หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
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1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
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หมวดที่ 8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
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ภาคผนวก
ก. แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
ข. โครงสรางรหัสวิชา 9 หลัก
ค. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
ง. รายละเอียดการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2554
จ. ผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
ฉ. วิชาเลือกเสรีสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
ช. ตัวบงชีผ้ ลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA (ระดับหลักสูตร)
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ซ. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี

หนา
154
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information and Production Technology
Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ)
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Information and Production Technology
Management)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Information and Production Technology Management)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
141 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
- ปรั บ ปรุ ง จากหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และ
สารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2554
- เปดสอนภาควิชาการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่...5/2560..... เมื่อวันที่.....7...... เดือน.....ธันวาคม.......พ.ศ.....2559......
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ในการประชุมครั้งที่...3/2560......เมื่อวันที่.....8.......เดือน.....กุมภาพันธ....พ.ศ.....2560......
- ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิช าการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่...3/2560......เมื่อวันที่.....27.....เดือน.....มีนาคม........พ.ศ.....2560......
- ไดรับอนุมัติ/เห็น ชอบหลั กสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่...3/2560......เมื่อวันที่.....17.....เดือน.....พฤษภาคม...พ.ศ....2560.......
7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
มี ค วามพร อ มในการเผยแพร ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register:
TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ภายในปการศึกษา 2562
8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักเทคโนโลยีการจัดการการผลิตและสารสนเทศในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
(2) นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานการจัดการการผลิต และนักพัฒนาเว็บไซต
(3) ผูดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขายภายในองคกร
(4) ผูจัดการหรือดูแลงานดานโลจิสติกส
(5) ผูประกอบอาชีพอิสระในสายงานที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีการจัดการการผลิตและสารสนเทศ
(6) พนักงานองคกรภาครัฐ

ลําดับ
ที่
1

2

4

5

ป
2558
2548
2542
2556
2552
2550

3

3
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2545
2558
2546
2531
2545
2524
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9. ชื่อ/นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
สําเร็จการศึกษาจาก
ตําแหนง
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ทางวิชาการ
สถาบัน
นางฐิติมา ชวงชัย
ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ผูชวยศาสตราจารย บธ.ด.
นายธีรวัช บุณยโสภณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
(การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย) พระนครเหนือ
บธ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
อุตสาหกรรม)
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
สารสนเทศ)
พระนครเหนือ
นางสาวสุพิชชา ชีวพฤกษ
ผูชวยศาสตราจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
นางสาวปยฉัตร จันทิวา*
อาจารย
บธ.ด.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
(การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย) พระนครเหนือ
ค.อ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสุภาภรณ เหรียญประดับ
อาจารย
ค.อ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
บธ.บ. (การบัญชี)
สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)
หมายเหตุ * ประธานหลักสูตร
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จําเป็นจะต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการ
ยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ
Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของ
ผู้บริโภครายบุคคลมากขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุน
ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา และนวั ต กรรมจะทํ า ให้ ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น ลดลง ด้ ว ยสภาวะของกระแส
การเปลี่ ยนแปลงของโลกและปัจจัยต่างๆ ที่เกิ ดขึ้น จึ งจําเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่ อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือการสร้าง
องค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ
กรอบนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ในภาคผลิตจนถึงภาคการขาย ตั้งแต่เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการขนส่ง และเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น
ซึ่งจําเป็นต้องใช้บุคลากรทางด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศที่มีคุณภาพจํานวนมาก ซึ่งสอดคล้อง
กั บ พั น ธกิ จ ของวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ที่ ก ล่ า วถึ ง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกําลังแรงงานของประเทศ ให้มีทักษะ ความรู้ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน ด้วยการยกระดับและพัฒนาสมรรถนะของ
กําลังคนด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน การพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการผลิตซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตและ
สารสนเทศได้กลายเป็นสิ่งปกติธรรมดาในหลาย ๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง ซึ่งจะนําไปสู่
สังคมที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่งตลอดเวลา ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่าง
มาก ทั้งนี้จําเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศจํานวนมากที่มีความเป็น
มืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้นําและขับเคลื่อนให้
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องกับการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศให้ทันต่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่
มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ และรองรับการ
แข่งขันทางอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากร
ทางด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศจําเป็นต้ องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบ
ของการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศต่อสังคม ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ “พัฒนาคน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่กําหนด ปณิธาน คือ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนา
และสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังนั้น
การพั ฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นให้นักศึกษามี ความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการทั้งทางด้านทฤษฎีและ
การปฏิบัติงานจริง โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการการผลิตและสารสนเทศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ใส่ใจถึง
ผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใช้เทคโนโลยีทั้งทางด้านการผลิตและสารสนเทศที่ทันสมัย
คุ้มค่าและสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่มวิชาภาษา
รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13.2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3. การบริหารจัดการ
อาจารย์ประจําหลักสูตรทําหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย
ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดําเนินการประสานงานในด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีกับสาขาวิชา/คณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1.ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ เพื่อตอบสนอง
การพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ และสามารถพึ่งพาตนเองที่ยั่งยืน
1.2. ความสําคัญของหลักสูตร
เนื่องด้วยเทคโนโลยีเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมแข่งขัน และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการผลิตและ
สารสนเทศ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีข้อมูลและสารสนเทศที่พร้อมและเพียงพอต่อการวางแผนและ
ตัดสินใจ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและสารสนเทศ และเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติ
1.3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. บัณฑิตสามารถนําความรู้ ความสามารถ ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
และประสบการณ์จากการปฏิบัติสหกิจศึกษามาบูรณาการในการทํางานได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และ
สังคม
2. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนางานด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ และสาขา
ที่เกี่ยวข้องให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
3. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
1.4. ความโดดเด่นของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ออกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนําตามสาขาที่ถนัด เป็นเวลา 10 เดือน เพื่อเป็นการ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จากการทํางานจริง อันนําไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีแนวคิดเชิงปฏิบัติ
ทํางานเป็น สามารถบูรณาการความรู้ด้านการจัดการผลิตและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล (Smart Industry Smart City and Smart People) ในการบูรณาการโลก
ของการผลิตกับการเชื่อมต่อทางเครือข่าย (Internet of Things) นอกจากนั้น นักศึกษายังได้รับการฝึกทักษะด้าน
การวิจัยในรายวิชาโครงงานพิเศษ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์งานวิจัยที่นําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปประกอบวิชาชีพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ
เทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานสากล
- ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ําเสมอ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
ต้องการของผู้ประกอบการด้าน
กับความต้องการของธุรกิจ และการ
เทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
และสารสนเทศ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
การผลิตและสารสนเทศ

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ
- ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ ความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย
ในระดับดี

- สนับสนุนให้บคุ ลากรสายวิชาการไป
- พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มี
ศึกษาต่อ ประชุม ดูงานหรือทําวิจัย
ความรู้และประสบการณ์ในระดับสูง
ในหน่วยงานที่มีความก้าวหน้า
ด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิต
ทางเทคโนโลยีทั้งในประเทศและ
และสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ใน
ต่างประเทศ
การเรียนการสอนและการวิจัย

- คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ประจําหลักสูตร
- จํานวนการเข้าร่วมประชุม
และนําเสนอผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
สําหรับระเบียบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาโยธาหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์, แผนการเรียนศิลป์-คํานวณ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่าน
การเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ความหลากหลายทางพื้นฐานการศึกษาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.2 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
2.3.3 นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
2.3.4 นักศึกษามีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
2.3.5 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามาเป็นระดับอุดมศึกษา
2.4. กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ทักษะพื้นฐานวิศวกรรม และภาษาอังกฤษ
2.4.2 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
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2.4.3 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการเรียนการสอนและการปฏิบัติตัวในมหาวิทยาลัย
การวางแผนเป้ า หมายในชี วิต เทคนิ ค การเรี ย นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และการแบ่ ง เวลาจากการร่ว มกิ จ กรรม
การเรียน และการพักผ่อน
2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

2560

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2561
2562
2563
2564

U

รวม
บัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

70
70
-

70
70
140
-

70
70
70
210
-

70
70
70
70
280
70

70
70
70
70
280
70

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
งบประมาณรายได้
งบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ

2560
3,256,100
4,668,400
7,924,500

2561
3,581,710
5,135,240
8,716,950

ปีงบประมาณ
2562
3,939,881
5,648,764
9,588,645

2563
2564
4,333,869 4,767,256
6,213,640 6,835,004
10,547,509 11,602,260
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

4,381,700
1,303,500
620,500
840,400
-

4,644,600
1,433,800
682,500
924,400
-

4,923,300
1,577,200
750,800
1,016,900
-

5,218,700
1,734,900
825,900
1,118,600
-

5,531,800
1,908,400
908,500
1,230,400
-

7,146,100

7,685,300

8,268,200

8,898,100

9,579,100

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง

1,005,800
-

1,056,100
-

1,108,900
-

1,164,300
-

1,222,500
-

รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

1,005,800
8,151,900

1,056,100 1,108,900 1,164,300 1,222,500
8,741,400 9,377,100 10,062,400 10,801,600
จํานวน 129,645 บาท

หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น ๆ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน

2563

2564

*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุงค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อปี
2.7. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์การเทียบโอน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1. หลักสูตร
3.1.1. จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
141 หน่วยกิต
3.1.2. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้ องกั บที่ กําหนดไว้ ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาบังคับ
ก. กลุ่มวิชาภาษา
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
1.2 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
ก. วิชาบังคับ
ข. วิชาเลือก
2.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3. รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจํานวนหน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาบังคับ
ก. กลุ่มวิชาภาษา
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
080103012 การอ่าน 1
(Reading I)
080103014 การเขียน 1
(Writing I)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)

30
20
12
3
3
2
10
105
15
75
69
6
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30
20
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)

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

หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
030923102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Sciences in Daily Life)
030923103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
(Sciences and Technology for Quality Life and Society)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
หรื อเลื อกจากรายวิชาในกลุ่ม วิทยาศาสตร์แ ละคณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
080303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)

2

หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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080303503 แบดมินตัน
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
080303506 เทควันโด
(Taekwondo)
080303507 ฟุตบอล
(Football)
080303508 เซปักตะกร้อ
(Sepak-Takraw)
080303509 เปตอง
(Pétanque)
080303510 ไท้จี๋/ไท้เก๊ก
(Taiji/Taikek)
080303512 ฟีบ้า33
(FIBA 33)

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

หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
1.2 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

10

หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
030953105 ศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Arts of Life Quality Development)
030953106 ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
(Creative Thinking for Innovation)
030953107 บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม
(Personality for Association)
030953108 การใช้เหตุผลสําหรับการวิจัย
(Reasoning for Research)
080103115 สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
(Thai Society and Culture in Literature)
080103116 ไทยศึกษา
(Thai Study)
080103117 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
(Introduction to Thai Literature)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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080203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
080303102 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
080303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
030813106
030813110
030813300
030813326
030943114

105 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Business Management)
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Computer and Information Technology)
เทคนิคการเขียนแบบ
3(2-2-5)
(Drawing Technique)
การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
(System Analysis and Database Design)
คณิตศาสตร์สําหรับนักเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Mathematics for Technologists)

2.2 กลุ่มวิชาชีพ
ก. วิชาบังคับ

75 หน่วยกิต
69 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
030103202 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องต้น
2(0-6-2)
(Basic Machine Tools Practices)
030403200 ปฏิบัติงานไฟฟ้า
2(0-6-2)
(Electrical Practices)
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030813101 พื้นฐานทางวัสดุศาสตร์
(Basic Material Science)
030813102 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm)
030813105 ระบบปฏิบัติการ
(Operating Systems)
030813120 การจําลองระบบการผลิต
(Manufacturing System Simulation)
030813121 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
(Industrial Manufacturing Processes)
030813122 โลจิสติกส์
(Logistics)
030813124 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management)
030813125 การจัดการระบบสินค้าคงคลัง
(Inventory System Management)
030813140 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
(Management of Engineering and Technology)
030813141 การผลิตเชิงอิเล็กทรอนิกส์
(e – Manufacturing)
030813142 หลักการพื้นฐานของซีเอ็นซี
(Principle of CNC)
030813143 การสื่อสารและการสร้างทีม
(Communication and Team Building)
030813240 โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
030813241 โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
030813302 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Computer-aided Design for Electrical and Electronics)
030813322 การควบคุมแบบโปรแกรม
(Programmable Logic Control)
030813323 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบสําหรับการผลิต
(Computer – aided Design for Manufacturing)
030813325 ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
(Industrial Automation Systems)
030813327 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
(Web Design and Development)

มคอ.2
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(0-9-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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030813341 หลักการตลาดสมัยใหม่
(Principle of Modern Marketing)
030813342 เหมืองข้อมูล
(Data Mining)
030813343 หลักการพื้นฐานของหุ่นยนต์
(Principles of Robotics)
030813350 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและข่ายงาน
(Data Communication and Network Technology)
ข. วิชาเลือก
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

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

หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
030813130 พลังงานทดแทน
(Renewable Energy)
030813150 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ
Information Systems Project Management
030813152 การจัดการคลังสินค้า
Warehouse Management
030813154 การจัดการงานซ่อมบํารุงรักษา
(Maintenance Management)
030813328 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
(Human and Computer Interaction)

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

0T

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

2.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

15 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
030813144 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Co-operative Education I)
030813260 สหกิจศึกษา 1
7(0-630-0)
(Co-operative Education I)
030813261 สหกิจศึกษา 2
7(0-630-0)
(Co-operative Education II)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา

17
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3.1.4. แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030103202
030813106
030813110
030813300
xxxxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องต้น
2(0-6-2)
(Basic Machine Tools Practices)
การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Business Management)
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Computer and Information Technology)
เทคนิคการเขียนแบบ
3(2-2-5)
(Drawing Technique)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
(Humanities and Social Sciences Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม

21(17-10-38)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
030403200 ปฏิบัติงานไฟฟ้า
2(0-6-2)
(Electrical Practices)
030813101 พื้นฐานทางวัสดุศาสตร์
2(2-0-4)
(Basic Material Science)
030813102 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6)
(Data Structure and Algorithm)
030813105 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating Systems)
030813302 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2(1-2-3)
(Computer-aided Design for Electrical and Electronics)
030943114 คณิตศาสตร์สําหรับนักเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Mathematics for Technologists)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Education Elective Course)
รวม 21(18-8-39)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030813120
030813121
030813122
030813322
030813326
0308xxxxx
xxxxxxxxx
08xxxxxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การจําลองระบบการผลิต
2(2-0-4)
(Manufacturing System Simulation)
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Manufacturing Processes)
โลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Logistics)
การควบคุมแบบโปรแกรม
3(2-2-5)
(Programmable Logic Control)
การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
(System Analysis and Database Design)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
3(x-x-x)
(Elective Technical Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Education Elective Course)
1(0-2-1)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
รวม

21(x-x-x)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030813124
030813125
030813323
030813325
030813327
0308xxxxx
08xxxxxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Supply Chain Management)
การจัดการระบบสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
(Inventory System Management)
คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบสําหรับการผลิต
3(2-2-5)
(Computer – aided Design for Manufacturing)
ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
(Industrial Automation Systems)
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
(Web Design and Development)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
3(x-x-x)
(Elective Technical Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
รวม

21(x-x-x)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030813140
030813141
030813142
030813240
030813341
030813342
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Management of Engineering and Technology)
การผลิตเชิงอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(e – Manufacturing)
หลักการพื้นฐานของซีเอ็นซี
3(3-0-6)
(Principle of CNC)
โครงงานพิเศษ 1
2(0-4-2)
(Special Project I)
หลักการตลาดสมัยใหม่
3(2-2-5)
(Principle of Modern Marketing)
เหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
(Data Mining)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1(0-2-1)
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
รวม 21(x-x-x)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030813143
030813144
030813241
030813343
030813350
xxxxxxxxx
08xxxxxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การสื่อสารและการสร้างทีม
3(3-0-6)
(Communication and Team Building)
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Co-operative Education Preparation)
โครงงานพิเศษ 2
3(0-9-3)
(Special Project II)
หลักการพื้นฐานของหุ่นยนต์
3(2-2-5)
(Principle of Robotics)
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและข่ายงาน
3(2-2-5)
(Data Communication and Network Technology)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
รวม 22(x-x-x)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030813260

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7(0-630-0)

รวม

7(0-630-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030813261

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)
รวม

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7(0-630-0)

7(0-630-0)
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3.1.5. คําอธิบายรายวิชา
030103202 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องต้น
2(0-6-2)
(Basic Machine Tools Practices)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความปลอดภัยในโรงงาน ทฤษฎีเครื่องมือกลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือวัด และทดสอบ
ขนาดอย่ า งง่ าย งานตะไบ งานร่ า งแบบ งานเจาะ งานทํ า เกลีย วด้ ว ยมื อ งานเลื่ อย งานสกั ด
งานปรับประกอบ งานบํารุงรักษาเครื่องมือกล
Plant Safety, basic mechanical theory, measurement and dimension
testing, filing, layout, drilling, tapping, sawing, chisel, fitting assembly, mechanical
maintenance.
030403200

ปฏิบัติงานไฟฟ้า
2(0-6-2)
(Electrical Practices)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิ ธี ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า แบบหนึ่ ง เฟส สามเฟส การติ ด ตั้ ง ระบบสายนิ ร ภั ย การเดิ น
สายไฟฟ้าในระบบอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือวัดต่าง ๆ วัตต์มิเตอร์ โวลต์มิเตอร์
มัลติมิเตอร์ การปฏิบัติงานควบคุมมอเตอร์หนึ่งเฟส สามเฟสโดยใช้คอนแทคเตอร์ช่วย การสตาร์ต
ตรง การกลับทางหมุน การสตาร์ตมอเตอร์แบบลดกระแสสตาร์ต การควบคุมมอเตอร์แบบหลาย
ความเร็ว การใช้สวิตช์ปุ่มกด ลิมิตสวิตช์ สวิตช์ควบคุมระดับ สวิตช์ควบคุมแรงดัน พร็อกซิมิตี้
สวิตช์ สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน งานตรวจสอบมอเตอร์ชนิดต่าง ๆ
1-Phase and 3-Phase Electrical Equipment Installation, Installation of
Protective Grounding System, Electrical Wiring in Industrial, Instrument Practice of
Wattmeter Voltmeter and Multimeter, 1-Phase and 3-Phase Motor Control by
Contactor, Direct Start, Invert Rotating, Soft Start Motor, Multiple Speed Controlled
of Motor, Push Bottom Switch, Limit Switch, Level Switch, Pressure Switch,
Proximity Switch, Thermostat, Overcurrent Protection, Motor Testing.

030813101

พื้นฐานทางวัสดุศาสตร์
2(2-0-4)
(Basic Material Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการขั้นมูลฐานของวัสดุศาสตร์ โครงสร้างอะตอม โครงสร้างของผลึก ความไม่สมบูรณ์
ของผลึ ก คุ ณ สมบั ติ เชิ งกลของวั ส ดุ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างโครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ
เฟสไดอะแกรม และการประยุกต์ใช้งานของวัสดุประเภท เหล็ก เซรามิกส์ พอลิเมอร์ และวัสดุผสม
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มคอ.2

Basic principles of materials science atomic structure crystal structure
crystal imperfection mechanical properties of materials. Structure and material
properties relationship. Phase diagrams and the apply of steel, ceramics, polymers
and composites.
030813102

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6)
(Data Structure and Algorithm)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้ า งข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น รู ป แบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล และ
การจัดเก็บ การเรียงลําดับข้อมูลในรูปแบบต่างๆ อัลกอริทึม การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
Fundamental and data structure, type and data collection, relation and
data and collection, data sorting types, algorithm data searching, data analysis.

030813105

ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การสื่อสารระหว่างกระบวนการทํางานการขัดจังหวะ
การจัดการหน่วยความจํา การจัดสรรหน่วยความจํา หน่วยความจําเสมือน การจัดการอุปกรณ์รับ
และอุปกรณ์ส่งออก การจัดการหน่วยเก็บแฟ้มข้อมูล สารระบบความมั่นคง โครงสร้างแฟ้มข้อมูล
การจัดสรรทรัพยากร และการจัดกําหนดการ กลไกการจัดสรร ภาวะติดตาม ขั้นตอนวิธีของการ
จัดกําหนดการ การควบคุมและทําบัญชีการจัดสรรระบบปฏิบัติการที่นิยมกันแพร่หลายในปัจจุบัน
และทิศทางพัฒนาระบบสําหรับอนาคต
Principles of operating systems, process communication, interrupt or
system calls and interfaces, memory management, management of memory and
disk space, virtual storage, input and output device management, file systems
management, and security, file structure, scheduler and resource scheduling,
deadlocks, scheduling algorithms; the alternative operating system architectures
and the implications of future trends in computing on operating system.
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มคอ.2

การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Business Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิ ดในการจั ดการธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมของประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิ จในยุ ค
อุ ตสาหกรรม 4.0 การวิ เคราะห์ จุ ดแข็ ง จุ ดอ่ อน โอกาส และอุ ปสรรคของสถานประกอบการ
กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันทางการค้ากับประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก หลักการบริ หารธุรกิจอุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิตอลโดยเน้นการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ การตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจ การบริหาร
ความเสี่ยงด้านการเงิน การผลิต และการตลาด รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ
The strategy for Industrial Business Management for Industry 4.0
employed by the economic superpower nations; The analysis of strength,
weakness, opportunity, and threat to devise an effective strategy to strengthen the
competitiveness of Thai industrial enterprises at AEC level, as well as at global
level ; Principles of Industrial Business Management in the context of Digital
Economy, which could be achieved through effective organizational management,
investment decision, risk management in finance, production, and marketing;
Human resource management and development; and The strategy to solve issues
related to the effectiveness of Industrial Business Management.

