปลียน

รหัสและชื่อ

รายวิชา โดย

ขยาย

รายละเอียดใน

สBวน 

ของการจัดการ

การผลิตและ

การดำเนินงาน 

โดยอาศัย

เทคโนโลยี

ปwญญาประดิษฐl 

เข\ามาชBวย

เพื่อให\เกิด

ประสิทธิภาพ

ในระบบการ

จัดการผลิตได\ดี

ขึ้น 

 Production and Operation Management   Artificial Intelligence Technology Management  

 ศึกษาองคlประกอบของระบบการผลิตสินค\าและบริการ การ

ดำเนินโครงการขนาดใหญB รวมถึงหลักการและวิธีการในการ

จัดการและตัดสินใจแก\ปwญหาการผลิตตBาง ๆ เนื้อหาจะมุBงเน\น

ถึงกระบวนการและหน\าที่ ตลอดจนความเกี่ยวพันระหวBาง

หน\าที่ตBาง ๆ ในการจัดการผลิต ได\แกB การเลือกทำเลที่ตั้ง

โรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑl การวางแผนกระบวนการผลิต 

การออกแบบงาน ว ิ เคราะหlว ิธ ีการทำงาน การกำหนด

มาตรฐานการผลิต การกำหนดคBาจ\างแรงงานการควบคุมการ

ผลิตและการควบคุมสินค\าคงคลัง เปêนต\น 

 

 

หลักการขั้นพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีปwญญาประดิษฐl  ใน

ระบบการจัดการเทคโนโลยี เชBน การเขียนโปรแกรมควบคุม

ระบบเทคโนโลยีปwญญาประดิษฐl  การจัดการและควบคุม

อุปกรณlผBานระบบเทคโนโลยีปwญญาประดิษฐl  ตลอดจน ระบบ

การจัดการเทคโนโลยีปwญญาประดิษฐl 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

135 



 

 
 

หลักสูตรใหม+ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตผุล 

กลุ+มวิชาเลือก 

5. TTM610 การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 5. TTM517 การจัดการพลังงาน  3(3-0-6) ขยาย

รายละเอียดใน

สBวนของการ

จัดการนวัตกรรม

เพื่อธุรกิจ และ

เทคโนโลยี

พลังงานตั้งแตB

อดีตจนถึง

ปwจจุบัน 

 Innovation Management for Business   Energy Management  

 ความหมาย รูปแบบของนวัตกรรม นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

การแพรBกระจายของนวัตกรรม กระบวนการนวัตกรรม การ

วางแผนและสร\างผลิตภัณฑlใหมB การแสวงหาและการถBายทอด

นวัตกรรม การเปêนองคlกรด\านนวัตกรรม ตลอดจนการหา

พันธมิตรเพื่อการพัฒนาและลงทุนทางธุรกิจเทคโนโลยี การนำ

นวัตกรรมออกสูBเชิงพาณชิยl 

  การจัดการพลังงาน รูปแบบและเทคโนโลยีพลังงานในอนาคต 

การวิเคราะหlทางด\านเทคนิคและทางด\านเศรษฐศาสตรl 

สิ่งแวดล\อมกับพลังงาน การประเมินวัฎจักรชีวิตของพลังงาน 

 

6. TTM611 การเปêนผู\ประกอบการทางธุรกิจและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 6. TTM518 การจัดการเทคโนโลยีเพื่อสหัสวรรษ 3(3-0-6) ขยาย

รายละเอียดการ

เปêน

ผู\ประกอบการ

ทางธุรกิจ และ

การจัดการ

เทคโนโลยีเพื่อ

การพัฒนาที่

ยั่งยืนขององคlกร 

โดยประยุกตlใช\

ปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 Entrepreneurship in Business and Technology   Sustainable Development Technology Management  

 แนวคิดและคุณลักษณะของการเปêนผู\ประกอบการที่ดี การ

วิเคราะหlโอกาส ทางธุรกิจ การแก\ไขปwญหาและการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี

ประสิทธิภาพ กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข\องกับการประกอบ

ธุรกิจ ตลอดจนปรัชญาและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

 

 

การประยุกตlใช\ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อเปêนแนว

ทางการสร\างสรรคlอนาคตของประเทศในแงBของเศรษฐกิจ 

สังคม การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล\อมให\มีความเชื่อมโยง

ก ั นต าม เป è า หมายกา รพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ ง ย ื น  (Sustainable 