030813110

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Computer and Information Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี ส ารสนเทศในยุ ค ดิ จิ ต อลในอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์แ บบมัล ติมี เดีย อุปกรณ์รั บเข้าและส่งออกสมัยใหม่ ซอฟต์ แวร์ เครื่ องมือสําหรั บ
ควบคุมและสร้างสรรค์สารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ระบบความปลอดภัย เทคโนโลยีฐานข้อมูลในชีวิตประจําวัน คลังข้อมูล (Big Data) เทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์กับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษารูปแบบต่าง ๆ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
สังคมและจริยธรรม
The revolution and information technology in digital age. Computer
multimedia, input output device , software tools for productivity and creativity,
communications technology, computer networks and internet, security, database
are in your life, big data, software and application development programming and
language ,The role of information technology on society and ethics.
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มคอ.2

การจําลองระบบการผลิต
2(2-0-4)
(Manufacturing System Simulation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการของระบบนิวแมติกส์ และไฮดรอริกส์ ชนิดของกระบอกลูกสูบนิวแมติกส์ ชนิดของ
วาล์ ว ลมที่ใ ช้ ค วบคุม ทิศ ทางการเคลื่ อ นที่ ข องกระบอกสู บ ระบบควบคุ ม การทํ า งานอัต โนมั ติ
ด้วยการทํางานของระบบนิวแมติกส์ การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยการออกแบบการ
ทํางานของระบบนิวแมติกส์ พื้นฐานการใช้ซอฟต์แวร์สร้างแบบจําลองระบบการผลิตและการ
จําลองสถานการณ์ การสร้างแบบจําลองของระบบที่มีความซับซ้อน การวิเคราะห์ผลลัพธ์การ
ออกแบบและสร้ า งแบบจํ า ลองทางเลื อ กใหม่ วิ ธี ก ารสร้ า งแบบจํ า ลองและทํ า โครงการทาง
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการด้วยโปรแกรมการจําลองสถานการณ์
The principle of pneumatic and hydraulic devices. Type of cylinder ,piston,
pneumatic series. Type of valve that controls that controls the direction of travel
of the piston cylinder. Design automation by designing a system of pneumatic
house. Based on the software’s modeling , simulation and manufacturing system.
Modeling of complex systems. Results analysis , design and modeling alternatives.
How do modeling and industrial projects. Production and application simulation.

030813121

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Manufacturing Processes)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การจําแนกลักษณะการผลิตในอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน การหล่อ การเชื่อม การขึ้นรูป การตัดปาดผิว กระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรม การขึ้นรูปโพลิเมอร์ การขึ้นรูปวัสดุผง การพ่นพอกผิว การพ่นสี การทําผิวสําเร็จ
แบบต่าง ๆ การจําแนกประเภทระบบการผลิต การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานผลิต และการคิดต้นทุน
การผลิต
Classification of industrial production characteristics. Materials and
production processes relationship. Basic production processes casting, welding,
forming, cutting, polymer forming, powder forming, surface spraying, spraying,
surface finishing. Classify the type of manufacturing system. Computer aided in
manufacturing systems and manufacturing costs.
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มคอ.2

โลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Logistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลั ก การ แนวคิ ด และภาพรวมของโลจิ ส ติ ก ส์ การวางแผนการดํ า เนิ น การจั ด การ
กิจกรรมโลจิสติกส์ ความเชื่อมโยงของกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนงานโลจิสติกส์ ขั้นตอนการจัดส่งถึง
ผู้ใช้ช่องทางขนส่งและระบบสารสนเทศในการบริหารระบบโลจิสติกส์
Principles, concepts and overviews of logistics, operation planning of
logistics, logistics activities, the logistics activities linkage, distribution to customer,
transportation and information technology for logistics.

030813124

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลั ก การ แนวคิ ด บทบาท หน้ า ที่ และความสํ า คั ญ ของระบบห่ ว งโซ่ อุ ป ทานที่ ส ร้ า ง
ประสิทธิภาพทางด้านการผลิตและการตลาด การวางแผนและการจั ดตารางเวลาดําเนินงาน
ศึกษาถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศในโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบทางกายภาพ ระบบทางสารสนเทศ ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผนโลจิสติกส์
การขนส่งด้วยระบบบริหารจัดการทรัพยากร ระบบการขนส่งด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
Principles, concepts, role, function and significance of supply chain
management on production and marketing efficiency. Operation planning and
scheduling. The study of the significance role of Information Technology on
logistics and supply chain. The relationship between physical system, information
system and decision support system. Logistics and transportation planning by
resource management system. Modern transportation management system.

030813125

การจัดการระบบสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
(Inventory System Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการและวิธีปฏิบัติในการบริหารสินค้าคงคลัง เทคนิคในการควบคุมสินค้าคงคลังโดย
วิธีต่าง ๆ การวางแผนเพื่อการควบคุมสินค้าคงคลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับองค์กร ระดับสินค้า
คงคลัง การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบสินค้าคงคลังเพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง
ของอุปสงค์และอุปทาน การควบคุมสินค้าคงคลังเชิงปฏิบัติ การนําการจัดการสมัยใหม่มาใช้ใน
ระบบสินค้าคงคลัง
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มคอ.2

Principle and practice of inventory management, inventory controlled
techniques, inventory planning to maximize organization’s benefit, inventory
levels, mathematical modeling of the inventory system to study the dynamics of
supply and demand, inventory control in practice, modern management used in
the inventory system.
030813130

พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการของระบบพลังงาน แหล่งทรัพยากรหมุนเวียน พลังงานหมุนเวียนแบบต่าง ๆ
ได้ แ ก่ พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ พลั ง งานลม พลั ง งานไบโอแมส พลั ง งานจากใต้ พิ ภ พ ไบโอแกส
พลังงานจากคลื่นใต้น้ํา และพลังงานจากคลื่นฟลูเอลเซล เทคโนโลยีเพื่อการจัดการกับพลังงาน
หมุนเวียน กฎหมายเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทิศทางการนําพลังงานหมุนเวียนมาใช้ใน
อนาคต เศรษฐศาสตร์ของการนําพลังงานหมุนเวียนมาใช้งาน
Principles of energy systems. Renewable resources and different types of
alternative energy e.g. solar energy, wind energy, biomass energy, geothermal energy,
biogas energy, tidal energy and fuel cell energy. Technologies related to renewable
energy management. Energy and environmental law. Future directions of renewable
energy consumption. Economic considerations for renewable energy application.

030813140

การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Management of Engineering and Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การผสมผสานหลั ก การ ทฤษฎี วิ ธี ก าร และเครื่ อ งมือ ทางด้ านวิ ศ วกรรมอุ ตสาหการ
การผลิต การจัดการ และเทคโนโลยีข้อมูล โดยนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรเพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุดและมีผลผลิตมากที่สุด โดยมุ่งเน้นที่การออกแบบ วางแผน
และบริหารหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานและองค์กร
Applications of industrial engineering principles, theories, methods and
tools, applications of production, management and information technology in an
organizational management contributing to the maximum service efficiency and
products by focusing on designs, planning, management of departments within
organization based on the factors influencing department and organizational
performance.
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มคอ.2

การผลิตเชิงอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(e – Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์รูปแบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารขั้นตอนในอุตสาหกรรม
การผลิ ต กระบวนการต่ า งๆ ด้ า นการผลิ ต การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการ การบริ ห ารคุ ณ ภาพ
ระบบการผลิต การพยากรณ์ การควบคุมคุณภาพ การวางแผนการใช้วัสดุ ตลาดเน็ต ธุรกิจ
อัจฉริยะ วิธีการบริหาร ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างองค์กร การออกแบบ และการบริหาร
ระบบการดําเนินการ
Technologies for design analysis related to procedure management in
manufacturing industry, manufacturing processes, process analysis, quality
management, manufacturing system, forecasting, quality control, material
planning, internet marketing, business intelligence, management, economic
theories, organizational structure, design, and operational system management

030813142

หลักการพื้นฐานของซีเอ็นซี
3(3-0-6)
(Principle of CNC)
วิชาบังคับก่อน : 030813322 การควบคุมแบบโปรแกรม
Prerequisite : 030813322 Programmable Logic Control
หลักการของเครื่องมือกลซีเอ็นซี ข้อดีและข้อจํากัดของเครื่องมือกลซีเอ็นซี เครื่องมือกล
ซี เ อ็ น ซี ช นิ ด ต่ า ง ๆ องค์ ป ระกอบของเครื่ อ งมื อ กลซี เ อ็ น ซี ระบบควบคุ ม ซี เ อ็ น ซี ระบบพิ กั ด
การเขียนโปรแกรมเอ็นซี คําสั่งสําคัญในโปรแกรมเอ็นซี การจัดการโปรแกรมในระบบเอ็นซี และ
การใช้โปรแกรมช่วยจําลองและตรวจสอบทางเดินเครื่องมือตัด
Basic principle of CNC, Pros and constraints of CNC; CNC kinds
composition of CNC; CNC control systems, coordinate systems, CNC programming
command in CNC programs, management programs in CNC, using the simulation
and determine cutting tools path.

030813143

การสื่อสารและการสร้างทีม
3(3-0-6)
(Communication and Team Building)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เคล็ดลับสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสื่อสาร
เชิงสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา การสร้างขวัญกําลังใจให้กับทีมงาน กรณีศึกษา การนําเสนอ
และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมงาน
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Building a competent team, achieving effectiveness and productivity,
creative communication, Problem solving, building team morale, presentation
team relationship building.
030813144

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Co-operative Education Preparation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เทคนิค
ในการสมัครงาน การปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหาร
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน
Principles, concepts and processes of co-operative education, related rules
and regulations, techniques of recruitment, practice, communication and human
relations, development of personality, quality management system in the
enterprises, presentation technical, report writing.

030813150

การบริหารโครงการและระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Systems Project Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาวงจรชีวิตของโครงการ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์และเริ่มโครงการ การวิเคราะห์
และวางแผนโครงการ การจัดการขอบเขตโครงการ การบริหารเวลาของโครงการ การจัดการทาง
ทรัพยากร การบริหารคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงของโครงการ การบริหารจัดการโครงการ
การจัดซื้อ การตรวจสอบควบคุมต้นทุนและการปิดโครงการ
Study of project lifecycle , start to analyse and initiate a business project,
analyse and plan a business project, project scope management, project time, project
human resource management, quality, project risk management, project procurement
management, audit, monitor control cost and close a business project.

030813152

การจัดการคลังสินค้า
3(3-0-6)
Warehouse Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
บทบาทและความสําคัญของคลังสินค้าที่มีต่อกระบวนการโลจิสติกส์ โซ่อุปทาน และ
ระบบเศรษฐกิจ ประเภทของคลังสินค้า การเลือกสถานที่ตั้ง การวางผังและการออกแบบภายใน
การจัดการคลังสินค้า กิจกรรมภายในคลังสินค้า การเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้ายสินค้า การเลือก
เทคโนโลยีสารสนเทศในคลังสินค้า การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต้นทุนและการบริการลูกค้า
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Role and significance of warehouse on logistics, supply chain and
economy, type of warehouse, location selection, warehouse layout and design,
warehouse management, warehouse activities, warehouse - equipment selection,
information technology selection in warehouse, warehouse performance
assessment on cost and customer services.
030813154

การจัดการงานซ่อมบํารุงรักษา
3(3-0-6)
(Maintenance Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการบริหารจัดการงานซ่อมบํารุงรักษา การวางแผนงานซ่อมบํารุงรักษา เครื่องมือ
เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรม เพื่อยืดอายุการใช้งาน การพัฒนาระบบการซ่อม
บํ า รุ ง รั ก ษาในองค์ ก ร การควบคุ ม ติ ด ตามคุ ณ ภาพการบํ า รุ ง รั ก ษาเพื่ อ ลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ การบํารุงรักษาสมัยใหม่
Principles of Maintenance Management; maintenance planning of
equipment, machine, and production tool; the development of maintenance
system, quality control and monitoring to reduce production cost; the application
of technology to monitor the maintenance of machine and equipment; the
modern approach to industrial maintenance.

030813240

โครงงานพิเศษ 1
2(0-4-2)
(Special Project I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงงานที่กําหนดให้นักศึกษาทําการคิดค้นปัญหา หรือพัฒนาต่อยอดงานวิจัย โดยมีการ
เขียนโครงงานเพื่อนําเสนอปัญหา วัตถุประสงค์ การออกแบบ การวางแผนเพื่อดําเนินการแก้ไข
ปัญหาทางด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการก่อนเข้าสู่กระบวนการสอบปากเปล่าพร้อมส่งรายงาน
Projects require the students to search for a problem or develop further
research, objective, design, medthodology for resolve the problem of
management and information technology, train students to search for solutions
and information technology applications under the control of an advisor before
oval presentation and report submission methology for Writing project proposal,
objective, design and information and production technology management
problem.
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โครงงานพิเศษ 2
3(0-9-3)
(Special Project II)
วิชาบังคับก่อน : 030813240 โครงงานพิเศษ 1
Prerequisite : 030813240 Special Project I
การติดตามผลการดําเนิ นการแก้ ไขปั ญหาทางด้ านการจั ดการเทคโนโลยี การผลิตและ
สารสนเทศที่ได้นําเสนอในรายวิชาโครงงานพิเศษ 1 เพื่อเก็บผลการดําเนินงานตามที่ได้ออกแบบและ
วางแผน ทําการทดสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไขจนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยนักศึกษา
จะต้องนําเสนอรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา และเข้าสู่
กระบวนการสอบปากเปล่ากับคณะกรรมการที่กําหนดโดยภาควิชา
Follow-up the result of problem solving in Information and Production
Technology Management project that present in special project I, in order to keep
up designed and planned Testing analysing and revising and the objectives,
presenting completed project report under the supervision & the project advisor.
Oral examination by the project committee. Present a project report completely
under control of advisors and oral examination given by the board of the
department.

030813260

สหกิจศึกษา 1
7(0-630-0)
(Co-operative Education I)
วิชาบังคับก่อน : 030813144 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
Prerequisite : 030813144 Co-operative Education Preparation
นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการภาคเอกชน/ภาครัฐ ในรูปแบบสหกิจ ศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศหรือที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาจะต้องเข้าไป
ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานราชการ โดยมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเป็นเวลา 5 เดือน หรือไม่น้อยกว่า 630 ชั่วโมง การปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลและการประเมินผลร่วมกันระหว่างผู้สอนวิชาสหกิจศึกษา 1 ของภาควิชาและผู้ประกอบการ
ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน
เสนอต่อสถานประกอบการและภาควิชาต้นสังกัดเพื่อใช้ประกอบการวัดผล
Students work in private enterprises or government enterprises, In the form of
co-operative education for Information and Production Technology Management or
related. Students are required to get the actual work in factories, private business or
government agencies by the period of working for 5 months, or at least 630 hours.
The working will be under the supervision and evaluation of the combination
between teachers and entrepreneurs for co-operative education I. After completion of
working in each semester, the students must be presented reports to enterprises and
the department agency to support a measure.
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สหกิจศึกษา 2
7(0-630-0)
(Co-operative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 030813260 สหกิจศึกษา 1
Prerequisite : 030813260 Co-operative Education I
นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการภาคเอกชน/ภาครัฐ ในรูปแบบสหกิจศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศหรือที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาจะต้องเข้าไป
ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานราชการ โดยมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเป็นเวลา 5 เดือน หรือไม่น้อยกว่า 630 ชั่วโมง การปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลและการประเมินผลร่วมกันระหว่างผู้สอนวิชาสหกิจศึกษา 2 ของภาควิชาและผู้ประกอบการ
ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน
เสนอต่อสถานประกอบการและภาควิชาต้นสังกัดเพื่อใช้ประกอบการวัดผล
Students work in private enterprises or government enterprises, In the form
of co-operative education for Information and Production Technology
Management or related. Students are required to get the actual work in factories,
private business or government agencies by the period of working for 5 months, or
at least 630 hours. The working will be under the supervision and evaluation of
the combination between teachers and entrepreneurs for co-operative education
II. After completion of working in each semester, the students must be presented
reports to enterprises and the department agency to support a measure.

030813300

เทคนิคการเขียนแบบ
3(2-2-5)
(Drawing Technique)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การเขียนแบบ การเขียนตัวอักษรและการเขียนแบบเรขาคณิต การฉายภาพ แบบฉาย
ภาพ การเขี ย นและการอ่ า นแบบภาพฉาย การบอกขนาด การเขี ย นภาพตั ด การเขี ย นแบบ
ภาพประกอบ การสเกตแบบด้วยมือ การเขียนแบบสําหรับการผลิต หลักและวิธีการกําหนดขนาด
งานสวมและค่าจํากัด พิกัดความเผื่อทางด้านรูปร่างและตําแหน่ง พื้นผิวงานทางเทคนิค สัญลักษณ์
งานเชื่อม
Elements of drawing, geometry drawings, orthographic projection,
dimensioning, section views, assembly drawings, freehand sketches, working
drawings, tolerances surface roughness symbol, computer-aided drawing
Technique
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คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2(1-2-3)
(Computer – aided Design for Electrical and Electronics)
วิชาบังคับก่อน : 030813300 เทคนิคการเขียนแบบ
Prerequisite : 030813300 Drawing Technique
การกําเนิดกระแสไฟฟ้า วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสม แมกเนติกส์คอนแทรคเตอร์
การออกแบบวงจรควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยแมกเนติกส์คอนแทรคเตอร์ การใช้ซอฟต์แวร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อจําลองการทํางานของระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าและวิ เคราะห์ ผลการทํางานของ
วงจรไฟฟ้า เทคนิคการออกแบบจากบนลงล่าง การออกแบบวงจรไฟฟ้าควบคุมการกลับทางหมุน
ของมอเตอร์ การออกแบบวงจรไฟฟ้ าควบคุ มการทํ างานแบบลํ าดั บ การออกแบบวงจรควบคุ ม
การขนส่ งด้ วยสายพานลํ าเลี ยงแบบอั ตโนมั ติ วิ เคราะห์ การทํ างานของวงจรที่ ได้ ออกแบบด้ วย
ซอฟต์แวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบวงจรเกทชนิดต่าง ๆ และจําลองการทํางานวงจร
ที่ได้ออกแบบ
The electricity generator circuit serial mixed integrated circuits parallel.
magnetics contactor. Circuit design control system with magnetic contactor. Using the
software and computer programs to simulate the operation of the control circuit and
analyze the results. Design techniques from top to bottom. Circuit design to control the
rotation of the motor. Circuit design control sequence. The circuit design of traffic
control with automated conveyor. Analyze the performance circuit design software and
computer programs. Gate circuit design and simulation of various types of work.

030813322

การควบคุมแบบโปรแกรม
3(2-2-5)
(Programmable Logic Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบเลขฐานสอง โครงสร้ างและการทํ างานของพี แอลซี การเปรี ยบเที ยบการทํ างาน
ของระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าควบคุมและพีแอลซีควบคุมระบบ ข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้น การจัดระบบ
และการเลือกใช้ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ การเขียนคําสั่งพื้นฐานโดยเริ่มต้นจากแปลงวงจรรีเลย์
(Relay Circuit) และวงจรแบบลําดับลอจิก (Logic Sequence) เป็นแลดเดอร์ไดอะแกรม (Ladder
Diagram) การเขียนคําสั่ง (Instruction List) เทคนิคการเขียนคําสั่ง การออกแบบวงจรและการเขียน
คําสั่งกับงานที่ซับซ้อนโดยมีอุปกรณ์เชิงกลร่วมด้วย ตัวตรวจสอบแบบต่างๆ ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา
และแสง การประยุกต์ใช้งานจริง ระบบผสมวัสดุหรือเคมีภัณฑ์ การควบคุมตําแหน่ง และอื่น ๆ
Binary number system The structure and operation of the PLC. Comparison
of the control circuit and performance PLC control system. Pros and Cons The
system and selection of hardware components. Basic commands Writing The start
of the relay circuit and sequential logic circuits. A ladder diagram. The written
statement Writing Instruction Design and writing queries with complex tasks with a
mechanical device. Check the various capacitors, inductors light. Applications Real
Or mixing chemicals Positioning and more.
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คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบสําหรับการผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design for Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : 030813300 เทคนิคการเขียนแบบ
Prerequisite : 030813300 Drawing Technique
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบเพื่อช่วยสร้างชิ้นงานสําหรับสั่งงานในอุตสาหกรรม
การผลิต การสร้างภาพฉายและองค์ประกอบของภาพฉาย การสร้างภาพประกอบของชิ้นงานในระบบ
ภาพฉายและระบบ 3 มิติ การประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบในอุตสาหกรรม
การผลิต การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบการผลิตในอุตสาหกรรม
The principle of computer aided design to create part geomentry for
production in manufacturing industry. Orthogonal projection and composition of
the orthogonal projection. Creating assembly part of drawing projection and 3D
system. The application of computer aided design system in manufacturing
industry. The application of drawing software for production design in
manufacturing industry.

030813325

ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
(Industrial Automation Systems)
วิชาบังคับก่อน : 030813322 การควบคุมแบบโปรแกรม
Prerequisite : 030813322 Programmable Logic Control
หลั ก การทํา งานเบื้ อ งต้น และขั้น ตอนการออกแบบวงจรระบบอุต สาหกรรมอัต โนมั ติ
การนําโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์มาใช้ควบคุมการทํางานในกระบวนการอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง ระบบป้อนชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการผลิต การตรวจสอบชิ้นงานที่ต้องการ การควบคุม
ระบบงานเจาะรูชิ้นงาน การควบคุมการสวมอัดชิ้นงานสองชิ้นเข้าด้ วยกั น การควบคุมระบบ
สายพานลําเลียงอัตโนมัติ ระบบหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
Principles and process system design automation industry. Implementing
programmable logic controllers to control the operation. In continuous process
industries Feeding System to manufacturing. The inspection required. Control
systems, drilling holes workpiece. Wearing compression control piece, two pieces
together. Control systems, automatic conveyor. The robotic system is used in
industrial applications.
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การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
(System Analysis and Database Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ วงจรชีวิตของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ และวงจร
ชีวิตของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล รูปแบบปัญหาและการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ
การเขียนผังงาน แผนภาพการไหลของข้อมูล ผังความสัมพันธ์ข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ การทํานอร์มอร์มัลไลซ์ พจนานุกรมข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบ
ส่ วนที่ติ ดต่ อกั บผู้ ใช้ การเขี ยนโปรแกรมติ ดต่ อกั บฐานข้ อมู ลโดยใช้ ภาษาเอสคิ วแอล เทคโนโลยี
ฐานข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ การพัฒนาและทดสอบระบบ การนําระบบไปใช้งาน การจัดทําเอกสาร
การวัดประเมินผลระบบ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และการดูแลรักษาระบบ
The importance of information systems, information system development life
cycle and database system development life cycle, problem pattern and analysis of
user requirement, flow chart, context diagram, data flow diagram, relational database
design, normalization, data dictionary, object oriented analysis and design, user interface
design, the programming interface to a database by using SQL technologies.