Development Goals : SDGs) โดยมุBงเน\นให\บัณฑิตสามารถ

นำความรู\ที่ได\ไปตBอยอดในการทำวิจัย พัฒนา และสร\างสรรคl

นวัตกรรม 
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7. TTM612 การจัดการเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศ 3(3-0-6) 7. TTM519 การจัดการเทคโนโลยคีลาวดl 3(3-0-6) ปรับเปลียน

รหัสและชื่อ

รายวิชา โดย

ขยาย

รายละเอียด

การจัดการ

เทคโนโลยี

โทรคมนาคม

และสารสนเทศ 

โดยประยุกตlใช\

เทคโนโลยี

คลาวดl เพื่อให\

ทันสมัยกับ

ก\าวหน\าของ

เทคโนโลยีใน

ยุคปwจจุบัน 

 Telecommunication and Information   

Technology Management 

 

 

Cloud Technology Management 

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และการประยุกตlใช\งานระบบ        

Cloud Technology Tools ในการจัดการเทคโนโลยีตBางๆ 

การใช\งานในการนำเสนองาน โดยใช\ Google Slide การใช\

งานในการประเมินผล โดยใช\ Google Form และการใช\งาน

ในการประชุมงานโดยใช\ Google Hangout รวมถึงการนำไป

ประยุกตlใช\ในชีวติประจำวันได\ 

 

 ศ ึกษาเก ี ่ยวก ับการจ ัดการเทคโนโลย ีโทรคมนาคมและ

สารสนเทศ สถาปwตยกรรมเครือขBาย มาตรฐานการสื ่อสาร 

เทคโนโลยีการสื่อสาร การรักษาความปลอดภัยในการสBงข\อมูล 

กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรคมนาคมและ

สารสนเทศ การเลือกใช\เทคโนโลยีให\เหมาะสมกับสถานการณl

ปwจจุบันและอนาคต 
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8. TTM613 การวิเคราะหlการดำเนินงานขั้นสูง 3(3-0-6) 8. TTM620 นวัตกรรมด\านผลิตภัณฑlและกระบวนการผลิต 3(3-0-6) ขยาย

รายละเอียด

การวิเคราะหl

การดำเนินงาน

ขั้นสูง ที่

เกี่ยวข\องกับ

การสร\างสรรคl

หรือการพัฒนา

นวัตกรรมด\าน

ผลิตภัณฑlและ

กระบวนการ

การผลิต 

 Advanced Operation Analysis   Product and Process Innovation  

 วิธีการทางคณิตศาสตรlในการวิจัยและปฏิบัติงาน เพื ่อการ

ประยุกตlใช\กับการวิเคราะหlปwญหาทางธุรกิจอุตสาหกรรม และ

การตัดสินใจภายใต\ความเปลี่ยนแปลง การศึกษาตัวแบบทาง

คณิตศาสตรlตBาง ๆ เชBน โปรแกรมเชิงเส\น การขนสBง การ

ว ิ เคราะห l เคร ือข Bายงาน ทฤษฎ ี เกมส l  การจำลองทาง

คณิตศาสตรlและประยุกตlใช\ซอฟแวรlทางการวิจัยและการ

ดำเนินงาน 

 

 

กระบวนการออกแบบพัฒนาผลิตภ ัณฑlและการจ ัดการ

เทคโนโลยี การวิเคราะหlความต\องการลูกค\า วิศวกรรมคุณคBา 

วิศวกรรมย\อนรอย    การออกแบบเพื่อการผลิต การออกแบบ

เพื่อสิ่งแวดล\อม  การสร\างและทดสอบต\นแบบ การประเมิน

ความสำเร็จการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑl ตลอดจนการจัดการ

นวัตกรรมด\านการผลิตภัณฑlและกระบวนการผลิต 

 

9. TTM614 การจัดการโลจิสติกสlและโซBอุปทาน 3(3-0-6) 9. TTM622 การสร\างสรรคlนวัตกรรมและวิศวกรรมย\อนรอย 3(3-0-6) ขยาย

รายละเอียดการ 

จัดการโลจิสตกิสl 

โดยประยุกตlใช\

นวัตกรรม

ผลิตภัณฑlด\าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เพื่อให\ระบบการ

ขนสBงมี

ประสิทธิภาพสูง 

ขึ้น  

 Logistics and Supply Chain Management   Creative Innovation and Reverse Engineering  

 ความหมาย ลักษณะของโลจิสติกสl โซBอุปทาน และการจัดการ

โซBอุปทาน สถานการณlของโลจิสติกสlและการจัดการโซBอุปทาน

ในประเทศไทย รวมถึงการเชื่อมโยงสูBนานาชาติ โดยเฉพาะ

ภูมิภาคอาเซียน การวางแผนด\านอุปสงคlและอุปทาน การ

จัดการคำสั่งซื้อ การวางแผนการสั่งซื้อ การดำเนินงาน และ

การเคลื่อนย\าย พันธมิตรเชิงกลยุทธlและการประสานงานในโซB

อ ุปทาน การจัดการสินค\าคงคลัง การขนสBง เทคโนโลยี

สารสนเทศในโซBอุปทาน บทบาทของ E-Business และปwจจัย

ด\านการเงินที่มีอิทธิพลตBอการตัดสินใจเกี่ยวกับโซBอุปทาน 

 

 

ศึกษากระบวนการสร\างแบบของผลิตภัณฑlบนคอมพิวเตอรl 

การออกแบบสามมิติ การเชื ่อมตBอเข\ากับระบบอินทราเนต 

( Intranet) และ อ ินเตอร l เนต ( Internet) เพ ื ่ อ ใช \ ในการ

สร\างสรรคlนวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลย ี
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กลุ+มวิชาเลือก 

10. TTM615 การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการเทคโนโลย ี 3(3-0-6)     
 Finance and Accounting for Technology 

Management 

 

 

 

  
 หลักเกณฑlและวิธีการอBานข\อมูลทางบัญชีการเงิน การแสดง

รายการและหลักการเปúดเผยข\อมูลในงบการเงิน เทคนิคและ

วิธีการวิเคราะหlทางการเงินของธุรกิจ ข\อมูลการบัญชีที่มีผลตBอ

การวิเคราะหlทางการเงิน การวิเคราะหlจุดคุ\มทุนการลงทุนใน

ธุรกิจเทคโนโลยี การวางแผนทางการเงินเพื ่อการลงทุนใน

ธุรกิจเทคโนโลย ี

 

 

 

  
11. TTM616 การบริหารงานวิจัยและการถBายทอดเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 10. TTM616 การบริหารงานวิจัยและการถBายทอดเทคโนโลย ี 3(3-0-6) คงเดิม 

 Research Management and Technology Transfer   Research Management and Technology Transfer   
 ลยุทธlของการวิจัยและพัฒนา การจัดการความรู\ แนวความคิด

การนำความรู \ด \านวิทยาศาสตรlและเทคโนโลยีไปสู Bธ ุรกิจ

นว ัตกรรม การจ ัดการทร ัพย lส ินทางปwญญา กฎหมายที่

เกี่ยวข\องกับการคุ\มครองทรัพยlสินทางปwญญา การใช\ประโยชนl

จากทรัพยlสินทางปwญญาในเชิงพาณิชยl การถBายทอดเทคโนโลย ี

ความร ู \ เบ ื ้ องต \นในการทำส ัญญาถ Bายทอดเทคโนโลยี  

กลย ุทธ l ของการว ิ จ ั ยและพ ัฒนา การจ ัดการความรู\  

แนวความคิดการนำความรู\ด\านวิทยาศาสตรlและเทคโนโลยี

ไปสูBธุรกิจนวัตกรรม 

 

 

กลย ุทธ l ของการว ิ จ ั ยและพ ัฒนา การจ ัดการความรู\  

แนวความคิดการนำความรู\ด\านวิทยาศาสตรlและเทคโนโลยีไปสูB

ธุรกิจนวัตกรรม 
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กลุ+มวิชาเลือก 

12. TTM617 การตัดสินใจในงานบริหารเทคโนโลย ี 3(3-0-6)     
 Decision Making in Technology Management      
 แนวคิดและแนวทางการวิเคราะหlปwญหา การแก\ไขปwญหาใน

การดำเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจโดยอาศัย

เครื่องมือเชิงปริมาณในการวิเคราะหlปwญหา การคิดวิเคราะหl 

เทคนิควิธ ีและเครื ่องมือในการคิดและการตัดสินใจ การ

วิเคราะหlข\อมูล กระบวนการตัดสินใจ 
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วิทยานิพนธT / การคEนควEาอิสระ 

1. TTM619       การค\นคว\าอิสระ 6(0-6-0) 1. TTM619 การค\นคว\าอิสระ 6(0-6-0) คงเดิม 

 Independent Study   Independent Study   

 