030813327

การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
(Web Design and Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พื้นฐานการออกแบบเว็บเบื้องต้น องค์ประกอบแต่ละส่วนของเว็บ การออกแบบหน้าเว็บ
เพื่อให้สะดวกต่ อการเข้ าถึง การสร้างเพจ แนวคิดการเขียนโปรแกรม การใช้สไตล์ชีทในการ
ตกแต่งเว็บเพจ โครงสร้างการทํางานของเว็บ เทคนิคและเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
ในปัจจุบัน
Fundamental of web designing, web component, web design for
convenient access, creating web pages, conceptual of programming, Cascading
Style Sheets (CSS), web operation structure technology and current web
application development technique.

030813328

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Human and Computer Interaction)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของสื่อประสมและในรูปแบบของ
การร่วมงานและการสื่อสาร กระบวนการพัฒนาระบบแบบผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ปัจจัยทางมนุษย์
ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลสารสนเทศของมนุษย์
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The interaction between humans and computers in the form of multimedia
and in the form of collaboration and communication, the system development process
of user centric, the human factor related to the information processing of human.
030813341

หลักการตลาดสมัยใหม่
3(2-2-5)
(Principle of Modern Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความรู้ทั่วไปทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วน
ตลาด ส่วนผสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
การเขี ยนแผนการตลาด การตลาดระหว่ างประเทศ การนํ าเทคโนโลยี ระบบการจั ดการเนื้ อหา
(Content Management System) มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางหรือสื่อกลาง
ในการทําธุรกิจออนไลน์ ผสมผสานกับทฤษฎีทางการตลาด ได้แก่ การสร้างยี่ห้อสินค้าให้เป็นที่จดจํา
การวางตําแหน่งของสินค้าบนเว็บไซต์ให้น่าสนใจ และการคํานวณราคา การจัดเก็บสินค้าและข้อมูล
ต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูล (Database System) โดยมุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีกับเทคโนโลยี
ในปัจจุบันผนวกกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศในขณะนั้น
Introduction of marketing, marketing environment, consumer behavior,
market segmentation, marketing mix, product, price, channel distribution and
promotion, marketing plan writing, international marketing, bringing technology,
content management system application on website marketing creation in order
to be channel or online business intermediate marketing theory integration to
build brand awareness, website product positioning and price calculation, product
and information storage in database system. Focusing on integrating theory and
current situation of the country’s economy.

030813342

เหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
(Data Mining)
วิชาบังคับก่อน : 030813326 การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบฐานข้อมูล
Prerequisite : 030813326 System Analysis and Database Design
การเรี ย นรู้ พื้ น ฐานของอั ล กอริ ทึ ม ที่ ป ระยุ ก ต์ ก ารค้ น หาความรู้ ใ นระบบฐานข้ อ มู ล
คลังข้อมูลของการทําเหมืองข้อมูล การวัดประสิทธิภาพของเหมืองข้อมูล ภาพรวมของเทคนิค
ต่าง ๆ ของเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์เชิงการตลาดด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
Learning the basics of the algorithm applied to knowledge discovery in
database system. Data warehouse of data mining, measuring the efficiency of data
mining, an overview of the techniques of data mining, the analysis of marketing
with data mining technique.
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หลักการพื้นฐานของหุ่นยนต์
3(2-2-5)
(Principle of Robotics)
วิชาบังคับก่อน : 030813142 หลักการพื้นฐานของซีเอ็นซี
Prerequisite : 030813142 Principle of CNC
หลั ก การพื้ น ฐานของหุ่ น ยนต์ การแบ่ ง ประเภทลั ก ษณะของหุ่ น ยนต์ ข้ อ ดี ใ นการ
ประยุ กต์ใช้งาน ระบบกลไกในแต่ละแกนของการเคลื่อนที่ระบบขับเคลื่อนเซอร์โวและระบบ
การควบคุมป้อนกลับ ระบบควบคุมหุ่นยนต์ ไดรฟ์ยูนิตคอนโทรเลอร์ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์สั่ง
การทํางานของสัญญาณอินพุตและเอาต์พุต ระบบมาตรฐานสื่อสารของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
การคํานวณภาระโหลดและพื้นที่ใ นการทํางานของระบบแขนหุ่นยนต์ ภาษาที่ใ ช้ในการเขียน
โปรแกรมควบคุม การประยุกต์ใช้งานของหุ่นยนต์
Basic principles of robotics categorization by type of robots, Pros of
application mechanisms motion of joints. Servo drive and feedback control
systems, robots control systems, drive units controllers, computer systems to
operate input and output signals, standard communications systems in Industrial
robot, method calculate load and work space of robot arm, programming
language control, robots application.

030813350

เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและข่ายงาน
3(2-2-5)
(Data Communication and Network Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เทคโนโลยีเ ครื อ ข่ า ยในปั จจุบั น รูป แบบและแนวคิด ในการสื่อ สารเครื อ ข่า ย คํา ศั พ ท์
สําหรับเครือข่าย สัญญาณดิจิตอลและอนาล็อก การเข้ารหัสและมอดูเลต สื่อกลางสําหรับการ
สื่อสาร การตรวจสอบข้อผิดพลาด และการแก้ไขรูปแบบเครือข่าย ชั้นการสื่อสาร โปรโตคอล
และเครือข่ายท้องถิ่น (LANs) เครือข่ายพื้นที่กว้าง (WANs) และมาตรฐานอีเธอร์เน็ต (Ethernet)
เทคโนโลยีไร้สาย เอดีเอสแอล เทคโนโลยีเคเบิลโมเด็ม คุณลักษณะของอุปกรณ์สําหรับสื่อสาร
สวิทช์ ฮับ และการอ้างอิงกับค่าไอพีแอดเดรสเมื่อมีการเชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณภายใต้มาตรฐาน
ของเครือข่าย
Introduction and current network technology, pattern and concept and
communication networks, The course focuses on vocabulary for network, analog
and digital signal, modulation and demodulation signal, media for communication,
error correction and detection, layered network architecture, protocol, Local Area
Networks (LANs), Wide Area Networks (WANs) and Ethernet standard, wireless
technology, ADSL, cable modem technology, explains some equipments and
techniques used to interconnect them such as switch, hub and reference IP
address when it is connected with a cable to network standards.
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วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Sciences in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลังงานสิ่งแวดล้อม
และมลพิ ษที่ มี ผลต่ อการดํ ารงชี วิ ต การประยุ กต์ หลั กการของวิ ทยาศาสตร์ ในชี วิ ต ประจํ า วั น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
Nature of sciences, applied sciences, introduction to energy, environment and
pollution affecting life, scientific principles in daily life, sciences and technology relating
to development of the country.

030923103

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
(Sciences and Technology for Quality of Life and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สภาวะที่เกิดขึ้นในโลก ปรากฏการณ์เรือนกระจก
เอลนิโน ลานีญา สึนามิ ปัญหามลภาวะทางน้ํา อากาศ เสียง เคมีในชีวิตประจําวัน พลังงานที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน พลังงานทางเลือกใหม่ และพลังงานทดแทน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
การพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
Skills and procedure of sciences, state of the world: greenhouse effect, El
Reno, Lani ya, Tsunami, pollution water, air, noise, chemicals in everyday life, energy in
everyday life, new alternative energy and renewable energy, science and technology to
development of country under the sufficiency economy philosophy, impact of
advances in sciences and technology affecting quality of life.

030943114

คณิตศาสตร์สําหรับนักเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Mathematics for Technologists)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การแก้สมการ ลิมิตของฟังก์ชัน อนุพันธ์ฟังก์ชัน การประยุกต์ การหาปริพันธ์ โดย
ใช้สูตร เมตริกซ์ การแก้ระบบสมการเชิงเส้น สถิติพื้นฐาน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนวิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพันธ์
Solving the equations, limit of function, derivative of a function,
applications of derivative, integration by formulas, metrics, solving the linear
equation system, fundamentals of statistics, hypothesis testing, analysis of
variance, regression and correlation analysis.
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ศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
(Arts of Life Quality Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
มนุษย์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและวัฒนธรรม หลักการพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต องค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างความสุขในการดําเนินชีวิต
Human and quality of life improvement, society and culture; basic
foundation, essential factors. Moral principles for improving quality of life,
sustainable economy, human relations in society, life satisfaction enhancement.

030953106

ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Creative Thinking for Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เทคนิคการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์การสร้างนวัตกรรมทางสังคม แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ทั่วไปและจรรยาบรรณใน
การใช้ข้อมูล การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
Creative thinking, development of different types of creative thinking,
techniques on creative thinking development for social innovation, resources for
general education and ethics on data using, application of creative thinking for
innovation responsive to current situation.

030953107

บุคลิกภาพเพือ่ การสมาคม
3(3-0-6)
(Personality for Association)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสําคัญของบุคลิกภาพเพื่อการสมาคม การสํารวจบุคลิกภาพและปรับปรุงบุคลิกภาพ
การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี หลักการพูดในโอกาสต่างๆ เทคนิคการแต่งกายให้เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ มารยาทสําหรับงานเลี้ยงแบบต่างๆ และมารยาทในการเข้าสมาคม
Importance of personality for socialization, personality investigation,
improvement and enhancement, principles of proper personality, principles of
speech in different occasions, tips and techniques for dressing, social manners for
parties and socialization.
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030953108

มคอ.2

การใช้เหตุผลสําหรับการวิจยั
3(3-0-6)
(Reasoning for Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการใช้เหตุผลทั่วไป กระบวนการของการวิจัยกับการใช้เหตุผล การคิดอย่างมีเหตุผล
การใช้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหา การประเมินทางเลือก เทคนิคการพัฒนาการใช้
เหตุผล การประยุกต์การวิจัยกับการใช้เหตุผลในชีวิตประจําวัน
General principle of reasoning, research process and reasoning, logical
thinking, reasoning for decision making and resolution, strategic option evaluation,
techniques for logical reasoning improvement, application of research and logical
reasoning in everyday life.

040503001

สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การใช้สถิติทั่วไปกับชีวิตประจําวัน ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบทางสถิติ สถิติใน
สังคมมนุษย์ รัฐบาล กีฬา การศึกษา สิ่งแวดล้อม การโฆษณา การตลาด การเงิน การแพทย์ หรือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน
Overview statistics in everyday life. Problem solving systems using statistically
logical skills. The uses of statistics in social science, humanity, government, sport,
education, environment, advertisement, finance, epidemiology, or others.

080103001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบู ร ณาการทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นในระดั บ พื้ น ฐาน เพื่ อ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมของการใช้ ภ าษา
ผ่านการเรียนรู้คําศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป
การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบ
พึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Integrated more advanced skills of listening, speaking, reading, and writing
at basic level in order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse
users. Learning vocabulary and grammatical structures through conversations,
academic and general journals. Writing non-complex sentences and paragraphs.
Extensive practice at Self-Access Learning Center (SALC) and through e-Learning.
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080103002

มคอ.2

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103001 English I
การบู ร ณาการทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษาผ่าน
การเรี ย นรู้ คํ า ศั พ ท์ แ ละไวยากรณ์ จ ากบทสนทนา บทความเชิ ง วิ ช าการและบทความทั่ ว ไป
การเขี ย นประโยค ที่ มี โ ครงสร้ า งซั บ ซ้ อ นและย่ อ หน้ า ขนาดสั้ น การฝึ ก ทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม ที่ ศู น ย์
การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level in
order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning
vocabulary and grammatical structures through conversation, academic and
general journals. Writing complex sentences and paragraphs. Extensive practice at
Self-Access Learning Center (SALC) and through e-Learning to promote life-long
learning.

080103012

การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
กลวิ ธี ก ารอ่ า น การอ่ า นแบบกวาดสายตา การอ่ า นเพื่ อ หาข้ อ มู ล เฉพาะและการเดา
ความหมายโดยอาศัยบริ บท เพื่อประยุกต์ใ ช้ในการอ่านและการสร้างความเข้ าใจด้ วยตนเอง
พัฒนาทักษะการอ่านโดยการทํากิจกรรมและแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
Reading techniques and strategies, develop students reading abilities
through class activities and self-access learning.

080103014

การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
การเขียนย่อหน้า การเขียนเล่าเรื่อง องค์ประกอบของย่อหน้า กระบวนการเขียนกิจกรรม
การให้ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนและครูผู้สอน
Writing paragraph; narratives, descriptive and expository types, paragraph
components, writing process, peer feedback and teacher feedback activities.
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080103016

มคอ.2

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนํา
ตนเอง การบรรยายลักษณะสิ่งต่างๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
Fundamental skills in pronunciation and speaking skills for communication
in daily life, self introduction, describing things, giving direction and expressing
opinions.

080103017

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
วิชาบังคับก่อน : 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 030103016 English Conversation I
ทักษะการออกเสียงและการพูดในระดับโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์แบบเตรียมตัวและแบบไม่เตรียมตัว ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
โดยเน้นการพูดและฟัง
Pronunciation and speaking skills with complex sentences in both prepared
and impromptu situations, English communication skills in daily life with an
emphasis on speaking and listening.

080103018

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทํางาน ภาษาในการทําธุรกิจ การตลาด การต้อนรับลูกค้าและ
ผู้เยี่ยมชม การเจรจาต่อรอง การนําเสนอแผนงานและสินค้าของบริษัท การเขียนและการนําเสนอ
โครงการ
Language skills for work, simple business English, marketing, making
appointments, welcoming visitors, negotiation, describing job positions and
products, writing and presenting projects.

080103115

สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture in Literature)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยต่างๆ นับตั้งแต่สมัยสุโขทัย
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสังคม
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มคอ.2

Society and Thai culture in literature at different periods of time since
Sukhothai, Sri-ayutha, Thonburi, and Rattanakosin, relationship between literature
and society.
080103116

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Study)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวั ติศาสตร์ ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิล ปะ ภูมิปัญ ญาท้ องถิ่ นของคนไทยในอดีต
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของอารยธรรมไทยและเกิดความภูมิใจ
ในความเป็นไทย
History, religion, language, literature, art, local wisdom, and lifestyle of Thai
people in the past, current and future period of time, understand development of
Thai civilization and Thai pride.

080103117

ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วรรณคดี แ นวศิ ล ป์ วิ วั ฒ นาการของวรรณคดี ไ ทย ตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
กรุงธนบุรี จนถึงปัจจุบัน การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ใช้ในทาง
วรรณกรรม
Art literature, Development of Thai literature since Sukhothai, Sri ayuttha,
Thonburi, and present. Categories of Thai literature and vocabularies used in
literature.

080203901

มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสังคม สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐาน การจัดระเบียบสังคม
วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคม
Relationship between human beings and society, human society and
settlement, social organization, culture, social institutions, social changes, social
problems, and social development.
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080203904

มคอ.2

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
Characteristics and evolution of law, types of law, legal knowledge about
life cycle in society and being good citizenship.

080203906

เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เศรษฐศาสตร์ แ ละการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ทั้ ง ทาง
เศรษฐกิจ และสังคม มีศักยภาพไปสู่การประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อนําไปสู่
การพัฒนาชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Economic framework and its applications to solve economic and social
problems as well as encouraging potential of careers based on sufficiency
economic theory.

080203907

ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสํ าคั ญของธุ ร กิจในชี วิตประจําวัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุร กิจ
การจัดการธุรกิจ การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
The essential of business in everyday life, business environment, types of
business, business management, business information technology management,
business ethics and social responsibility.
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080303102

มคอ.2

จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พฤติกรรมของบุคคลเมื่อปฏิ สั ม พันธ์ กับผู้ อื่น การขัดเกลาทางสังคม ตั วตนทางสั งคม
การรู้คิดทางสังคม เจตคติและการเปลี่ยนเจตคติ การคล้อยตามและการเชื่อฟัง อคติ ความก้าวร้าว
ความชอบพอและความใกล้ ชิ ด การช่ ว ยเหลื อ การโน้ ม น้ า วใจ กลุ่ ม และกระบวนการกลุ่ ม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การร่วมมือและการแข่งขันในบริบทสังคมไทยและอาเซียน
Individual behavior in interaction, socialization, social identity, social
cognition, altitude and altitude change, conformity and prejudice, aggression,
conformity and intimacy, altruism, persuasion, group and group process, cultural
diversity, cooperation and competition in Thai and ASEAN society contexts.

080303401

คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับคาราโอเกะ ดนตรีเบื้องต้น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้
เกี่ยวกับคาราโอเกะ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ การเลือกเพลง การจัดทํารายการเพลง
การตั้งจังหวะเพลง การใช้งานเสียงประกอบ การฝึกร้องเพลง การร้องเพลงเดี่ยวและเพลงคู่
History and concepts of karaoke, general knowledge of music, computer
and computer software for karaoke: nick karaoke, extreme karaoke, installation of
appropriate equipment and instrument, song selection and programming, rhythm
setting, synchronized karaoke and sound effect, singing practice both solo and
duet singing.

080303501

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นบาสเกตบอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of basketball, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment,
practice in basic skills and applying the skills and applying the skills to play games, good
sportsmanship and spectator.
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มคอ.2

วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาวอลเลย์บอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นวอลเลย์บอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of volleyball, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment,
practice in basic skills and applying the skills and applying the skills to play games, good
sportsmanship and spectator.

080303503

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills and applying the skills to play
games, good sportsmanship and spectator.

080303504

ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝัง
ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี การเต้นรําแบบละติน และแบบบอลรูม
History of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for developing
knowledge, understanding and positive attitudes, Latin dancing and ballroom dancing.

080303505

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิส การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
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มคอ.2

History of table tennis, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills and applying the skills to play
games, good sportsmanship and spectator.
080303506

เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติและพัฒนาการของการต่อสู้ป้องกันตัวในรูปแบบของเทควันโด ฝึกการต่อสู้ป้องกัน
ตัว ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสายสีขาวจนถึงขั้นขึ้นสายสีเหลืองขั้น 1 กฎ กติกา มารยาท และบทบัญญัติ
เทควันโดกับการป้องกันตัวในชีวิตประจําวัน
History of Taekwondo, practice in basic skills (from white belt to first yellow
belt), rules, regulations, etiquette, ethics, and application in daily life.

080303507

ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวั ติ ข องกี ฬ าฟุ ต บอล เทคนิ ค การเล่ น กฎ กติ ก า มารยาทที่ ส ามารถนํ า ไปใช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน นําไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of football, techniques, rules, regulations, etiquette, transferring of
knowledge to others, good sportsmanship and spectator.

080303508

เซปักตะกร้อ
1(0-2-1)
(Sepak-Takraw)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาตะกร้ อ เทคนิคการเล่ น เข้าใจกฎ กติกา มารยาทของผู้เล่น และผู้ชมที่ ดี
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่น และนําไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้
History of Sepak-takraw, techniques, rules, regulations, player and spectator
etiquette, practice in basic skills and applying skills to play games and transferring
knowledge to others.
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มคอ.2

เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน การฝึกทักษะ
พื้นฐาน การถือลูก การโยน การตี และการนับคะแนน การจัดแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬา
ภายในชั้นเรียน
History of Petanque, rules, regulations, ethical standards for competition,
playing equipment, practice in basic skills: holding ball, throwing, hilling and counting
points, organizing competition programs and competition in class.

080303510

ไท้จี่/ไท้เก๊ก
1(0-2-1)
(Taiji / Taikek)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติและวิวัฒนาการของไทจี๋/ไท้เก๊ก การป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึก การฝึกทักษะ
พื้นฐาน การทรงตัว การเคลื่อนที่ของเท้าและลําตัว การฝึกลมปราณไท้จี๋/ไท้เก๊ก 18 ท่า และ
การฝึกมวยไท้จี๋/ไท้เก๊ก ชั้น 1
History and development of Taiji / Taikek, prevention of injury from
practicing, basic skills practice : balancing and movement of feet and body,
practicing 18 patterns of Taiji / Taikek and level-l Taiji / Taikek

080303512

ฟีบา้ 33
1(0-2-1)
(FIBA 33)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาฟีบ้า 33 (FIBA 33: Federation International Basketball 33) กฎ กติกา
มารยาทของการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน การฝึกทักษะพื้นฐาน การถือลูกบอล การส่ง การเลี้ยง
การยิงประตู การป้องกัน การบันทึกคะแนน การจัดการแข่งขัน และการแข่งขันภายในชั้นเรียน
History of FIBA 33 (Federation International Basketball 33), rules, regulation,
ethical standards for competition, sport equipment, practice in basic skills:
holding, throwing, and dribbling ball, shooting, defending, scoring, organizing
competition programs and competition in class.
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มคอ.2

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนา
ตนเอง การติดต่อสื่อสาร การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา ความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้ง
สั งคม วัฒนธรรม มารยาททางสังคม หลั กธรรมทางศาสนา และการประยุ กต์ ใ ช้ในการสร้า ง
มนุษยสัมพันธ์
Principles and theories of human behavior, understanding individual and
others, self – development, communication, teamwork, leadership, conflicts and
conflict management, society and culture, social etiquette, religious principles and
application to enhance human relations.