ค\นคว\าในเรื ่องที ่สนใจที ่เกี ่ยวข\องกับการทำงานหรือใน

เนื ้อหารายวิชาที ่สนใจ เร ียบเร ียงเปêนรายงานผลการ

ศึกษาวิจัย นำเสนอผลการศึกษา และสอบปèองกันในหัวข\อที่

ได\จากการค\นคว\าอิสระด\วยวิธีการสอบปากเปลBา โดยมี

อาจารยlที่ปรึกษากำกับดูแล ทั้งนี้ต\องผBานการสอบโดย

คณะกรรมการสอบ   

ค\นคว\าในเรื่องที่สนใจที่เกี่ยวข\องกับการทำงานหรือในเนื้อหา

รายวิชาที ่สนใจ เร ียบเรียงเปêนรายงานผลการศึกษาวิจัย 

นำเสนอผลการศึกษา และสอบปèองกันในหัวข\อที่ได\จากการ

ค\นคว\าอิสระด\วยวิธีการสอบปากเปลBา โดยมีอาจารยlที่ปรึกษา

กำกับดูแล ทั้งนี้ต\องผBานการสอบโดยคณะกรรมการสอบ 

 

 

2. TTM618 วิทยานิพนธl 12(0-12-0) 2. TTM618 วิทยานิพนธl 12(0-12-0) คงเดิม 

 Thesis   Thesis   

 ศึกษาวิจัยในหัวข\อที่สนใจด\านการจัดการเทคโนโลยี โดย

ใช\ระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต\องเหมาะสม ภายใต\การ

ควบคุมและให\คำปรึกษาของอาจารยlที่ปรึกษา โดยเรียบ

เรียงรายงานผลการศึกษาอยBางเปêนรูปแบบ นำเสนอผล

การศึกษา และสอบปèองกันวิทยานิพนธlด\วยวิธีการสอบ

ปากเปลBา 

 

 

 

ศึกษาเรื่องหรือประเด็นของการจัดการเทคโนโลยีที่เปêนสิ่งใหมB

และมีความก\าวหน\า ซึ่งสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 

อีกทั้งยังสามารถทำการวิจัยให\สำเร็จได\โดยการทบทวนทฤษฎี

และวรรณกรรมที่เกี่ยวข\อง เข\ารBวมสัมมนา พบปะผู\ทรงคุณวุฒิ 

อาจารยlท ี ่ปร ึกษา จากนั ้นจ ึงทำการรวบรวม เร ียบเร ียง 

วิเคราะหl เพื่อหาข\อสรุปและกำหนดหัวข\อวิจัยวิทยานิพนธl 

พร\อมกับนำเสนออนุมัติ นอกจากนี้ยังต\องเผยแพรBผลการทำ

วิจัยในรูปแบบของการนำเสนอในงานประชุมวิชาการหรือ

ตีพิมพlบทความวิจัยในวารสารวิชาการ แล\วจึงทำการสอบ

ปèองกันวิทยานิพนธlด\วยวิธีการสอบปากเปลBา 
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วิทยานิพนธT / การคEนควEาอิสระ 

   3. TTM624 วิทยานิพนธl 36(0-36-0) ปรับเปลี่ยน

รหัสรายวิชา

และจำนวน

หนBวยกิต 

รวมทั้ง 

รายละเอียด

ของเนื้อหาให\

มีความ

สอดคล\องกับ

แผนการศึกษา

ของหลักสูตร

ปรับปรุง 

    Thesis  

   

 

ศึกษาวิจัยในเรื่องที่สนใจด\านการจัดการเทคโนโลยีจากแหลBง

ฐานข\อมูลทางวิชาการภายใต\การควบคุมและให\คำปรึกษาของ

อาจารยlที่ปรึกษา เพื่อนำไปสูBกระบวนการวิเคราะหl วิจารณl 

และสังเคราะหlแนวคิดใหมBๆ จากนั้นจึงทำการรวบรวม เรียบ

เรียง และนำเสนอเปêนโครงรBางงานวิจัย ความก\าวหน\างานวิจัย

ในรูปแบบการสัมมนาตBออาจารยlที ่ปรึกษา พร\อมทั ้งจัดทำ

วิทยานิพนธlฉบับสมบูรณlและเผยแพรBผลการศึกษางานวิจัยใน

งานประชุมวิชาการหรือตีพิมพlบทความวิจัยในวารสารวิชาการ

ตามเกณฑlสำเร็จการศึกษา รวมทั้งสอบปèองกันวิทยานิพนธlด\วย

วิธีการสอบปากเปลBา  

 
 