080303602

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตพื้นฐาน พัฒนาการของชีวิต
และพัฒนาการทางจริยธรรม ทฤษฎีความต้องการ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต การรับรู้
ความสามารถของคนและการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ การเลื อ กคู่ ค รอง
การบริหารชีวิต การทํางานที่มีความสุข และหลักธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Definition and significance of life quality, basic life quality, moral
development, need theory, physical and mental health, perceived self-efficacy
and self-esteem, creative thinking, choosing a spouse, Life management, work with
happiness and Dharma principles for development of life quality.

080303603

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพ การประเมิ น บุ ค ลิ ก ภาพ
สุขภาพจิต การปรับตัวและการบริหารความเครียด การปรับปรุงและการเสริมสร้างบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นํา ความฉลาดทางอารมณ์ การพูด การฟัง พฤติกรรมการแสดงออกที่
เหมาะสม และการปฏิบัติตนตามมารยาทสังคม
Significance of personality development, theories of personality,
personality assessment, mental health, adjustment and stress management,
personality towards leadership, emotional intelligence, speaking, listening,
assertive behavior, and conformity to social eliquette.
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มคอ.2

การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบพื้นฐานการทํางานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาในการเข้าใจความคิดของ
มนุษย์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิง
สังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบูรณาการ และวิธีพัฒนาการคิด
System, neurological system, psychological process to understand
human’s thought: systematic thinking, analytical thinking, strategic thinking, synthesis
thinking, creative thinking, integrative thinking, techniques for developing thinking.

3.2 ชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

สําเร็จการศึกษาจาก
ชื่อ – นามสกุล
นางฐิติมา ชวงชัย

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)

สถาบัน

ป
พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2558

ค.อ.ม.
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2548

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

2542

บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและทรัพยากร
มนุษย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2556

บธ.ม. (การพัฒนาทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
มนุษยเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม) พระนครเหนือ

2552

ผลงานทางวิชาการ

ผูชวย
ตามเอกสารหนา 61
ศาสตราจารย

53

ปร.ด.
(คอมพิวเตอรศึกษา)

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่จะมีใน
ที่มี
อยูแลว หลักสูตร
ปรับปรุง
9
6

2

นายธีรวัช บุณยโสภณ

วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยี
การผลิตและสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

ผูชวย
ตามเอกสารหนา 61
ศาสตราจารย

9

6

2550
มคอ.2

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร (ตอ)
ลําดับ
ที่
3

สําเร็จการศึกษาจาก
ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)

นางสาวสุพิชชา ชีวพฤกษ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
นางสาวปยฉัตร จันทิวา

ป
พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2549

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2545

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและทรัพยากร พระนครเหนือ
มนุษย)

2558

ค.อ.ม.
(ธุรกิจอุตสาหกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2546

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2531

ผลงานทางวิชาการ

ผูชวย
ศาสตราจารย

ตามเอกสารหนา 61

อาจารย

ตามเอกสารหนา 62

6

6
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4

สถาบัน

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่มี ที่จะมีใน
อยูแลว หลักสูตร
ปรับปรุง
9
6

มคอ.2

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร (ตอ)
สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับที่
5

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)

นางสุภาภรณ เหรียญประดับ ค.อ.ม.
(ธุรกิจอุตสาหกรรม)
บธ.บ. (การบัญชี)

สถาบัน

ป
พ.ศ.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2545
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

อาจารย

ตามเอกสารหนา 62

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่มี ที่จะมีใน
อยูแลว หลักสูตร
ปรับปรุง
9
6

2524
55
มคอ.2

3.2.2 อาจารยผูรวมสอน
สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับที่
1

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)

นายชาญวิทย ตั้งศิริวรกุล ปร.ด. (บริหารอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

นายสถาพร ชาตาคม

ป
พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2558

สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

2545

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี

2541

ค.อ.ม. (เครื่องกล)

สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2543

ค.อ.บ.
(วิศวกรรมเครื่องกล)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2538

ผลงานทางวิชาการ

รอง
ศาสตราจารย

ตามเอกสารหนา 62

รอง
ศาสตราจารย

ตามเอกสารหนา 62

56

2

สถาบัน

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่มี ที่จะมีใน
อยูแลว หลักสูตร
ปรับปรุง
6
12

9

3

มคอ.2

3.2.2 อาจารยผูรวมสอน (ตอ)
ลําดับ
ที่
3

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)

นางสาวหทัยรัตน เกตุมณีชัยรัตน ปร.ด.
(วิศวกรรมไฟฟา)

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)
ตําแหนง
ผลงานทางวิชาการ
ที่มี ที่จะมีใน
ทางวิชาการ
ป
อยูแลว หลักสูตร
พ.ศ.
ปรับปรุง
ผูชวย
ตามเอกสารหนา 62-63
9
6
2554
ศาสตราจารย

วท.ม.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2547

วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร)

มหาวิทยาลัยแมโจ

2545

นางวรรณลักษณ เหลาทวีทรัพย วศ.ม.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
(วิศวกรรมการอุตสาหการ) พระนครเหนือ

2546

อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2536

57

4

สําเร็จการศึกษาจาก

ผูชวย
ศาสตราจารย

ตามเอกสารหนา 63

6

6

มคอ.2

3.2.2 อาจารยผูรวมสอน (ตอ)
ลําดับ
ที่
5

6

ชื่อ – นามสกุล
นายกิตติภัฎ รัตนจันทร

นายทนงศักดิ์ บุนนาค

นางสาวโสภิดา ทวมมี

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)

สถาบัน

ป
พ.ศ.

วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2543

วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2538

ค.อ.ม. (ไฟฟา)

2542

อส.บ.
(เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม)
ปร.ด.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)

2528
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2558
พระนครเหนือ

วศ.ม.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2550
พระนครเหนือ

วท.บ.
(ฟสิกสอุตสาหกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่มี ที่จะมีใน
อยูแลว หลักสูตร
ปรับปรุง
6
6

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

ผูชวย
ศาสตราจารย

ตามเอกสารหนา 64

ผูชวย
ศาสตราจารย

ตามเอกสารหนา 64

6

9

อาจารย

ตามเอกสารหนา 64-65

6

9
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3.2.2 อาจารยผูรวมสอน (ตอ)
ลําดับ
ที่
8

ชื่อ – นามสกุล
นายสมชาย เปรียงพรม

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)
วศ.ม.
(วิศวกรรมการผลิต)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

อส.บ.
(เทคโนโลยีการผลิต)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2546

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

2551

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2554

นายจักรกฤษณ เปรมสมิทธ วท.ม.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยี
การผลิตและสารสนเทศ)

10

นายศราวุฒิ จันทิวา

สถาบัน

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)
ตําแหนง
ผลงานทางวิชาการ
ที่มี ที่จะมีใน
ป ทางวิชาการ
อยูแลว หลักสูตร
พ.ศ.
ปรับปรุง
2551 อาจารย ตามเอกสารหนา 65
6
9

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

2548

วท.บ.
(วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร)

2535

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อาจารย

ตามเอกสารหนา 65

6

9

อาจารย

ตามเอกสารหนา 65

6

9

59

9

สําเร็จการศึกษาจาก

มคอ.2

3.2.2 อาจารยผูรวมสอน (ตอ)
ลําดับ
ที่
11

สําเร็จการศึกษาจาก
ชื่อ – นามสกุล
นายอานนท จันทร

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)

สถาบัน

ป
พ.ศ.

วท.ม.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2555

อส.บ.
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2552

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

อาจารย

ตามเอกสารหนา 65

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่มี ที่จะมีใน
อยูแลว หลักสูตร
ปรับปรุง
6
9

60
มคอ.2
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3.2.3 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร
1. นางฐิติมา ชวงชัย
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) ฐิติมา ชวงชัย. (2559). “การวิเคราะหหารูปแบบการเรียนรูโดยใชเหมืองขอมูลของนักศึกษาตอการ
จั ดทํ า ปริ ญ ญานิ พนธ ” . วารสารบั ณฑิต ศึก ษา มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณใ นพระบรม
ราชูปถัมภ. ปที่ 10 ฉบับที่ 2 : หนา 53-62.
2) ฐิติมา ชวงชัย ศราวุฒิ เศตรสุวรรณ และ ประกาศิต ตันติอลงการ. (2556). “ชุดตรวจสอบมูลคา
ธนบัตรเพื่อผูพิการทางสายตา”. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้ง
ที่ 5, 18-19 กรกฎาคม 2556 : หนา 96-97.
3) Thitima Chuangchai and Supitcha Cheevapruk. (2014). “A Development of
Electronic Media for 336269 Logistic I”. The 2nd International Conference on
Technical Education : 19-23.
2. นายธีรวัช บุณยโสภณ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) ธีรวัช บุณยโสภณ และคณะ. (2555). “การศึกษาการพัฒนาระบบฐานขอมูลการตรวจสอบภายใน
ของกระทรวงอุตสาหกรรม”. วิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ปที่ 22 ฉบับที่ 1 : 160.
3. นางสาวสุพิชชา ชีวพฤกษ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Supitcha Cheevapruk, Sajeemas Na Wicnian, Sopida Tuammee. (2016).
“Confirmation Factor Analysis on Desired Attributes of the Graduates Program in
Engineering and Science”. The proceeding of the 3rd International Conference on
"Business,Economicd,Social Sciences and Humaninties", 19-20 February 2016,
Hongkong.
2) Supitcha Cheevapruk, Veera Arunmongkol, Rattana Attapoomsuwan, Sajeemas Na
Wicnian. (2016). Academic Institute Administration Toward National Quality Award A
Qualitative Analysis”. The proceeding of the 3rd International Conference on
"Business,Economicd,Social Sciences and Humaninties", 19-20 February 2016, Hongkong.
3) Supitcha Cheevapruk . (2014). “Business Process Organization for Thai Construction in
AEC”. The proceeding of the 1st International Confernece for Applied Arts, Bangkok.
4) Supitcha Cheevapruk, Sittipong Sang-in, Cholticha Nuchpong, Wannalak Lotaweesub.
(2014). “Industrial Sectors’ Need of Cooperative Students with Desired Characteristics”.
The proceeding of the 3rd International Conference on Education and Manangement
Innovation, 15-17 February 2014, Hongkong.
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4. นางสาวปยฉัตร จันทิวา
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Supaporn Reinpradub and Piyachut Jantiva. (2016). “The Automobile Assembly
Productivity Enhancement by Job Tasks and Sequencing”. International Conference
on Business Economics, Social Science & Humanities (BESSH-2016) Hong Kong,
P.10-14.
2) ปยฉัตร จันทิวา วรรณลักษณ เหลาทวีทรัพย และ สุพิชชา ชีวพฤกษ. (2558). “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตจากการวิเคราะหการซอมบํารุงฉุกเฉินเมื่อเครื่องขัดของ”. วารสาร
พระจอมเกลาพระนครเหนือ. ปที่ 25 ฉบับที่ 3 : 485 – 492.
5. นางสุภาภรณ เหรียญประดับ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Supaporn Reinpradub and Piyachut Jantiva. (2016). “The Automobile Assembly
Productivity Enhancement by Job Tasks and Sequencing”. International Conference
on Business Economics, Social Science & Humanities (BESSH-2016) Hong Kong :
10-14.
2) Supaporn Reinpradub. (2013). “Confirmatory Factor Analysis of Characteristics of
Industrial Technology Students According to Thai people’ s Desirable Characteristic
Benchmark”.
3) Supaporn Reinpradub. (2013). “Development of Competency Indicators of
Supervisors In Institutions of Higher Education : A Case Study of King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok”.
3.2.4 ผลงานทางวิชาการ / อาจารยผูรวมสอน
1. นายชาญวิทย ตั้งศิริวรกุล
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) ชาญวิทย ตั้งสิริวรกุล และสิริวิช ทัดสวน. (2556). “การตรวจจับและปองกันมอเตอรเหนี่ยวนําโดย
ใชโครงขายประสาทเทียม” (Fault Detection and Protection of Induction Motor using
Artificial Neural Network), วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ปที่ 23, ฉบับที่ 1 :
42-51.
2. นายสถาพร ชาตาคม
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) มนัส เหรัญญกิจ, วัชระ ลายลักษณ, สถาพร ชาตาคม. (2557). “การพัฒนาวิธีการสรางแมพิมพอัด
ขึ้น รู ปพลาสติ กแผ นด ว ยเทคนิควิศวกรรมยอนรอยและศึกษาปญ หาการเสียรูป ดว ยระเบีย บวิธี
ไฟไนตเอลิเมนต”.
3. นางสาวหทัยรัตน เกตุมณีชัยรัตน
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) โสภิดา ทวมมี และ หทัยรัตน เกตุมณีชัยรัตน. (2559). “ การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ”. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 10 ฉบับที่ 3.
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2) ชนิตา ภูอมรัตน และ หทัยรัตน เกตุมณีชัยรัตน. (2558). “การพัฒนาเว็บไซตสําหรับการคํานวณ
คาสอนพิเศษบนเครือขายอินเทอรเน็ต กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”. วารสารราชภัฏ
เพชรบูรณ ปที่ 17 ฉบับที่ 1.
3) Hathairat Ketmaneechairat, Phanuwat Yoksiri and Thitisak Jaisiri. (2014). “Searching
Application for Southern Thailand Travel Guide on iPhone” The Fifth International
Conference on the Applications of Digital Information and Web Technologies
(ICADIWT Edition V), Chenai India.
4) Hathairat Ketmaneechairat and Maleerat Sodanil. (2013). “A Review of some P2PIPTV Applications”. International Journal of Information Processing and
Management (IJIPM), Scopus database, Volume 4, Number 1 : 35 – 43.
5) Hathairat Ketmaneechairat. (2012). “A Survey and Comparison of Some Popular
IPTV Applications”. The 8th International Conference Computing and Advanced
Information Management (NCM 2012), In Proceedings of IEEE, Seoul Korea : 58-63.
6) Hathairat Ketmaneechairat, Dussadee Seewungkum and Mirko Caspar. (2012). “A
Framework of Virtual Classroom Model on the Internet”. The First International
Conference on Future Generation Communication Technologies (FGCT 2012), In
Proceedings of IEEE, London England : 156-161.
4. นางสาววรรณลักษณ เหลาทวีทรัพย
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) ปยฉัตร จันทิวา, วรรณลักษณ เหลาทวีทรัพย, สุพิชชา ชีวพฤกษ. (2558). “การเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตจากการวิเคราะหการซอมบํารุงฉุกเฉินเมื่อเครื่องขัดของ”. วารสารพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, ปที่ 25 ฉบับที่ 3 : 485 – 492.
2) Supitcha Cheevapruk, Cholticha Nuchpong, Sittipong Sang-in, Wannalak
Lotaweesub. (2014). “Industrial Sectors’ Need of Cooperative Students with Desired
Characteristics” 2014-01-24 The proceedings of 2014 International Conference on
Culture, Knowledge and Society, Hongkong.
3) Wannalak Laotaweesub, Manat Hearunyakij and Kittiphat Rattanachan. (2014).
“Case study of Rigid Coupling Failure Analysis and Redesigned”. International
Conference on Engineering Science and Innovative Technology 2014 (ESIT2014),
Krabi, Thailand.
4) Kittiphat Rattanachan, Wannalak Laotaweesub and Narongdet Pattanaphiboon.
(2014). “Fatigue and Wear properties of Case Hardening Steels for Heavy Duty Gear
Design”. International Conference on Engineering Science and Innovative
Technology (ESIT2014), Krabi, Thailand.
5) วรรณลักษณ เหลาทวีทรัพย และกิตติภัฎ รัตนจันทร. (2556). “การออกแบบชุดรองเลื่อน แบบ
กลิ้งสัมผัสในชุดลูกรีดโลหะ โดยใชเม็ดลูกกลิ้งมาตรฐาน”. วิศวกรรมสาร ปที่ 66 ฉบับที่ 3 : 33-41.
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5. นายกิตติภัฎ รัตนจันทร
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Rattanachan K. (2014). “An investigated of single point incremental forming
formability” 4th International Conference on Materials, Mechatronics and
Automationm (ICMMA).
2) Kittiphat Rattanachan, Wannalak Laotaweesub and Narongdet Pattanaphiboon.
(2014). “Fatigue and Wear properties of Case Hardening Steels for Heavy Duty
Gear Design”, International Conference on Engineering Science and Innovative
Technology (ESIT2014), Krabi.
3) Rattanachan K. (2014). “The New Concept of Carburized Time Reducing in
Production of High Precision Spur Gear”, The 8th Thailand Metallurgy Conference.
4) Rattanachan K. (2014). “Drilled Hole Technique for Created Single Point
Incremental Forming Limited Diagram”, The 8th Thailand Metallurgy Conference.
5) Rattanachan K. (2014). “A Comparison of Single Point Incremental Forming
Formability between Carbon Steel and Stainless Steel”, International Conference
on Materials Science and Mechanical Engineering.
6) Rattanachan K. (2014). “The new rolling mill gearbox concept design”, The 6th
International Conference on Mechanical and Electrical Technology.
6. นายทนงศักดิ์ บุนนาค
รายวิชาที่สอน
1) 030813120
การจําลองระบบการผลิต
2) 030813302
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3) 030813322
การควบคุมแบบโปรแกรม
4) 030813325
ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
7. นางสาวโสภิดา ทวมมี
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Athakorn Kengpol , Sopida Tuammee and Ariya Ounsri. (2016). “Design of a
Decision Support Framework for Assesing Customer Satisfacition on Functional
Beverage Flavor Notes : An Empirical study”. Proceedings of the 19th International
Working Seminar on Production Economics, Innsbruck Austria.
2) Athakorn Kengpol , Sopida Tuammee and Ariya Ounsri. (2016). “Design of a
Decision Support System for Functional Beverage Flavoring”. Proceedings of the
2nd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology ,
Phuket , Thailand.
3) โสภิดา ทวมมี และหทัยรัตน เกตุมณีชัยรัตน. (2559). “ การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ”. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ,
ปที่ 10, ฉบับที่ 3.
4) Sageemas Na Wichian, Supitcha Cheevapruk and Sopida Tuammee. (2016).
“Confirmatory Factor Analysis on Desired Attributes of the Graduates Program in
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Engineering and Science”. Full Paper Proceeding Multidisciplinary Studies, Vol. 76Iss. 3 : 111-115.
5) Kengpol A. and Tuammee S. (2015). “The Development of a Decision Support
Framework for a Quantitative Risk Assessment in Multimodal Green Logistics : An
Empirical Study”. International Journal of Production Research. Published online :
21 May 2015.
6) Kengpol A. Tuammee S. and Tuominen M. (2014). “The Development of a
Framework for Route Selection in Multimodal Transportation”. International
Journal of Logistics Management. Vol.25 Iss 3 : 581-610.
7) Kengpol A. and Tuammee S. (2013). “Developing an Optimisation Model for
Estimating Aggregate Supply Chain Operations Output in a Transient Queuing
Network”. Proceeding of The International Conference on Business Tourism and
Applied Sciences, 8-10 August 2013, The University of London, UK.
8. นายสมชาย เปรียงพรม
รายวิชาที่สอน
1) 030813101 พื้นฐานทางวัสดุศาสตร
2) 030813121 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
3) 030813125 การจัดการระบบสินคาคงคลัง
4) 030813140 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
9. นายจักรกฤษณ เปรมสมิทธ
รายวิชาที่สอน
1) 030813320 เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
2) 030813321 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ
3) 030813322 การควบคุมโปรแกรม
4) 030813340 ระบบไมโครโปรเซสเซอร
5) 030813342 เหมืองขอมูล
10. นายศราวุฒิ จันทิวา
รายวิชาที่สอน
1) 030813102 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
2) 030813321 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ
11. นายอานนท จันทร
รายวิชาที่สอน
1) 030813301
2) 030813302
3) 030813321
4) 030813322
5) 030813341
6) 030813342

คอมพิวเตอรพื้นฐานและการโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
การวิเคราะหและการออกแบบระบบ
การควบคุมโปรแกรม
หลักการตลาดสมัยใหม
เหมืองขอมูล
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษา)
จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรไดกําหนด
รายวิ ช าสหกิ จ ศึ กษา ซึ่ งจะจั ดอยู ในกลุ มวิ ช าสหกิจ ศึกษาเปน วิช าปฏิบัติง านรว มกัน ระหวางมหาวิทยาลัย และ
ภาคเอกชน/ภาครั ฐ ในรู ป แบบสหกิ จ ศึ ก ษา ในสาขาวิ ช าการจั ด การเทคโนโลยีก ารผลิ ต และสารสนเทศ หรื อ
ที่เกี่ยวของ นักศึกษาจะตองเขาไปทํางานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานราชการ โดยมีชวง
การทํางานในปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการทํางานทั้งหมดไมนอยกวา
5 เดือน ตอ 1 ภาคการศึกษา รวมทั้ง 2 ภาคการศึกษาตองไมนอยกวา 10 เดือน การทํางานจะอยูภายใตการกํากับ
ดูแลและใหคะแนนรวมกันระหวางอาจารยผูสอนวิชาสหกิจศึกษาของภาควิชาตนสังกัดและผูประกอบการ ภายหลัง
เสร็จสิ้นการทํางานในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอภาควิชาตนสังกัดเพื่อ
ใชประกอบการวัดผล
4.1. ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) ทั กษะในการปฏิบั ติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปน
ในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) บู ร ณาการความรู ที่ เ รี ย นมา เพื่ อนํา ไปแกปญ หาทางการจั ด การโดยใชเ ทคโนโลยีการผลิ ต
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได
5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2. ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสาขาวิชา
5.1. คําอธิบายโดยยอ
รายวิชาโครงงานพิเศษ 1 เปนโครงงานดานการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศสําหรับ
นักศึกษามีการเตรี ยมรายงานโครงร างที่แสดงถึงวัตถุป ระสงค แนวความคิด วิธีการศึกษา แผนการทํางานและ
งบประมาณรายจายของโครงงานและนําเสนอเปนโครงรางปริญญานิพนธ
รายวิชาโครงงานพิเศษ 2 เปนโครงงานดานการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศสําหรับ
นักศึกษาที่ดําเนินตามรายวิชาโครงงานพิเศษ 1 โดยนักศึกษาออกแบบ สรางและทดสอบ เพื่อฝกใหคุนเคยกับการ
คนควาและแกปญหาทางการจัดการเทคโนโลยีการผลิตหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและนําเสนอผลงานเปนรูปเลม
ปริญญานิพนธ
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5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึ กษาสามารถทํา งานเปน ทีม มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ การใชโปรแกรมในการทํ า
โครงงาน และโครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได
5.3. ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปการศึกษาที่ 3
5.4. จํานวนหนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 3 จํานวน 2 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 3 จํานวน 3 หนวยกิต
5.5. การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงาน
ทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
5.6. กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงานจากบันทึกในสมุดใหคําปรึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา รวมถึงการจัดสอบการนําเสนอที่มี
คณะกรรมการสอบไมต่ํากวา 3 คน โดยทําการสอบโครงงานพิเศษ 1 เพื่อนําเสนองานประมาณ 50-60% พรอมเลม
รายงาน และการสอนโครงงานพิเศษ 2 เพื่อนําเสนองานและรูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ
และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ
และตอสังคมและปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เสียสละ
(2) มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อ
การประกอบวิชาชีพของตนและการศึกษาตอในระดับสูง
ขึ้นรวมถึงการบริการชุมชน
(3) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาองค
ความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน
ความรูทางดานเทคโนโลยีกับสถาบันหรือหนวยงาน
ภายนอก
(4) มีความมุงมั่น คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม

(5) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอื่นบนความหลากหลาย มีทักษะในดานการ
ทํางานเปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางาน
ไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
(6) มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค ในการติดตอ
สื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวของกับ
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีการสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียน
ตรงตอเวลา
(1) การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
(2) การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติจากการทดลอง
ในหองปฏิบัติการ และ/หรือ นอกสถานที่
(3) จัดโครงการบริการวิชาการ
(1) การมอบหมายงานที่มีลักษณะใหมีการคนควา
เพื่อจะสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง
(2) จัดโครงการความรวมมือทางวิชาการ

(1) การมอบหมายงานที่เปนโครงงาน เปนระบบ
ครบวงจร
(2) การทํากิจกรรมที่ตองมีการจัดสรรงาน คน
และเวลา
(3) สรางแรงจูงใจเพื่อเปนแรงเสริมใหผูเรียนได
แสดงออก
(1) การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาโดยมีการ
มอบหมายงานเปนกลุมของแตละกิจกรรม
ใหเปนระบบครบวงจร การทํากิจกรรมที่ตองมี
การจัดสรรงาน คน และเวลา
(2) จัดโครงการศึกษาดูงาน
(3) จัดโครงการสานสัมพันธนักศึกษา
(1) การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอใน
ลักษณะการบรรยายประกอบสื่อในชั้นเรียน
และมีการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) จัดโครงการเสริมสรางภาษา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1. คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
สังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใช ความรูทางการจัดการเทคโนโลยี การผลิต
และสารสนเทศตอบุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศในแตละสาขาที่เกี่ยวของ
2.1.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กํา หนดให มีวั ฒ นธรรมองค กร เพื่อเปน การปลูกฝงใหนักศึกษามีร ะเบียบวินัย โดยเนนการเขา
ชั้ น เรี ย นให ต รงเวลาตลอดจนการแต ง กายที่ เ ป น ไปตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาต อ งมี
ความรับผิดชอบ โดยการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม
มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้
อาจารย ผู ส อนทุ กคนต องสอดแทรกเรื่ องคุณ ธรรม จริ ย ธรรมในการสอนทุ กรายวิช า รวมทั้งมีก ารจั ด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมิ น จากการมี วิ นัย และความพรอมเพรีย งของนักศึกษาในการเขารว มกิจ กรรมเสริ ม
หลักสูตร
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2. ความรู
2.2.1. ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม
และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนา
สังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน คอมพิวเตอรพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานดานการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศที่เกี่ยวของ
และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะดานการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
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3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่ องมือ
ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริง
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโ ดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียนตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร
2.2.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษา
ดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ (สหกิจศึกษา)
2.2.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
1) การทดสอบทายบทเรียนในแตละคาบศึกษา
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
5) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
6) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
7) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3. ทักษะทางปญญา
2.3.1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษาแลว ดังนั้น
นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับ
สาขาวิ ช าการจั ดการเทคโนโลยี การผลิตและสารสนเทศ ในขณะที่ส อนนักศึกษาอาจารยตองเนน ให
นักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอน
ในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศไดอยาง
มีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
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การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิด
ของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือก
คําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตาง ๆ
2.3.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีดานการผลิตและสารสนเทศ
2) การอภิปรายกลุม
3) การทดลองในหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
4) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมิ นตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช น ประเมิน จากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอน คนที่มาจาก
สถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัว
ให เ ข า กั บ กลุ ม คนต า งๆ เป น เรื่ อ งจํา เป น อย างยิ่ ง ดั ง นั้น อาจารยต อ งสอดแทรกวิธี ก ารที่ เ กี่ย วขอ งกั บ
คุ ณ สมบั ติ ต า งๆ ต อ ไปนี้ ใ ห นั ก ศึ ก ษาระหว า งที่ ส อนวิ ช า หรื อ อาจให นั ก ศึ ก ษาไปเรี ย นวิ ช าทางด า น
สังคมศาสตรที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ นี้
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็น
ที่เหมาะสม
2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ และอํานวย
ความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ ม สามารถปรั บ ตั ว และทํ า งานร ว มกั บ ผูอื่ น ทั้ งในฐานะผู นํา และผู ต ามได อ ยา งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอม
ตอสังคม
2.4.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น
ข า มหลั ก สู ต ร หรื อ ต อ งค น คว า หาข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู มี ป ระสบการณ โดยมี
ความคาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว บุ ค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้
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1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผูนํา
2.4.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ รูปแบบในการนําเสนอรายงาน การแบงหนาที่
กันในการรวมกันนําเสนอรายงาน และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลในการนําเสนอ
2.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
2) มี ทักษะในการวิ เ คราะห ขอมูล สารสนเทศทางคณิตศาสตรห รือการแสดงสถิติป ระยุกตตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3) สามารถประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารที่ทั น สมัย ไดอ ยา งเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของได
2.5.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้อาจทําได
ในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอ
แนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิง
วิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณ
เสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ
2.5.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2) ประเมินจากเทคนิคการใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
3) ประเมิ น จากเทคนิ ค ในการวิเคราะห ขอมูล สารสนเทศทางคณิตศาสตรห รือการแสดงสถิ ติ
ประยุกตในการแกปญหาโจทยการคํานวณ
4) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร หรือสถิติที่เกี่ยวของ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2)
โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่องก็ไดจะแสดง
เปนเอกสารแนบทายก็ได
3.1 ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยมีจิตสํานึกและจิตสาธารณะ
1.2 มีความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
1.3 มีภาวะผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม
1.4 มีวินัย ตรงตอเวลา
1.5 เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับขององคกร
2. ความรู
2.1 รูหลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
2.2 สามารถใชความรูในการคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ
2.3 ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง
2.4 สามารถนําความรู หลักการ และทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
2.5 สามารถบูรณาการความรูกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
3. ทักษะทางปญญา
3.1 มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองขอมูลอยางเปนระบบ
3.2 สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห สังเคราะหขอมูลขาวสารได
3.3 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถปรับใชองคความรูไดอยางเหมาะสม
3.4 สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหเพื่อกําหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแกปญหาที่เหมาะสมได
3.5 สามารถบูรณาการความรูแลวนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดตามความเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4.2 รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และทํางานรวมกับผูอื่นได
4.3 เขาใจและยอมรับถึงความแตกตางระหวางบุคคล และความแตกตางทางวัฒนธรรม
4.4 รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองคกร
4.5 ใชทรัพยากรอยางประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใชเทคนิคทางการคิดคํานวณ และนําไปใชอยางสมเหตุสมผล
5.2 สามารถวิเคราะหและนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
5.4 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.5 มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟง อาน และเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

•

•

•

•

3

4

1

2

3

4

○

•

•

•

○

•

•

○

•

5

•

•

5

1

2

○

○

•

•

•

•

•

○
•

○

•
•

 = ความรับผิดชอบหลัก

•

•

•

•

○

•

○

•

1

2

3

•

○

•

•

•

○

○

•

○

○

•

○

○

•

○

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

○

○

•

•

•

○

○

•

•

•

•

○

•

•

•

•

•

•

•

•

2

5

•
•

1

4

•

3

•

•

และ ○ = ความรับผิดชอบรอง

•

•
○

•

•
•

•

•

5

○

○

•

•

•

•

•

•

•

•

○

•

•

○

○

•

•
•

○

○

5

•

•

•

○

4

•

•

○

3

•

•

○

•

4

•

○

•

•
•

•

•

•

○

○

•

•

•

•

•

•

○

○

○

•
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หมายเหตุ เครื่องหมาย
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3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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030923102 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
(Sciences in Daily Life)
030923103 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
(Sciences and Technology for
Quality Life and Society)
030953105 ศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
(Arts of Life Quality Development)
030953106 ความคิดสรางสรรคสูการสราง
นวัตกรรม
3(3-0-6)
(Creative Thinking for Innovation)
030953107 บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม
3(3-0-6)
(Personality for Association)
030953108 การใชเหตุผลสําหรับการวิจัย 3(3-0-6)
(Reasoning for Research)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
080103012 การอาน 1
3(3-0-6)
(Reading I)

1

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

1

1

2

3

•

•

•

•

○

5

•

○

○

•

○

○

•

○

○

○

○

○

○

○

•

○

○

○

○

○

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3

5

4

•

2

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

○

1

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
5

•

•

○

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

○

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

○

1

2

•

•

3

4

2

3

4

5

•

○

•

•

•

○

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

○

○

○

•

•

○

○

•

•

5

•
•

○

•

○

•

○

•

○

○

4

○

○

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

○

•

○

○

•

•

•

•

○

•

○

○

○

•

•

•

○

○

•

•

•

○

○

•

•

•

○

•

○

•

•

○
○

○
○

มคอ.2

○

•

4

75

080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6)
(English for Work)
080103115 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
ในวรรณคดี
(Thai Society and Culture
in Literature)
080103116 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Study)
080103117 ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)
080203901 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203906 เศรษฐศาสตรเพื่อ
3(3-0-6)
การพัฒนาชีวิต
(Economics for Individual
Development)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)

2

2. ความรู

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

3

4

5

1

•

•

○

•

2

3

3. ทักษะทางปญญา
4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

•

•

○

•

4

5

1

2

3

○

○

4

5

3(3-0-6)

○

1(0-2-1)

•

1(0-2-1)

•

○

○

○

•

•

•

○

○

1(0-2-1)

•

○

○

○

•

•

•

○

○

1(0-2-1)

•

○

○

○

•

•

•

○

○

1(0-2-1)

•

○

○

○

•

•

•

○

○

1(0-2-1)

•

○

○

○

•

•

•

○

○

1(0-2-1)

•

○

○

○

•

•

•

○

○

1(0-2-1)

•

○

○

○

•

•

•

○

○

1(0-2-1)

•

○

○

○

•

•

•

○

○

1(0-2-1)

•

○

○

○

•

•

•

○

○

1(0-2-1)

•

○

○

○

•

•

•

○

○

1(0-2-1)

•

○

○

○

•

•

•

○

○

•

•

•
•

○
•

•

•
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080303102 จิตวิทยาสังคม
(Social Psychology)
080303401 คาราโอเกะ
(Karaoke)
080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502 วอลเลยบอล
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
080303506 เทควันโด
(Taekwondo)
080303507 ฟุตบอล
(Football)
080303508 เซปกตะกรอ
(Sepak-Takraw)
080303509 เปตอง
(Pétanque)
080303510 ไทจ/ี๋ ไทเกก
(Taiji/Taikek)
080303512 ฟบา 33
(FIBA 33)

2

2. ความรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

5

1

2

3

1

•

•

•

•

2

3

4

5

1

•

○

•

•

○

•

•

•

○

○

•

•

•

○

○

•

•

○

•

•

•

○

○

•

•

•

•

○

○

•

•

3

3. ทักษะทางปญญา

1

○

2

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

•

5

1

2

•

4

○

•

•

3

•

•

•

4

5

○

•

○

2

3

4

5

○

○

•

•

○

•

○

•

•

•
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080303601 มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Human Relations)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิด 3(3-0-6)
สรางสรรค
(Systematic and Creative
Thinking)

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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3.2 ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะมีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกร
และสังคม
3) มี ภ าวะความเป น ผู นํ า และผู ตาม สามารถทํางานเปน หมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดั บ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางการจัดการเทคโนโลยีการผลิต และ
สารสนเทศตอบุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศในแตละสาขาที่เกี่ยวของ
2. ความรู
1) มีความรู และความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้น ฐาน คอมพิวเตอรพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศที่เกี่ยวของ และ
การสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะดานการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4) สามารถวิ เ คราะห แ ละแก ไ ขป ญ หาด ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การประยุ ก ต ใ ช เ ครื่ อ งมื อ
ที่ เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริง
3. ทักษะทางปญญา
1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศไดอยางมี
ระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีจิ นตนาการและความยืดหยุ นในการปรับใชองคความรูที่เกี่ย วของอยางเหมาะสม ในการพั ฒนา
นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5) สามารถสื บ ค น ข อ มู ล และแสวงหาความรูเ พิ่ม เติม ไดดว ยตนเอง เพื่อ การเรีย นรูต ลอดชี วิ ต และ
ทั น ตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการ
แกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
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มคอ.2

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม
สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยาง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการแกปญหา
ที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
5) สามารถใช เครื่ องมื อการคํ านวณและเครื่องมือทางการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของได

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

 = ความรับผิดชอบหลัก

3

4

5

1

2

•

○ ○

•

○

•

○

○

•
○

3

4

5

○ ○

•

○

•

○

○

•

•

○

•

○ ○

○
•

•

•

○

○

•

○ ○

•

•

•

•

○

•

•

○

•

○ ○

•

○ ○

และ ○ = ความรับผิดชอบรอง

4

○

•

•

•

○ ○

○
○

•

○

○

2

•

•

○ ○

○

•

5

2

3

4

5

○ ○

•

○

○

•

○

•

○ ○

•

○

•

•

○ ○

○

•

1

4

•

•

5

1

3

•

•

○

3

○

•

○ ○

•
•

•

○

2

•

•

•

1

○ ○

○

○ ○

•

○

○
•

•

○

○

•

•

•

○

○ ○
○

•

•

มคอ.2

หมายเหตุ เครื่องหมาย

2

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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030103202 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องตน 2(0-6-2)
(Basic Machine Tools Practices)
030403200 ปฏิบัติงานไฟฟา
2(0-6-2)
(Electrical Practices)
030813101 พื้นฐานทางวัสดุศาสตร
2(2-0-4)
(Basic Material Science)
030813102 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3(3-0-6)
(Data Structure and Algorithm)
030813105 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating Systems)
030813106 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Industrial Business Management)
030813110 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐาน
3(3-0-6) •
(Basic Computer and Information
Technology)
030813120 การจําลองระบบการผลิต
2(2-0-4)
(Manufacturing System Simulation)
030813121 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Industrial Manufacturing Processes)
030813122 โลจิสติกส
3(3-0-6)
(Logistics)

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

2. ความรู
5

1

3

4

5

• ○ ○

1

2

3

4

• ○

• ○

•

•

○

○ • ○

○ •

•

• ○ ○

•

•

0

○
•

4

5

1

•

○ •

○

○ •

•

•

• ○

○ •

•

○ ○

○

○ •

•

○

○

•

•

○ •

• ○

○ ○

○
•

5

•
• ○

•
○ •

•
○

• ○
○ ○ ○

○

•

4

○

○

• ○ ○

3

•

•

•

2

○

•

•

3

•

•

•

2

•

• ○ ○ • ○ •
•

1

○ ○

•

• ○

5

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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030813124 การจัดการหวงโซอปุ ทาน
3(3-0-6)
○
• ○
(Supply Chain Management)
030813125 การจัดการระบบสินคาคงคลัง
3(3-0-6)
•
(Inventory System Management)
030813130 พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
○ •
• ○
(Renewable Energy)
030813140 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
(Management of Engineering and
•
• ○ •
Technology)
030813141 การผลิตเชิงอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
•
• ○ •
(e-Manufacturing)
030813142 หลักการพื้นฐานของซีเอ็นซี
3(3-0-6)
○ •
•
•
(Principle of CNC)
030813143 การสื่อสารและการสรางทีม
3(3-0-6)
•
(Communication and Team Building)
030813144 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2)
○ ○
•
(Co-operative Education Preparation)
030813150 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
•
(Information Systems Project Management)
030813152 การจัดการคลังสินคา
3(3-0-6)
•
•
(Warehouse Management)
030813154 การจัดการงานซอมบํารุงรักษา
3(3-0-6)
•
(Maintenance Management)

2

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา

•
•

•

•

มคอ.2

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

3

4

5

1

2

3

3. ทักษะทางปญญา
4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

1

2

3

4

5

•

○ ○ ○ • ○ • ○

•

•

○

○ ○ •

○ ○ ○

○

•

○ ○ ○ • ○ •

•

•

○

○ ○ •

○ ○ ○

○

•

•

• ○ ○

• ○ •

• ○ ○ • ○ • ○ ○ ○ •

• ○

○ ○ ○

•

• ○ ○

• ○ •

• ○ ○ • ○ • ○ ○ ○ •

• ○

○ ○ ○

• ○

•
• ○

•

•

○ •

• ○ •

• ○ ○

•

• ○

• ○ •

•
• ○

•

•

•

•

○

○

○

•

• ○ •

○ ○

○

○

○ ○
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•

• ○ ○

• ○

○

○

• ○ •

• ○ ○

• ○ •

○ ○ •

มคอ.2

030813240 โครงงานพิเศษ 1
2(0-4-2)
(Special Project I)
030813241 โครงงานพิเศษ 2
3(0-9-3)
(Special Project II)
030813260 สหกิจศึกษา 1
7(0-630-0)
•
(Cooperative Education I)
030813261 สหกิจศึกษา 2
7(0-630-0)
•
(Cooperative Education II)
030813300 เทคนิคการเขียนแบบ
3(2-2-5)
(Drawing Technique)
030813302 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบงาน
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2(1-2-3)
(Computer-aided Design for Electrical
and Electronics)
030813322 การควบคุมแบบโปรแกรม
3(2-2-5)
(Programmable Logic Control)
030813323 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ
สําหรับการผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design for
Manufacturing)
030813325 ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
(Industrial Automation Systems)

2

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

2. ความรู
5

2

3

4

5

1

• ○ • ○

2

3

4

• ○

5

1

2

○

3

4

5

○ ○

○ • ○ ○ ○ • ○ ○ • ○ ○ • ○ ○ •
• ○ •

1

2

○
•

3

4

5

○
• ○ ○ ○

• ○

○

○

○

○ ○

•

○

○

○

•

• ○

○ •

○

•
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030813326 การวิเคราะหระบบและการออกแบบ
ฐานขอมูล
3(2-2-5)
○
•
(System Analysis and Database Design)
030813327 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
○ ○ • • ○
(Web Design and Development)
030813328 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ
คอมพิวเตอร
3(2-2-5)
• ○
(Human and Computer Interaction)
030813341 หลักการตลาดสมัยใหม
3(2-2-5)
•
(Principle of Modern Marketing)
030813342 เหมืองขอมูล
3(2-2-5)
• ○
(Data Mining)
030813343 หลักการพื้นฐานของหุนยนต
3(2-2-5)
○ •
•
(Principles of Robotics)
030813350 เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลและขายงาน 3(2-2-5)
(Data Communication and Network
○ • ○ •
Technology)
030943114 คณิตศาสตรสําหรับนักเทคโนโลยี
3(3-0-6)
○
○ ○
(Mathematics for Technologists)