 

1 42  
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ภาคผนวก ซ 
แผนบริหารความเส่ียง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
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แผนบริหารความเส่ียง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 
ระบุความเส่ียง 
 

ความเส่ียง (ภารกิจ/กิจกรรมหลักสูตร) คMาความเส่ียง ปNจจัยเส่ียง  

ความเส่ียงดEานการเรียนการสอน F จำนวนนักศึกษาไมLเปMนไปตามเปOาหมาย 
 

หมายเหตุ S1 มีคLาระหวLาง 20-25 (สูงมาก), F มีคLาระหวLาง 10-19 (สูง) และ O,P มีคLาระหวLาง 1-9 
 
การประเมินและวิเคราะหOความเส่ียง 

ความเส่ียง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม

ของหลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปNจจัยเส่ียง) 

โอกาสท่ีจะเกิด 
 
 

(1) 

ผลกระทบ
ความรุนแรง 

 

(2) 

คะแนนความเส่ียง 
(ระดับความเส่ียง) 

 

(1)x(2) 

ระดับความเส่ียง 

ความเส่ียงดEานการเรียน
การสอน 

1. จำนวนนักศึกษาไมLเปMนไปตามเปOาหมาย 5 3 15 ความเส่ียงสูง 

 

หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีคLาระหวLาง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไมLไดE), 2 มีคLาระหวLาง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีคLาระหวLาง 1-9 (ความเสี่ยงท่ี
ยอมรับไดE) 
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การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเส่ียง 

ลำดับ 

ความเส่ียง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) 

 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
 
 

(2) 

การควบคุม 
ท่ีมีอยูMแลUว 

 

 

(3) 

การควบคุมท่ีมีอยูM
แลUวไดUผลหรือไมM 

 
(4) 

วิธีจัดการ 
ความเส่ียง 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 
1 ความเส่ียงดEานการเรียนการสอน 

- จำนวนนักศึกษาไมLไดEตามเปOาหมาย 
- ประชาสัมพันธ4หลักสูตรผLาน
ทางแผLนพับและทางเว็บไซต4ของ
มหาวิทยาลัย 
- ประชาสัมพันธ4ในบริษัทภายใน
นิคมอุตสหกรรมที่ตั้งอยูLในพื้นท่ี
ใกลEเคียง 

 

� 
 

� ..... ยอมรับ 
P ควบคุม 
.....  ถLายโอน 
..... หลีกเล่ียง 

 

 

หมายเหตุ ชMอง 3 � หมายถึง มี ¡ หมายถึง มีแตLไมLสมบูรณ4 × หมายถึง ไมLมี 
 ชMอง 4 � หมายถึง ไดEผลตามท่ีคาดหมาย ¡ หมายถึง ไดEผลบEางแตLไมLสมบูรณ4  
  × ไมLไดEผลตามท่ีคาดหมาย     
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แผนการดำเนินงานการจัดการความเส่ียง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม/ดUานของ
เร่ืองท่ีประเมินและ
วัตถุประสงคOของ

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยูM 
 
 
 
 
 

(2) 

ระดับ 
ความ
เส่ียง 

 
 

 
(3) 

การจัดการ
ความเส่ียง 

 
 
 
 

(4) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยูM 
(ปNจจัยเส่ียง) 

 
 
 
 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม  
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม) 
 
 
 

(6) 

กำหนดเสร็จ/
ผูUรับผิดชอบ 

 
 

 
 

(7) 
- ความเสี่ยงดEานการ
เรียนการสอน 
- จำนวนนักศึกษาไมL
เปMนไปตามเปOาหมาย 

- ประชาส ัมพ ันธ4
หล ักส ูตรผ Lานทุก
ชLองทาง 
- ติดตามบัณฑิตที่มี
งานทำ 

ความ
เส่ียงสูง 

ควบคุม - สถานการณ4โรคระบาด 
- ภาวะการตกงานและ
การมีงานทำ 

-  จ ั ดทำกำหนดการ
ประชาสัมพันธ4หลักสูตร 
-  หาแหล L งท ุนว ิ จ ั ย /  
วิ ท ย า น ิ พ น ธ 4 เ พ่ื อ
สนับสนุนนักศึกษา 

30 ก.ย. 2564 / อาจารย4    
ผูEรับผิดชอบหลักสูตร 
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