1

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา

•

•

•

○

•

•

•
○ •
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•

•
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•

○

•

•
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
ของนักศึกษามีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่อง และนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน การ
สอนและหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนว ยงาน โดยการวิจัย อาจจะ
ดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
1) ภาวะการได ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต ล ะรุ น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด า นของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็น ตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู ป ระกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม เพื่ อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ
เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
3) การประเมินตําแหนง และ หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึง พอใจในดา นความรู ความพร อม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ เขาศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
5) การประเมิน จากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจ ากสาขาวิ ช า
ที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสให
เสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภ ายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษตอความ
พรอมของนัก ศึ ก ษาในการเรี ย น และสมบัติอื่น ๆ ที่เ กี่ย วขอ งกับ กระบวนการเรีย นรู และการพัฒ นาองค
ความรูของนักศึกษา
7) ผลงานของนั ก ศึ ก ษาที่ วั ด เปน รูป ธรรมได อาทิ (ก) จํ านวนโปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป ที่ พั ฒ นาเอง
และวางขาย (ข) จํานวนสิทธิบัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม
และประเทศชาติ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป น ครู ใ ห กั บ อาจารย ใ หม เพื่ อ ให มี ค วามรู แ ละเข า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง โดยการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
2) มี การกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
สารสนเทศ
3) ส ง เสริ ม การทํ า วิ จั ย สร า งองค ค วามรู ใหม เ ป น หลั ก และเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและมี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง
4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ
6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะประกอบไปดวย 2 องคประกอบ ดังนี้ (1) องคประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐานของการประกั น คุ ณภาพระดั บ หลักสูตร เปน การดําเนิน การประกัน คุณ ภาพหลักสูตรตามมาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ ซึ่งจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจํา เพื่อใหมั่นใจวาไดดําเนินการตามการประกัน
คุณภาพขั้นต่ํา และ (2) องคประกอบที่ 2 การดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนาจะดําเนินการ
ด ว ยการใช เ กณฑ ก ารประกั น คุ ณ ภาพหลั กสูต รตามแนวทางของ ASEAN University Network-Quality
Assurance (AUN-QA) ระดับหลักสูตร ที่มีสาระหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบ Outcome Based Education
(OBE) มุงสัมฤทธิ์ Expected Learning Outcome (ELO) และการประเมิน 7 ระดับ
1. การกํากับมาตรฐาน
ในการควบคุ มกํา กั บ มาตรฐาน จะพิ จารณาจากการบริห ารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยกําหนดให
1.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตองมี
ผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง
1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยประจําหลักสูตรจํานวนอยาง
นอย 5 คน
1.3 อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือ
มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ในกรณีที่มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและทําหนาที่อาจารยผูสอนกอนที่เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช ใหสามารถทําหนาที่อาจารยผูสอนตอไปได
ในกรณีของอาจารยพิเศษอาจจะไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท แตทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี
หรือเทียบเทาและมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลวไมนอยกวา 6 ป
1.4 มีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานปที่ 6)
2. บัณฑิต
มีการสํารวจ ติดตาม คุณภาพบัณฑิต ในหัวขอดังตอไปนี้
2.1 อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา (Success Rate)
2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
2.3 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตามคุณลักษณะ 5 ดาน คือ
2.3.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.3.2 ดานความรู
2.3.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.3.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. นักศึกษา
3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ในขอใดขอหนึ่ง
3.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟาและ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส สาขาวิ ช าไฟฟ า กํ า ลั ง สาขาคอมพิ ว เตอร สาขาโยธาหรื อ เที ย บเท า จากสถาบั น การศึ ก ษาซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3.1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร,
แผนการเรียนศิลป-คํานวณ หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3.2 การคัดเลือกนักศึกษาเขารับการศึกษาผานทางการสอบแขงขันแบบสอบตรง สอบแอดมิชชัน (Admission)
และการคัดเลือกผานระบบโควตา
3.3 ภาควิชาเปดรายวิชาใหกับนักศึกษาในแตละชั้นปสอดคลองกับภาระการเรียนที่ระบุในหลักสูตร
3.4 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนวิชา
โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) และโครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) สามารถปรึกษากับอาจารย
ที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยที่ปรึกษาจะกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขา
ปรึกษาได โดยจัดระบบการประสานงานนัดหมายอยางเปนระบบ
3.5 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใด สามารถที่ จ ะยื่น คํ า รอ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได หรือสามารถ
ดําเนินการอุทธรณได
3.6 แนวทางการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาสามารถแยกเปนขอไดดังนี้
3.6.1 ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตาง ๆ
มาเปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา
3.6.2 ควรมีผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการที่มีความรูเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบ
3.6.3 สงเสริมใหนักศึกษามีการรวมกิจกรรมการแขงขันเพื่อเพิ่มทักษะดานวิชาการหรือวิชาชีพ
4. อาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
4.1.1 มีการคั ดเลื อกอาจารยใหมตามระเบีย บและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และมีร ะดับ คะแนน
ความสามารถภาษาอังกฤษไดคะแนนขั้นต่ําตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับ
การบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2558 โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชา
การจัดการ หรือเทคโนโลยีการผลิต หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
4.1.2 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
4.1.3 มีความรู มี ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4.2 มีการกํากับดูแล
4.2.1 มีบุคลากรเพียงพอที่จะทํางานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในหลักสูตร
4.2.2 มีการกํากับดูแลความรับผิดชอบตองานในหนาที่ของบุคลากร
4.2.3 มีกระบวนการทบทวน ปรึกษาหารือ และปรับการมอบหมายงาน
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4.3 การพัฒนาอาจารย
สนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรึกษา
ปริ ญญานิ พนธ ได รว มสัมมนา ฝ กอบรม ดูงาน เพื่อรั บ วิทยาการใหม ๆ ในวิช าชีพ เพิ่มศักยภาพดานการสอน
การวิจั ย และการบริ การวิ ช าการ โดยร ว มปฏิบัติงานกับ หนว ยงานวิชาชีพที่เกี่ยวของ เพื่อนําผลงานมาพั ฒ นา
การเรียนการสอน สรางแรงจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการ โดยอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ
หลั กสู ตร และอาจารย ที่ป รึ กษาปริญ ญานิพนธ จะตองมีการสรางผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย อาจารยผูสอน
จะตองมีการสรางผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล
ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง
4.4 การมีสวนรวมของอาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
จะตองประชุมร วมกัน ในการวางแผนจั ดการเรียน การสอน ประเมิน ผล และใหความเห็นชอบการประเมิน ผล
ทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให
บรรลุเปาหมายตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes) และไดบัณฑิตเปนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
4.5 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ
อาจารย พิเ ศษหรื อ ผู บ รรยายพิ เ ศษนั้น ไม ว าจะสอนทั้ง รายวิช าหรือ บางชั่ว โมงจะต อ งมี คุณ วุฒิ ขั้น ต่ํ า
ปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาการจัดการ หรือเทคโนโลยีการผลิต หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 การกํากับดูแลหลักสูตร
5.1.1 มีผู รั บ ผิ ดชอบหลักสู ตร เพื่อกํากับ ดูแลหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูต รระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
5.1.2 มีการปรับหลักสูตรทุก 5 ป เพื่อใชในปที่ 6
5.1.3 ผูสอนทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
5.1.4 ผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
5.1.5 ตลาดแรงงานมีสวนรวมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
5.1.6 รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอยางเปนระบบโดยผูเรียน
5.1.7 มีการนําขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
5.2 การเรียนการสอน
5.2.1 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูกํากับ ดูแล พิจารณาการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรู ค วามสามารถและความเชี่ ย วชาญในวิ ช าที่ ส อน และเป น ความรู ที่ ทั น สมั ย ของอาจารย
ที่มอบหมายใหสอนในวิชานั้น ๆ
5.2.2 มีการกระตุนใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ และสนับสนุนใหเกิดการเรียนเพื่อการเรียนรู
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5.2.3 มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม และตรวจสอบการจั ดทํ าแผนการเรีย นรู มคอ. 3 และ มคอ. 4 เพื่ อ ให
นักศึกษาไดรับความรู ประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง
5.2.4 มีการกํากับ ติดตามการทําปริญญานิพนธ
5.3 การประเมินผูเรียน
5.3.1 มีการประเมินตั้งแตการรับเขา การติดตามความกาวหนาระหวางศึกษา และเมื่อสําเร็จการศึกษา
5.3.2 การประเมินสะทอนผลการเรียนรูที่คาดหวัง และเนื้อหาของหลักสูตร (มคอ. 5, มคอ. 6 และ มคอ. 7)
5.3.3 อาจารยในภาควิชา มีสวนรวมในการพิจารณาระดับคะแนนในแตละรายวิชา
5.3.4 มีการประเมินการทําปริญญานิพนธ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทุกชั้นป เพื่อใหคําปรึกษานักศึกษาที่มีปญหาในดานการเรียน ตลอดจน
ปญหาสวนตัวอื่น ๆ โดยการใหคําปรึกษาอาจเปนการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกส เครือขาย
สังคม หรือการเขาพบเพื่อขอคําปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาทุกคนจะตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours)
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาที่จะเขามาปรึกษา
6.2 การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณประจําปและเงินรายได เพื่อใชในการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ โดยการบริหาร
งบประมาณเป นไปตามระเบีย บ/ประกาศ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และขอบังคับ อื่นที่เกี่ย วของของ
มหาวิทยาลัย
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
6.3.1 มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามพร อ มด า นหนั ง สื อ ตํ า รา และการสื บ ค น ผ า นฐานข อ มู ล โดยมี สํ า นั ก
หอสมุดกลาง ที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน
6.3.2 ระดับวิทยาลัยมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง ในสวนของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหองสมุด
เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง
6.3.3 มีการจัดสื่อการสอนอื่น เพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายไรสาย เปนตน ประจําอยูในทุกหองเรียนของวิทยาลัยอยางเพียงพอ
6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ ตํารา สิ่งพิมพวารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน
แหล งเรี ย นรู สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส ฯลฯ เพื่ อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคน ควา และใชป ระกอบการเรีย น
การสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน
6.5 มี เ จ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น ดู แลสื่ อการเรีย นการสอน อุป กรณอิเล็กทรอนิกส และซอฟตแวรที่ใชป ระกอบ
การเรียนการสอนที่พรอมใชปฏิบัติงาน
6.6 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรประจําหองเรียนของวิทยาลัย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะสํารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษาดวย
แบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อจัดทํางบประมาณในแตละป
ในการจัดหาทรัพยากรใหพอเพียงตอความตองการในการเรียนการสอน
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการดํ า เนิ น งาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอีย ดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถ า มี ) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย า งน อ ย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา
(6) มี การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู จากผลการประเมิ น การ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยป ระจํ า ทุกคนไดรั บ การพัฒ นาทางวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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รวมตัวบงชี้ (ตัว)

9

10

10

11

11

รวมตัวบงชี้ในปที่ดําเนินการ (ขอ 1-5)

5

5

5

5

5
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หมวดที่ 8. การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน
ชว งกอนการสอนควรมีการประเมิน กลยุทธการสอนโดยทีมผูส อนหรือระดับ ภาควิช า และ/หรือ
การปรึกษา หารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนํ าผลการประเมิน ไปปรับ ปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญ หา/ข อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหมีการประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอเวลา การ
ชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสํารวจขอมูลจาก
- นักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิตใหม
- นักศึกษาออกฝกงาน (สหกิจศึกษา) ประเมินโดยผูวาจาง/อาจารยผูติดตามผลการออกฝกงาน
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสํารวจผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวดที่ 7 การประกัน
คุ ณภาพหลั กสู ตร โดยคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในระดั บ หลักสูตรตามระบบและเกณฑการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
- รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)
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ภาคผนวก

มคอ.2

93

ภาคผนวก ก.

แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของการศึกษา

มคอ.2

แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 5

ภาคการศึกษาที่ 6

030103202 2(0-6-2)
Basic Machine Tools
Practices

030403200 2(0-6-2)

030813120 2(2-0-4)
Manufacturing
System Simulation

030813124 3(3-0-6)
Supply Chain
Management

030813140 3(3-0-6)
Management of Engineering
and Technology

030813143 3(3-0-6)
Communication and
Team Building

030813106 3(3-0-6)
Industrial Business
Management

030813101 2(2-0-4)

030813121 3(3-0-6)

030813141 3(3-0-6)

030813144 1(1-0-2)

Basic Material Science

Industrial Manufacturing
Processes

030813125 3(3-0-6)
Inventory System
Management

e-Manufacturing

Co-operative Education
Preparation

030813122 3(3-0-6)

030813323 3(2-2-5)

030813142 3(3-0-6)

030813241 3(0-9-3)

Basic Computer and
Information Technology

030813102 3(3-0-6)
Data Structure and
Algorithm

Logistics

Computer-aided Design
for Manufacturing

Principle of CNC

Special Project II

030813300 3(2-2-5)

030813105 3(3-0-6)

030813343 3(2-2-5)

Operating Systems

030813325 3(2-2-5)
Industrial
Automation Systems

030813240 2(0-4-2)

Drawing Technique

030813322 3(2-2-5)
Programmable Logic
Control

Special Project I

Principle of Robotics

Computer-aided Design for
Electrical and Electronics

030813326 3(2-2-5)
System Analysis and
Database Design

030813327 3(2-2-5)
Web Design and
Development

030813341 3(2-2-5)
Principle of Modern
Marketing

08xxxxxxx 3(3-0-6)
Language Elective
Course

030943114 3(3-0-6)
Mathematics for
Technologists

0308xxxxx 3(x-x-x)
Elective Technical
Course

0308xxxxx 3(x-x-x)
Elective Technical
Course

030813342 3(2-2-5)

08xxxxxxx 3(3-0-6)
Humanities and Social
Sclence Elective Course

08xxxxxxx 3(3-0-6)
Language Elective
Course

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
General Education
Elective Course

08xxxxxxx 3(3-0-6)
Language Elective
Course

xxxxxxxxx 1(0-2-1)
General Education
Elective Course

08xxxxxxx 3(3-0-6)
Language Elective
Course

08xxxxxxx 1(0-2-1)
Physical Education
Elective Course

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
General Education
Elective Course

08xxxxxxx 1(0-2-1)
Physical Education
Elective Course

xxxxxxxxx 3(x-x-x)

xxxxxxxxx 3(x-x-x)

Free Elective Course

Free Elective Course

21(17-10-38)

21(18-8-39)

21(x-x-x)

21(x-x-x)

22(x-x-x)

030813110 3(3-0-6)

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
Science and Mathematics
Elective Course

Electrical Practices

030813302 2(1-2-3)

ภาคการศึกษาที่ 8

030813260 7(0-630-0)

030813261 7(0-630-0)

Co-operative
Education I

Co-operative
Education II

7(0-630-0)

7(0-630-0)

Data Communication and
Network Technology

xxxxxxxxx 3(3-0-6)
General Education
Elective Course

มคอ.2

21(x-x-x)

Data Mining

030813350 3(2-2-5)

ภาคการศึกษาที่ 7
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ภาคการศึกษาที่ 1

95

ภาคผนวก ข.

โครงสรางรหัสวิชา 9 หลัก

มคอ.2

96

มคอ.2

โครงสรางรหัสวิชา 9 หลัก
หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักที่

คาตัวเลข

ความหมาย

1-2
3-4
5
6

03
08
1
3
1
2
3
00-19
20-39
40-59
60-100

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
ปริญญาตรี
วิชาทฤษฎี
วิชาปฏิบัติการ
วิชาประลอง
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4

7

8
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มคอ.2

ภาคผนวก ค.
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
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มคอ.2

99

มคอ.2

100

ภาคผนวก ง.

รายละเอียดการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
ฉบับป พ.ศ. 2554

มคอ.2

101

รายละเอียดการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
ฉบับป พ.ศ. 2554

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

มคอ.2

102

มคอ.2

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
ฉบับป พ.ศ. 2554
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุม
ครั้งที่ ...3/2560..... เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2560 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1 ปรั บ เนื้ อ หาและเพิ่ ม รายวิ ช าให เ หมาะสม และทั น สมั ย การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
อุตสาหกรรม
4.2 เพื่อปรับอาจารยประจําหลักสูตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
5.1 ปรับเปลี่ยน ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
เพื่อใชสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
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5.1.1 รายชื่ออาจารยชุดเดิม
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
ที่
1 นายอนันต เวทยวัฒนะ

2

3

4

5

นางสาวปยฉัตร จันทิวา

นางสาวหทัยรัตน เกตุมณีชัยรัตน

นางฐิติมา ชวงชัย

นางสาวสุพิชชา ชีวพฤกษ

คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

ป พ.ศ.
2516

ค.อ.ม. (ไฟฟา)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2535

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2531

ค.อ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2546

วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร)

มหาวิทยาลัยแมโจ

2545

วท.ม.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2547

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

2554

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

2542

ค.อ.ม.
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2548

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2545

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

2549

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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5.1.2 ชุดใหม
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
ที่
1 นางฐิติมา ชวงชัย

2

3

นายธีรวัช บุณยโสภณ

นางสาวสุพิชชา ชีวพฤกษ

ปร.ด.
(คอมพิวเตอรศึกษา)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

ค.อ.ม.
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2548

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

2542

คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

ป
2558

บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย) พระจอมเกลาพระนครเหนือ

2556

บธ.ม. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

2552

วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยี
การผลิตและสารสนเทศ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2550

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

4

5

นางสาวปยฉัตร จันทิวา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย) พระจอมเกลาพระนครเหนือ

2558

ค.อ.ม.
(ธุรกิจอุตสาหกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2546

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2531

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2545

สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)

2524

นางสุภาภรณ เหรียญประดับ ค.อ.ม.
(ธุรกิจอุตสาหกรรม)
บธ.บ (การบัญชี)
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5.2 ปรับปรุงหนวยกิตใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
5.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจํานวนหนวยกิต 30 หนวยกิต
5.2.1.1 วิชาบังคับ จํานวน 20 หนวยกิต
ก. กลุมวิชาภาษา มีจํานวนหนวยกิต 12 หนวยกิตเทากับหลักสูตรเดิมโดยบังคับ 6 หนวยกิต
และใหนักศึกษาเลือกเรียนอยางนอย 6 หนวยกิต จากรายวิชาในกลุมวิชาภาษาที่ภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร
ประยุกตเปดสอน
ข. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีจํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิตเทากับหลักสูตร
เดิม จากรายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ที่คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเปดสอน
ค. กลุ ม วิ ช ามนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มี จํ า นวนหน ว ยกิ ต 3 หน ว ยกิ ต เท า กั บ
หลักสูตรเดิม จากรายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่คณะศิลปศาสตรประยุกตเปดสอน
ง. กลุมวิชาพลศึกษา มีจํานวนหนวยกิต 2 หนวยกิตเทากับหลักสูตรเดิม โดยกําหนดให
นักศึกษาเลือกเรียนอยางนอย 2 หนวยกิต จากรายวิชาในกลุมวิชาพลศึกษา ที่คณะศิลปศาสตรประยุกตเปดสอน
5.2.1.2 วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป จํานวน 10 หนวยกิต ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หมวดศึกษาทั่วไปที่คณะศิลปศาสตรประยุกตเปดสอน
5.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ มีจํานวน 105 หนวยกิต
5.2.2.1 กลุมวิชาแกนเดิม 75 หนวยกิต แกไขเหลือ 15 หนวยกิต
5.2.2.2 กลุมวิชาชีพเดิมมีจํานวน 30 หนวยกิต ใหมจํานวน 75 หนวยกิต
ก. วิชาบังคับ 69 หนวยกิต
ข. วิชาเลือก 6 หนวยกิต
5.2.2.3 กลุมวิชาสหกิจศึกษา 15 หนวยกิต
5.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวน 6 หนวยกิต เทากับหลักสูตรเดิม
5.3 ปรับปรุงเนื้อหารายละเอียดวิชา
5.3.1 หมวดวิชาเฉพาะ/กลุมวิชาชีพ/วิชาบังคับ
เดิม
030813120 การจําลองระบบการผลิต
2(2-0-4)
(Manufacturing System Simulation)
วิชาบังคับกอน : 030813100 การจัดการการผลิต
พื้นฐานการใชซอรฟแวรสรางแบบจําลองระบบการผลิตและการจําลองสถานการณ การ
สร า งแบบจํ า ลองของระบบที่ มี ค วามซั บ ซ อ น การวิ เ คราะห ผ ลลั พ ธ ก ารออกแบบและสร า ง
แบบจําลองทางเลือกใหม วิธีการสรางแบบจําลองและทําโครงการทางอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการดวยโปรแกรมการจําลองสถานการณ
ใหม
030813120 การจําลองระบบการผลิต
2(2-0-4)
(Manufacturing System Simulation)
วิชาบังคับกอน : 030813100 การจัดการการผลิต
หลักการของระบบนิวแมติกส และไฮดรอริกส ชนิดของกระบอกลูกสูบนิวแมติกส ชนิดของ
วาล ว ลมที่ ใช ค วบคุ ม ทิ ศทางการเคลื่อ นที่ ของกระบอกสูบ ระบบควบคุม การทํ างานอั ตโนมั ติ
ดวยการทํางานของระบบนิวแมติกส การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติดวยการออกแบบการ
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ทํางานของระบบนิวแมติกส พื้น ฐานการใชซอฟตแวรสรางแบบจําลองระบบการผลิตและการ
จําลองสถานการณ การสรางแบบจําลองของระบบที่มีความซับซอน การวิเคราะหผลลัพธการ
ออกแบบและสร า งแบบจํ า ลองทางเลื อ กใหม วิ ธี ก ารสร า งแบบจํ า ลองและทํ า โครงการทาง
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการดวยโปรแกรมการจําลองสถานการณ
030813122

030813122

030813124

030813124

เดิม
โลจิสติกส 1
3(3-0-6)
(Logistics I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและภาพรวมของโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน การดําเนินการจัดการหวงโซอุปทาน
แหลงวัตถุดิบ ขั้นตอนการจัดสงถึงผูใช ชองทางขนสง การวางแผนการผลิต การบริหารคลังสินคา
และการประยุกตใชระบบสารสนเทศในการบริหารระบบโลจิสติกส
ใหม
โลจิสติกส
3(3-0-6)
(Logistics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลั ก การ แนวคิ ด และภาพรวมของโลจิ ส ติ ก ส การวางแผนการดํ า เนิ น การจั ด การ
กิจกรรมโลจิสติกส ความเชื่อมโยงของกิจกรรมตาง ๆ ในสวนงานโลจิสติกส ขั้นตอนการจัดสงถึง
ผูใชชองทางขนสงและระบบสารสนเทศในการบริหารระบบโลจิสติกส
เดิม
การจัดการหวงโซอุปทาน
3(3-0-6)
(Supply Chain Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลั ก การ แนวคิ ด บทบาท หน าที่ และความสํ าคั ญ ของระบบห ว งโซ อุ ป ทานที่ ส ร า ง
ประสิทธิภาพทางดานการผลิตและการตลาด การวางแผนและการจัดตารางเวลาดําเนินงานของทุก
องค กรทั้ งหมดในโซ อุ ปทานแบบบู รณาการ กลยุ ทธ การดํ าเนิ นงาน การออกแบบและปรั บปรุ ง
กระบวนการ การพยากรณ และการบริ หารความต องการ การวางแผนโดยรวม การจั ดตาราง
ดําเนินงาน การวางแผนความตองการทรัพยากร การบริหารกําลังการผลิต และการบริหารสินคาคงคลัง
ใหม
การจัดการหวงโซอุปทาน
3(3-0-6)
(Supply Chain Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลั ก การ แนวคิ ด บทบาท หน า ที่ และความสํ า คั ญ ของระบบห ว งโซ อุ ป ทานที่ ส ร า ง
ประสิทธิ ภ าพทางด า นการผลิตและการตลาด การวางแผนและการจัดตารางเวลาดําเนิน งาน
ศึกษาถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศในโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน ความสัมพันธระหวาง
ระบบทางกายภาพ ระบบทางสารสนเทศ ระบบการสนั บสนุนการตัดสิ นใจ การวางแผนโลจิสติกส
การขนสงดวยระบบบริหารจัดการทรัพยากร ระบบการขนสงดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
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เดิม
การจัดการระบบสินคาคงคลัง
3(3-0-6)
(Inventory System Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและวิธีปฏิบัติในการบริหารสินคาคงคลัง เทคนิคในการควบคุมสินคาคงคลังโดย
วิธีตาง ๆ การวางแผนเพื่อการควบคุมสิน คาใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับ องคกรระดับสินคา
การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบสินคาคงเหลือ เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของ
อุปสงคและอุปทาน การควบคุมสินคาคงคลังเชิงปฏิบัติ การนําการจัดการสมัยใหมมาใชในระบบ
สินคาคงคลัง
ใหม
การจัดการระบบสินคาคงคลัง
3(3-0-6)
(Inventory System Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและวิธีปฏิบัติในการบริหารสินคาคงคลัง เทคนิคในการควบคุมสินคาคงคลังโดย
วิธีตาง ๆ การวางแผนเพื่อการควบคุมสินคาคงคลังใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับองคกร ระดับสินคา
คงคลัง การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบสินคาคงคลังเพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง
ของอุปสงคและอุปทาน การควบคุมสินคาคงคลังเชิงปฏิบัติ การนําการจัดการสมัยใหมมาใชใน
ระบบสินคาคงคลัง
เดิม
การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Management of Engineering and Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พื้น ฐานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการผลิตสมัย ใหม การเปลี่ย นแปลง
ทางเทคโนโลยี ทฤษฎีแรงจูงใจและภาวะผูนําซึ่งสามารถปรับใชกับงานดานวิศวกรรม และการ
วิจัยและพัฒนา การบริหารทรัพยากร และยุทธวิธีการบริหารเทคโนโลยี มีการอภิปรายถึงงานวิจัย
และเรื่องราวปจจุบันของเรื่องที่เกี่ยวของ
ใหม
การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Management of Engineering and Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การผสมผสานหลั กการ ทฤษฎี วิธี การ และเครื่อ งมือ ทางดานวิศวกรรมอุต สาหการ
การผลิต การจัดการ และเทคโนโลยีขอมูล โดยนํามาประยุกตใชในการจัดการองคกรเพื่อกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการใหบริการสูงสุดและมีผลผลิตมากที่สุด โดยมุงเนนที่การออกแบบ วางแผน
และบริหารหนวยงานตางๆ ภายในองคกร โดยพิจารณาจากปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานและองคกร
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เดิม
โครงงานพิเศษ 1
2(0-4-2)
(Special Project I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โครงงานดานการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ เพื่อฝกนักศึกษาใหคนควา
แกปญหา ประยุกตใชเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศกับงานตางๆ ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และนักศึกษาจะตองทํารายงาน มีการบรรยายและอภิปรายภายใตการ
ควบคุมของอาจารย
ใหม
โครงงานพิเศษ 1
2(0-4-2)
(Special Project I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โครงงานที่กําหนดใหนักศึกษาทําการคิดคนปญหา หรือพัฒนาตอยอดงานวิจัย โดยมีการ
เขี ยนโครงงานเพื่ อนํ าเสนอปญหา วัตถุประสงค การออกแบบ การวางแผนเพื่อดําเนินการแกไข
ปญหาทางดานการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ภายใตการควบคุมของอาจารย ที่
ปรึกษาโครงการกอนเขาสูกระบวนการสอบปากเปลาพรอมสงรายงาน
เดิม
โครงงานพิเศษ 2
3(0-9-3)
(Special Project II)
วิชาบังคับกอน : 030813240 โครงงานพิเศษ 1
การดํ า เนิ น งานตามโครงงานที่ เสนอและได อ นุ มั ติ แล ว ในภาคการศึ กษาก อ น เพื่อ ให
นักศึ กษาไดใช ห ลักการออกแบบหรือจําลองระบบ โดยทําการทดสอบภายใตการควบคุมของ
อาจารยที่ปรึกษาประจําโครงงาน และนักศึกษาจะตองสงรายงานความกาวหนา เขียนปริญญานิพนธ
และสอบโครงงานตอคณะกรรมการที่กําหนดโดยภาควิชา
ใหม
โครงงานพิเศษ 2
3(0-9-3)
(Special Project II)
วิชาบังคับกอน : 030813240 โครงงานพิเศษ 1
การติ ดตามผลการดํ าเนิ นการแก ไขป ญหาทางด านการจั ดการเทคโนโลยี การผลิ ตและ
สารสนเทศที่ไดนําเสนอในรายวิชาโครงงานพิเศษ 1 เพื่อเก็บผลการดําเนินงานตามที่ไดออกแบบและ
วางแผน ทําการทดสอบ วิเคราะห ปรับปรุง แกไขจนสมบูรณตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยนักศึกษา
จะตองนําเสนอรายงานโครงงานฉบับสมบูรณภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา และเขาสู
กระบวนการสอบปากเปลากับคณะกรรมการที่กําหนดโดยภาควิชา
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เดิม
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2(1-2-3)
(Computer – aided Design for Electrical and Electronics)
วิชาบังคับกอน : 030813300 เทคนิคการเขียนแบบ
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการเขียนแบบ ออกแบบ และวิเคราะหงานไฟฟา เทคนิคการ
ออกแบบจากบนลงลาง การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส การออกแบบวงจรตนแบบทางดาน
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การออกแบบแผนวงจรพิมพ การจําลองการทํางานของวงจรไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส การจําลองการทํางานของกระบวนการของวงจร
ใหม
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2(1-2-3)
(Computer – aided Design for Electrical and Electronics)
วิชาบังคับกอน : 030813300 เทคนิคการเขียนแบบ
การกําเนิดกระแสไฟฟา วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสม แมกเนติกสคอนแทรคเตอร
การออกแบบวงจรควบคุ มระบบไฟฟาดว ยแมกเนติกสคอนแทรคเตอร การใชซอฟตแวรและ
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อจําลองการทํางานของระบบควบคุมวงจรไฟฟาและวิเคราะหผลการ
ทํางานของวงจรไฟฟา เทคนิคการออกแบบจากบนลงลาง การออกแบบวงจรไฟฟาควบคุมการ
กลับทางหมุนของมอเตอร การออกแบบวงจรไฟฟาควบคุมการทํางานแบบลําดับ การออกแบบ
วงจรควบคุ มการขนส งด วยสายพานลําเลีย งแบบอัตโนมัติ วิเคราะหการทํางานของวงจรที่ได
ออกแบบดวยซอฟตแวรและโปรแกรมคอมพิวเตอร การออกแบบวงจรเกทชนิดตาง ๆ และจําลอง
การทํางานวงจรที่ไดออกแบบ
เดิม
การควบคุมแบบโปรแกรม
3(2-2-5)
(Programmable Logic Control)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โครงสรางและการทํางานของพีแอลซี การจัดระบบและการเลือกใชสวนประกอบทาง
ฮารดแวร การเขียนคําสั่งพื้นฐาน โดยเริ่มตนจากแปลงวงจรรีเลย (Relay Circuit) และวงจรแบบ
ลําดับลอจิก (Logic Sequence) เปนแลดเดอรไดอะแกรม (Ladder Diagram) การเขียนคําสั่ง
Instruction List เทคนิคการเขียนคําสั่งพิเศษ การออกแบบวงจรและการเขียนคําสั่งกับงานที่
ซับซอนโดยมีอุปกรณเชิงกลรวมดวย ตัวตรวจสอบแบบตางๆ ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนําและแสง
การประยุกตใชงานจริง ระบบผสมวัสดุหรือเคมีภัณฑ การควบคุมตําแหนง และอื่นๆ
ใหม
การควบคุมแบบโปรแกรม
3(2-2-5)
(Programmable Logic Control)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบเลขฐานสอง โครงสรางและการทํางานของพีแอลซี การเปรียบเทียบการทํางาน
ของระบบควบคุมวงจรไฟฟาควบคุมและพีแอลซีควบคุมระบบ ขอดีขอเสียที่เกิดขึ้น การจัดระบบ
และการเลือกใชสวนประกอบทางฮารดแวร การเขียนคําสั่งพื้นฐานโดยเริ่มตนจากแปลงวงจรรีเลย
(Relay Circuit) และวงจรแบบลําดับลอจิก (Logic Sequence) เปนแลดเดอรไดอะแกรม
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(Ladder Diagram) การเขียนคําสั่ง (Instruction List) เทคนิคการเขียนคําสั่ง การออกแบบวงจร
และการเขียนคําสั่งกับงานที่ซับซอนโดยมีอุปกรณเชิงกลรวมดวย ตัวตรวจสอบแบบตางๆ ตัวเก็บ
ประจุ ตัวเหนี่ยวนําและแสง การประยุกตใชงานจริง ระบบผสมวัสดุหรือเคมีภัณฑ การควบคุม
ตําแหนง และอื่น ๆ
030813323

030813323

030813325

030813325

เดิม
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบสําหรับการผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design for Manufacturing)
วิชาบังคับกอน : 030813300 เทคนิคการเขียนแบบ
ระบบ CAD ที่ชวยสรางชิ้นงานเพื่อสั่งงานในอุตสาหกรรมการผลิต การสรางรูปทรงตัน
ในระบบ 3 มิ ติ การสร างภาพฉายและองคประกอบของภาพฉาย การสรางภาพประกอบของ
ชิ้นงานในระบบภาพฉายและระบบ 3 มิติ การประยุกตใชระบบ CAD ในอุตสาหกรรมการผลิต
ใหม
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบสําหรับการผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design for Manufacturing)
วิชาบังคับกอน : 030813300 เทคนิคการเขียนแบบ
ระบบคอมพิวเตอรชวยการออกแบบเพื่อชวยสรางชิ้นงานสําหรับสั่งงานในอุตสาหกรรม
การผลิต การสรางภาพฉายและองคประกอบของภาพฉาย การสรางภาพประกอบของชิ้นงานในระบบ
ภาพฉายและระบบ 3 มิติ การประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรชวยการออกแบบในอุตสาหกรรม
การผลิต การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบการผลิตในอุตสาหกรรม
เดิม
ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
(Industrial Automation Systems)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการทํางานของเครื่องจักรที่ควบคุมดวยระบบตัวเลข หลักการพื้นฐานของเครื่องมือกล
การเขียนโปรแกรมเครื่องจักรอัตโนมัติ การออกแบบอุปกรณอัตโนมัติเพื่อประยุกตใชในระบบ
อุตสาหกรรม การประยุกตใชงานการขนถายวัสดุในกระบวนการผลิตตางๆ สายพาน เครื่องปอน
อัตโนมัติ ระบบหุนยนตที่ใชในงานอุตสาหกรรม
ใหม
ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
(Industrial Automation Systems)
วิชาบังคับกอน : 030813322 การควบคุมแบบโปรแกรม
หลั ก การทํ า งานเบื้อ งตน และขั้ น ตอนการออกแบบวงจรระบบอุตสาหกรรมอั ตโนมั ติ
การนําโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรมาใชควบคุมการทํางานในกระบวนการอุตสาหกรรม
อยางตอเนื่อง ระบบปอนชิ้นงานเขาสูกระบวนการผลิต การตรวจสอบชิ้นงานที่ตองการ การควบคุม
ระบบงานเจาะรู ชิ้ น งาน การควบคุมการสวมอัดชิ้น งานสองชิ้น เขาดวยกัน การควบคุมระบบ
สายพานลําเลียงอัตโนมัติ ระบบหุนยนตที่ใชในงานอุตสาหกรรม
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เดิม
หลักการตลาดสมัยใหม
3(2-2-5)
(Modern Principle of Marketing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูทั่วไปทางการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบง
สวนตลาด สวนผสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด การเขียนแผนการตลาด การตลาดระหวางประเทศ การนําเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
สมัยใหมมาเปนสื่อกลาง ดวยหลักการสรางเว็บไซตใหสนองความตองการของลูกคา มีการจัดทํา
ฐานขอ มูล เพื่อ เก็บ ขอ มูล และสํา รวจพฤติก รรมของลูก คา การวางตําแหนงสินคา การคํานวณ
ราคา โดยมุงผสมผสานระหวางทฤษฎีกับสถานการณจริงที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศใน
ขณะนั้น
ใหม
หลักการตลาดสมัยใหม
3(2-2-5)
(Modern Principle of Marketing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูทั่วไปทางการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวน
ตลาด สวนผสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด
การเขียนแผนการตลาด การตลาดระหวางประเทศ การนําเทคโนโลยีระบบการจัดการเนื้อหา
(Content Management System) มาประยุกตใชในการสรางเว็บไซตเพื่อเปนชองทางหรือ
สื่อกลางในการทําธุรกิจออนไลน ผสมผสานกับทฤษฎีทางการตลาด ไดแก การสรางยี่หอสินคาให
เปนที่จดจํา การวางตําแหนงของสินคาบนเว็บไซตใหนาสนใจ และการคํานวณราคา การจัดเก็บ
สินคาและขอมูลตาง ๆ ในระบบฐานขอมูล (Database System) โดยมุงเนนการผสมผสาน
ระหวางทฤษฎีกับเทคโนโลยีในปจจุบันผนวกกับสถานการณจริงที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศ
ในขณะนั้น
เดิม
หลักการพื้นฐานของหุนยนต
3(2-2-5)
(Principles of Robotics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลั กการพื้ นฐานของหุ นยนต จลนศาสตร ไปข างหน าของแขนกล เมตริกหมุ น ตํ าแหน ง
ความเร็ วและความเร ง จลนศาสตรยอนกลับของแขนกล จาโคเบียน สมการเคลื่อนที่ของแขนกล
อุปกรณหยั่งสัญญาณและวัด ระบบขับเคลื่อนและสงกําลัง การวางแผนเสนทางการเคลื่อนที่และการ
ควบคุม การวางแผนเสนทางการเคลื่อนที่และการเขียนโปรแกรม การประยุกตใชงานของหุนยนต
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ใหม
หลักการพื้นฐานของหุนยนต
3(2-2-5)
(Principles of Robotics)
วิชาบังคับกอน : 030813142 หลักการพื้นฐานของซีเอ็นซี
หลั ก การพื้ น ฐานของหุ น ยนต การแบ ง ประเภทลั ก ษณะของหุ น ยนต ข อ ดี ใ นการ
ประยุ กตใช งาน ระบบกลไกในแตล ะแกนของการเคลื่อนที่ร ะบบขับ เคลื่อนเซอรโ วและระบบ
การควบคุมปอนกลับ ระบบควบคุมหุนยนต ไดรฟยูนิตคอนโทรเลอร การใชระบบคอมพิวเตอรสั่ง
การทํ างานของสั ญญาณอิ นพุตและเอาตพุต ระบบมาตรฐานสื่อสารของหุน ยนตอุตสาหกรรม
การคํา นวณภาระโหลดและพื้น ที่ในการทํางานของระบบแขนหุนยนต ภาษาที่ใชในการเขีย น
โปรแกรมควบคุม การประยุกตใชงานของหุนยนต

5.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ/กลุมวิชาสหกิจศึกษา
เดิม
030813144 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Co-operative Education Preparation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลั ก การ แนวคิ ด และกระบวนการของสหกิ จ ศึ กษา ระเบีย บขอ บังคั บ ที่เ กี่ย วขอ ง
ความรู พื้น ฐานและเทคนิ ค ในการสมั ครงาน ความรูพื้ น ฐานในการปฏิบัติ งาน การสื่อสารและ
มนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ
การเขียนรายงาน
ใหม
030813144 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Co-operative Education Preparation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ เทคนิค
ในการสมัครงาน การปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหาร
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน
030813260

เดิม
สหกิจศึกษา 1
7(0-700-0)
(Co-operative Education I)
วิชาบังคับกอน : 030813144 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
เปนวิชาฝกงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน/ภาครัฐ ในรูปแบบสหกิจศึกษา
ในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศหรือที่เกี่ยวของ นักศึกษาจะตองเขาไป
ทํางานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานราชการ โดยมีชวงการทํางานใน
ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 มีระยะเวลาการทํางานทั้งหมดไมนอยกวา 5 เดือน การทํางาน
จะอยูภายใตการกํากับดูแล และใหคะแนนรวมกันระหวางผูสอนวิชาสหกิจศึกษา 1 ของภาควิชา
ตนสังกัดและผูประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้นการทํางานในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาจะตอง
รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอภาควิชาตนสังกัดเพื่อใชประกอบการวัดผล
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ใหม
สหกิจศึกษา 1
7(0-630-0)
(Co-operative Education I)
วิชาบังคับกอน : 030813144 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
นักศึ กษาปฏิ บั ติงานในสถานประกอบการภาคเอกชน/ภาครัฐ ในรูป แบบสหกิ จ ศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศหรือที่เกี่ยวของ นักศึกษาจะตองเขาไป
ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานราชการ โดยมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเปนเวลา 5 เดือน หรือไมนอยกวา 630 ชั่วโมง การปฏิบัติงานจะอยูภายใตการกํากับ
ดูแลและการประเมินผลรวมกันระหวางผูสอนวิชาสหกิจศึกษา 1 ของภาควิชาและผูประกอบการ
ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาจะตองรายงานผลการปฏิบัติงาน
เสนอตอสถานประกอบการและภาควิชาตนสังกัดเพื่อใชประกอบการวัดผล

เดิม
030813261 สหกิจศึกษา 2
7(0-700-0)
(Co-operative Education II)
วิชาบังคับกอน : 030813260 สหกิจศึกษา 1
เปนวิชาฝกงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน/ภาครัฐ ในรูปแบบสหกิจศึกษา
ในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศหรือที่เกี่ยวของ นักศึกษาจะตองเขาไป
ทํางานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานราชการ โดยมีชวงการทํางานใน
ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการทํางานทั้งหมดไมนอยกวา 5 เดือน การทํางาน
จะอยูภายใตการกํากับดูแล และใหคะแนนรวมกันระหวางผูสอนวิชาสหกิจศึกษา 2 ของภาควิชา
ตนสังกัดและผูประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้นการทํางานในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาจะตอง
รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอภาควิชาตนสังกัดเพื่อใชประกอบการวัดผล
ใหม
030813261 สหกิจศึกษา 2
7(0-630-0)
(Co-operative Education II)
วิชาบังคับกอน : 030813260 สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการภาคเอกชน/ภาครั ฐ ในรูป แบบสหกิจศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศหรือที่เกี่ยวของ นักศึกษาจะตองเขาไป
ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานราชการ โดยมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเปนเวลา 5 เดือน หรือไมนอยกวา 630 ชั่วโมง การปฏิบัติงานจะอยูภายใตการกํากับ
ดูแลและการประเมินผลรวมกันระหวางผูสอนวิชาสหกิจศึกษา 2 ของภาควิชาและผูประกอบการ
ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาจะตองรายงานผลการปฏิบัติงาน
เสนอตอสถานประกอบการและภาควิชาตนสังกัดเพื่อใชประกอบการวัดผล
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5.4 เพิ่มรายวิชาใหม
5.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป / กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
030923102 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Sciences in Daily Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต ความรูทั่วไปเกี่ยวกับพลังงานสิ่งแวดลอม
และมลพิ ษที่ มี ผ ลต อการดํ ารงชี วิ ต การประยุ กต ห ลั กการของวิ ทยาศาสตร ในชี วิ ต ประจํ า วั น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศ
030923103

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
(Sciences and Technology for Quality of Life and Sociely)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สภาวะที่เกิดขึ้นในโลก ปรากฏการณเรือนกระจก
เอลนิโน ลานีญา สึนามิ ปญหามลภาวะทางน้ํา อากาศ เสียง เคมีในชีวิตประจําวัน พลังงานที่ใช
ในชีวิตประจําวัน พลังงานทางเลือกใหม และพลังงานทดแทน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ
การพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่มีผลตอคุณภาพชีวิต

5.4.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป / วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
030953105 ศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Arts of Life Quality Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
มนุษยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและวัฒนธรรม หลักการพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต องคประกอบสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสรางความสุขในการดําเนินชีวิต
030953106

ความคิดสรางสรรคสูการสรางนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Creative Thinking for Innovation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความคิดสรางสรรค การพัฒนาความคิดสรางสรรคในรูปแบบตางๆ เทคนิคการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคการสรางนวัตกรรมทางสังคม แหลงขอมูลการเรียนรูทั่วไปและจรรยาบรรณใน
การใชขอมูล การประยุกตใชความคิดสรางสรรคสูการสรางนวัตกรรมใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน

030953107

บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม
3(3-0-6)
(Personality for Association)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสําคัญของบุคลิกภาพเพื่อการสมาคม การสํารวจบุคลิกภาพและปรับปรุงบุคลิกภาพ
การเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี หลักการพูดในโอกาสตางๆ เทคนิคการแตงกายใหเหมาะสมในแตละ
สถานการณ มารยาทสําหรับงานเลี้ยงแบบตางๆ และมารยาทในการเขาสมาคม
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การใชเหตุผลสําหรับการวิจัย
3(3-0-6)
(Reasoning for Research)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการใชเหตุผลทั่วไป กระบวนการของการวิจัยกับการใชเหตุผล การคิดอยางมีเหตุผล
การใชเหตุผลเพื่อการตัดสินใจและการแกปญหา การประเมินทางเลือก เทคนิคการพัฒนาการใช
เหตุผล การประยุกตการวิจัยกับการใชเหตุผลในชีวิตประจําวัน

5.4.3 หมวดวิชาเฉพาะ / กลุมวิชาแกน
030813106 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Business Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิ ดในการจั ดการธุ ร กิ จ อุ ตสาหกรรมของประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิ จ ในยุ ค
อุ ตสาหกรรม 4.0 การวิ เคราะห จุ ดแข็ ง จุ ดอ อน โอกาส และอุ ป สรรคของสถานประกอบการ
กลุมอุตสาหกรรมตางๆ ของไทย เพื่อสรางความเขมแข็งในการแขงขันทางการคากับประเทศในกลุม
ประชาคมอาเซี ยนและประชาคมโลก หลักการบริห ารธุร กิจ อุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิตอลโดยเนนการบริหารองคการใหมีประสิทธิภ าพ การตัดสิน ใจลงทุนทําธุร กิจ การบริหาร
ความเสี่ยงดานการเงิน การผลิต และการตลาด รวมทั้งการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และการศึกษาแนวทางการแกปญหาที่เกี่ยวของในการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพ
030813110

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Computer and Information Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี ส ารสนเทศในยุ ค ดิ จิ ต อลในอดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น อุ ป กรณ
คอมพิ ว เตอร แบบมั ล ติ มี เ ดีย อุป กรณรับ เขาและสงออกสมัย ใหม ซอฟตแวรเครื่องมือสําหรั บ
ควบคุมและสรางสรรคสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
ระบบความปลอดภัย เทคโนโลยีฐานขอมูลในชีวิตประจําวัน คลังขอมูล (Big Data) เทคโนโลยี
ซอฟตแวรกับการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษารูปแบบตาง ๆ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอ
สังคมและจริยธรรม

030813326

การวิเคราะหระบบและการออกแบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
(System Analysis and Database Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ วงจรชีวิตของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ และวงจร
ชีวิ ตของการพัฒนาระบบฐานข อมูล รูปแบบป ญหาและการวิเคราะห ความต องการของผู ใชระบบ
การเขียนผังงาน แผนภาพการไหลของขอมูล ผังความสัมพันธขอมูล การออกแบบฐานขอมูลเชิง
สัมพันธ การทํานอรมอรมัลไลซ พจนานุกรมขอมูล การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบ
ส วนที่ ติ ดต อกั บผู ใช การเขี ยนโปรแกรมติ ดต อกั บฐานข อมูลโดยใช ภาษาเอสคิ วแอล เทคโนโลยี
ฐานขอมูลในลักษณะตาง ๆ การพัฒนาและทดสอบระบบ การนําระบบไปใชงาน การจัดทําเอกสาร
การวัดประเมินผลระบบ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และการดูแลรักษาระบบ
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คณิตศาสตรสําหรับนักเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Mathematics for the Technologists)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การแกสมการ ลิมิตของฟงกชัน อนุพันธฟงกชัน การประยุกต การหาปริพันธ โดยใช
สูตร เมตริกซ การแกระบบสมการเชิงเสน สถิติพื้นฐาน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความ
แปรปรวนวิเคราะหการถดถอย และสหสัมพันธ

5.4.4 หมวดวิชาเฉพาะ / กลุมวิชาชีพ / วิชาบังคับ
030813327 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
(Web Design and Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พื้นฐานการออกแบบเว็บเบื้องตน องคประกอบแตละสวนของเว็บ การออกแบบหนาเว็บ
เพื่ อใหส ะดวกต อการเข า ถึง การสรางเพจ แนวคิดการเขีย นโปรแกรม การใชสไตลชีทในการ
ตกแตงเว็บเพจ โครงสรางการทํางานของเว็บ เทคนิคและเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
ในปจจุบัน
5.4.5 หมวดวิชาเฉพาะ / กลุมวิชาชีพ / วิชาเลือก
030813130 พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการของระบบพลังงาน แหลงทรัพยากรหมุนเวียน พลังงานหมุนเวียนแบบตาง ๆ
ได แ ก พลั ง งานแสงอาทิ ต ย พลั ง งานลม พลั ง งานไบโอแมส พลั ง งานจากใต พิ ภ พ ไบโอแกส
พลังงานจากคลื่นใตน้ํา และพลังงานจากคลื่นฟลูเอลเซล เทคโนโลยีเพื่อการจัดการกับพลังงาน
หมุนเวียน กฎหมายเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอม ทิศทางการนําพลังงานหมุนเวียนมาใชใน
อนาคต เศรษฐศาสตรของการนําพลังงานหมุนเวียนมาใชงาน
030813150

การบริหารโครงการและระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Systems Project Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาวงจรชีวิตของโครงการ โดยเริ่มจากการวิเคราะหและเริ่มโครงการ การวิเคราะห
และวางแผนโครงการ การจัดการขอบเขตโครงการ การบริหารเวลาของโครงการ การจัดการทาง
ทรัพยากร การบริหารคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงของโครงการ การบริหารจัดการโครงการ
การจัดซื้อ การตรวจสอบควบคุมตนทุนและการปดโครงการ

030813152

การจัดการคลังสินคา
3(3-0-6)
Warehouse Management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
บทบาทและความสําคัญของคลังสิน คาที่มีตอกระบวนการโลจิส ติกส โซอุปทาน และ
ระบบเศรษฐกิจ ประเภทของคลังสินคา การเลือกสถานที่ตั้ง การวางผังและการออกแบบภายใน
การจัดการคลังสินคา กิจกรรมภายในคลังสินคา การเลือกใชอุปกรณขนยายสินคา การเลือก
เทคโนโลยีสารสนเทศในคลังสินคา การประเมินผลการปฏิบัติงานดานตนทุนและการบริการลูกคา
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030813154

การจัดการงานซอมบํารุงรักษา
3(3-0-6)
(Maintenance Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษา การวางแผนงานซอมบํารุงรักษา เครื่องมือ
เครื่องจักร และอุปกรณการผลิตในอุตสาหกรรม เพื่อยืดอายุการใชงาน การพัฒนาระบบการซอม
บํ า รุ ง รั ก ษาในองค ก ร การควบคุ ม ติ ด ตามคุ ณ ภาพการบํ า รุ ง รั ก ษาเพื่ อ ลดต น ทุ น ในการผลิ ต
การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ การบํารุงรักษาสมัยใหม

030813328

การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Human and Computer Interaction)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การโตตอบระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรในรูปแบบของสื่อประสมและในรูปแบบของ
การรวมงานและการสื่อสาร กระบวนการพัฒนาระบบแบบผูใชเปนศูนยกลาง ปจจัยทางมนุษย
ที่เกี่ยวของกับการประมวลผลสารสนเทศของมนุษย

5.5 วิชาบังคับกอน
เดิม

030813142

แกไขเปน

เดิม

แกไขเปน

เดิม

แกไขเปน

หลักการพื้นฐานของซีเอ็นซี
(Principles of CNC)

3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
030813142

หลักการพื้นฐานของซีเอ็นซี
(Principle of CNC)
วิชาบังคับกอน : 030813322 การควบคุมแบบโปรแกรม

3(3-0-6)

030813325

3(2-2-5)

ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ

(Industrial Automation Systems)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
030813325

ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
(Industrial Automation Systems)
วิชาบังคับกอน : 030813322 การควบคุมแบบโปรแกรม

3(2-2-5)

030813343

หลักการพื้นฐานของหุนยนต
(Principles of Robotics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี

3(2-2-5)

030813343

3(2-2-5)

หลักการพื้นฐานของหุนยนต
(Principle of Robotics)
วิชาบังคับกอน : 030813142 หลักการพื้นฐานของซีเอ็นซี
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030813342

เหมืองขอมูล
(Data Mining)
วิชาบังคับกอน : 030813324 ฐานขอมูลและการออกแบบ

3(2-2-5)

030813342

เหมืองขอมูล
3(2-2-5)
(Data Mining)
วิชาบังคับกอน : 030813326 การวิเคราะหระบบและการออกแบบฐานขอมูล
5.6 แกไขเปลี่ยนแปลงชื่อวิชาภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ
เดิม
ใหม

030813122 โลจิสติกส 1 (Logistics I)

3(3-0-6)

030813122 โลจิสติกส (Logistics)

3(3-0-6)

5.7 แกไขรหัสวิชา และหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
เดิม
แกไขเปน

030813303 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6) 030813105 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating Systems)
(Operating Systems)
030813123 เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลและขายงาน 3(3-0-6) 030813350 เทคโนโลยีการสือ่ สารขอมูลและขายงาน 3(2-2-5)
(Data Communication and Network
(Data Communication and Network
Technology)
Technology)

5.8 การปรับชั่วโมงศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา
เดิม
แกไขเปน
030813260 สหกิจศึกษา 1
7(0-700-0) 030813260 สหกิจศึกษา 1
030813261 สหกิจศึกษา 2
7(0-700-0) 030813261 สหกิจศึกษา 2
5.9 ยกเลิกรายวิชา
5.9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป / กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน
(Chemistry in Everyday Life)
040313016 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
(Physics in Daily Life)
5.9.2 หมวดวิชาเฉพาะ / กลุมวิชาแกน
040203131 คณิตศาสตรเทคนิค
(Technical Mathematics)
5.9.3 หมวดวิชาเฉพาะ / กลุมวิชาชีพ
030813100 การจัดการการผลิต
(Production Management)
030813301 คอมพิวเตอรพื้นฐานและการโปรแกรม
(Basic Computer and Programming)
030813320 เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
(Industrial Electrical and Electronics Technology)

7(0-630-0)
7(0-630-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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030813321 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ
3(2-2-5)
(System Analysis and Design)
030813324 ฐานขอมูลและการออกแบบ
3(2-2-5)
(Database and Design)
030813340 ระบบไมโครโปรเซสเซอร
3(2-2-5)
(Microprocessor Systems)
5.10 สลับวิชาเรียนกอนและหลัง หมวดวิชาเฉพาะ/กลุมวิชาชีพ/วิชาบังคับ
เดิม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
030813123 เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลและขายงาน
3(3-0-6)
(Data Communication and Network Technology)
แกไขเปน
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
030813350 เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลและขายงาน
3(2-2-5)
(Data Communication and Network Technology)
เดิม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
030813342 เหมืองขอมูล
3(2-2-5)
(Data Mining)
แกไขเปน
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
030813342 เหมืองขอมูล
3(2-2-5)
(Data Mining)
5.11 แกไขรหัสวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ไดมีการปรับแกไขตามที่ภาควิชาบริการไดมีการแกไข ซึ่งไดมีการปรับแกไขแลว
6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา

เกณฑฯ 58
(หนวยกิต)
ไมนอยกวา 30
ไมนอยกวา 72
ไมนอยกวา 6
120

โครงสรางหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุง พ.ศ. 2560
(หนวยกิต)
(หนวยกิต)
30
30
105
105
6
6
141
141

7. เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
7.1 โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554

1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
141 หนวยกิต
2.โครงสรางหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
2.1.1 วิชาบังคับ
20 หนวยกิต
2.1.1.1 กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
2.1.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
2.1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
2.1.1.4 กลุมวิชาพลศึกษา
2 หนวยกิต
2.1.2 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10 หนวยกิต
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
105 หนวยกิต
2.2.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
2.2.2 กลุมวิชาชีพ
75 หนวยกิต
2.2.2.1 วิชาบังคับ
69 หนวยกิต
2.2.2.2 วิชาเลือก
6 หนวยกิต
2.2.3 กลุมวิชาสหกิจศึกษา
15 หนวยกิต
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
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1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
141 หนวยกิต
2.โครงสรางหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
2.1.1 วิชาบังคับ
20 หนวยกิต
2.1.1.1 กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
2.1.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
2.1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
2.1.1.4 กลุมวิชาพลศึกษา
2 หนวยกิต
2.1.2 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10 หนวยกิต
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
105 หนวยกิต
2.2.1 กลุมวิชาแกน
75 หนวยกิต
2.1.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
3 หนวยกิต
2.1.1.2 วิชาเทคโนโลยีการจัดการ
24 หนวยกิต
2.1.1.3 วิชาเทคโนโลยีการผลิต
24 หนวยกิต
2.1.1.4 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
24 หนวยกิต
2.2.2 กลุมวิชาชีพ
30 หนวยกิต
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
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7.2 รายวิชาในหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
กลุม วิชาภาษา 12 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
วิชาบังคับ
3(3-0-6)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6) 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
(English I)
3(3-0-6)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6) 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
(English II)
080103012 การอาน 1
3(3-0-6)
วิชาเลือก
(Reading I)
080103012 การอาน 1
3(3-0-6)
080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
(Writing I)
080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(Writing I)
(English Conversation I)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation I)
(English Conversation II)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English Conversation II)
(English for Work)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
หรือเลือกรายวิชาในกลุมวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(English for Work)
พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
030923102 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Sciences in Daily Life)
030923103 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6)
(Sciences and Technology for Quality Life and Society)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
080303601 มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Human Relations)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
กลุมวิชาพลศึกษา 2 หนวยกิต
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
080303502 วอลเลยบอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
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หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต
040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday Life)
040313016 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 หนวยกิต
080303601 มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Human Relations)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
กลุมวิชาพลศึกษา 2 หนวยกิต
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
080303502 วอลเลยบอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
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หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1) 080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1) 080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
(Table Tennis)
080303506 เทควันโด
1(0-2-1) 080303506 เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
(Taekwondo)
1(0-2-1)
080303507 ฟุตบอล
1(0-2-1) 080303507 ฟุตบอล
(Football)
(Football)
1(0-2-1)
080303508 เซปกตะกรอ
1(0-2-1) 080303508 เซปกตะกรอ
(Sepak-Takraw)
(Sepak-Takraw)
1(0-2-1)
080303509 เปตอง
1(0-2-1) 080303509 เปตอง
(Pétanque)
(Pétanque)
1(0-2-1)
080303510 ไทจี๋/ไทเกก
1(0-2-1) 080303510 ไทจี๋/ไทเกก
(Taiji/Taikek)
(Taiji/Taikek)
1(0-2-1)
080303512 ฟบา 33
1(0-2-1) 080303512 ฟบา 33
(FIBA 33)
(FIBA 33)
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดสอนโดยมีความเห็นชอบ
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 10 หนวยกิต
080103115 สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
3(3-0-6) ของภาควิชา
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 10 หนวยกิต
(Thai Society and Culture in Literature)
เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
030953105 ศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Arts of Life Quality Development)

มคอ.2

รหัสวิชา
080103116
080103117
080203901
080203904

080203907
080303102
080303401
080303602
080303603

รหัสวิชา
030953106
030953107
030953108
080103115
080103116
080103117
080203901
080203904
080203906
080203907

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ความคิดสรางสรรคสูการสรางนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Creative Thinking for Innovation)
บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม
3(3-0-6)
(Personality for Association)
การใชเหตุผลสําหรับการวิจัย
3(3-0-6)
(Reasoning for Research)
สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture in Literature)
ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Study)
ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)
มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
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080203906

หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Study)
ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)
มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)

มคอ.2

หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา
..................................................................................................................................... 080303102
..................................................................................................................................... 080303401
..................................................................................................................................... 080303602
..................................................................................................................................... 080303603

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
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หรือเลือกจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ เปดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา

มคอ.2
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มคอ.2

7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
7.2.2.1 กลุมวิชาวิชาแกน
หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ก. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 3 หนวยกิต
วิชาแกน จํานวน 15 หนวยกิต
040203131 คณิตศาสตรเทคนิค
3(3-0-6) 030813106 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Technical Mathematics)
(Industrial Business Management)
………………………………………………………………………………………………………………………
030813110 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Computer and Information Technology)
ข. วิชาเทคโนโลยีการจัดการ 24 หนวยกิต
030813300 เทคนิคการเขียนแบบ
3(2-2-5)
030813100 การจัดการการผลิต
3(3-0-6)
(Drawing Technique)
(Production Management)
030813326 การวิเคราะหระบบและการออกแบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
030813122 โลจิสติกส 1
3(3-0-6)
(System Analysis and Database Design)
(Logistics I)
030943114 คณิตศาสตรสําหรับนักเทคโนโลยี
3(3-0-6)
030813124 การจัดการหวงโซอุปทาน
3(3-0-6)
(Mathematics for Technologists)
(Supply Chain Management)
030813125 การจัดการระบบสินคาคงคลัง
3(3-0-6)
(Inventory System Management)
030813140 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Management of Engineering and Technology)
030813141 การผลิตเชิงอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
(e-Manufacturing)
030813143 การสื่อสารและการสรางทีม
3(3-0-6)
(Communication and Team Building)
030813341 หลักการตลาดสมัยใหม
3(2-2-5)
(Modern Principle of Marketing)

มคอ.2

ง. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 หนวยกิต
030813102 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6)
(Data Structure and Algorithm)
030813123 เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลและขายงาน
3(3-0-6)
(Data Communication and Network Technology)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
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หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ค. วิชาเทคโนโลยีการผลิต 24 หนวยกิต
030813101 พื้นฐานทางวัสดุศาสตร
2(2-0-4)
(Basic Material Science)
030813120 การจําลองระบบการผลิต
2(2-0-4)
(Manufacturing System Simulation)
030813142 หลักการพื้นฐานของซีเอ็นซี
3(3-0-6)
(Principles of CNC)
030813300 เทคนิคการเขียนแบบ
3(2-2-5)
(Drawing Technique)
030813302 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2(1-2-3)
(Computer-aided Design for Electrical and Electronics)
030813320 เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Electrical and Electronics Technology)
030813322 การควบคุมแบบโปรแกรม
3(2-2-5)
(Programmable Logic Control)
030813323 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบสําหรับการผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design for Manufacturing)
030813325 ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
(Industrial Automation Systems)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
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หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
030813301 คอมพิวเตอรพื้นฐานและการโปรแกรม
3(2-2-5)
(Basic Computer and Programming)
030813303 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating Systems)
030813321 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ
3(2-2-5)
(System Analysis and Design)
030813324 ฐานขอมูลและการออกแบบ
3(2-2-5)
(Database and Design)
030813340 ระบบไมโครโปรเซสเซอร
3(2-2-5)
(Microprocessor Systems)
030813342 เหมืองขอมูล
3(2-2-5)
(Data Mining)
....................................................................................................................................

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
วิชาชีพ จํานวน 69 หนวยกิต
030103202 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องตน
2(0-6-2)
(Basic Machine Tools Practices)
030403200 ปฏิบัติงานไฟฟา
2(0-6-2)
(Electrical Practices)
030813101 พื้นฐานทางวัสดุศาสตร
2(2-0-4)
(Basic Material Science)
030813102 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6)
(Data Structure and Algorithm)
030813105 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating Systems)
030813120 การจําลองระบบการผลิต
2(2-0-4)
(Manufacturing System Simulation)
030813121 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Manufacturing Processes)
030813122 โลจิสติกส
3(3-0-6)
(Logistics)
030813124 การจัดการหวงโซอุปทาน
3(3-0-6)
(Supply Chain Management)
030813125 การจัดการระบบสินคาคงคลัง
3(3-0-6)
(Inventory System Management)
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7.2.2.2 กลุมวิชาชีพ
ก. วิชาชีพบังคับ
หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
วิชาชีพ 30 หนวยกิต
030103202 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องตน
2(0-6-2)
(Basic Machine Tools Practices)
030403200 ปฏิบัติงานไฟฟา
2(0-6-2)
(Electrical Practices)
030813121 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Manufacturing Processes)
030813144 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Co-operative Education Preparation)
030813240 โครงงานพิเศษ 1
2(0-4-2)
(Special Project I)
030813241 โครงงานพิเศษ 2
3(0-9-3)
(Special Project II)
030813260 สหกิจศึกษา 1
7(0-700-0)
(Co-operative Education I)
030813261 สหกิจศึกษา 2
7(0-700-0)
(Co-operative Education II)
030813343 หลักการพื้นฐานของหุนยนต
3(2-2-5)
(Principles of Robotics)

มคอ.2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา
030813140
030813141
030813142
030813143
030813240

030813302
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030813241

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Management of Engineering and Technology)
การผลิตเชิงอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
(e-Manufacturing)
หลักการพื้นฐานของซีเอ็นซี
3(3-0-6)
(Principle of CNC)
การสื่อสารและการสรางทีม
3(3-0-6)
(Communication and Team Building)
โครงงานพิเศษ 1
2(0-4-2)
(Special Project I)
โครงงานพิเศษ 2
3(0-9-3)
(Special Project II)
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบงานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
2(1-2-3)
(Computer-aided Design for Electrical and Electronics)

มคอ.2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา
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หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
030813322 การควบคุมแบบโปรแกรม
3(2-2-5)
(Programmable Logic Control)
030813323 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบสําหรับการผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design for Manufacturing)
030813325 ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
(Industrial Automation Systems)
030813327 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
(Web Design and Development)
030813341 หลักการตลาดสมัยใหม
3(2-2-5)
(Principle of Modern Marketing)
030813342 เหมืองขอมูล
3(2-2-5)
(Data Mining)
030813343 หลักการพื้นฐานของหุนยนต
3(2-2-5)
(Principle of Robotics)
030813350 เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลและขายงาน
3(2-2-5)
(Data Communication and Network Technology)

มคอ.2

ข. วิชาชีพเลือก
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หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
วิชาชีพเลือก 6 หนวยกิต
วิชาชีพเลือก – หนวยกิต
3(3-0-6)
.................................................................................................................................... 030813130 พลังงานทดแทน
(Renewable Energy)
3(3-0-6)
.................................................................................................................................... 030813150 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ
(Information Systems Project Management)
3(3-0-6)
.................................................................................................................................... 030813152 การจัดการคลังสินคา
(Warehouse Management)
3(3-0-6)
.................................................................................................................................... 030813154 การจัดการงานซอมบํารุงรักษา
(Maintenance Management)
3(2-2-5)
.................................................................................................................................... 030813328 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
(Human and Computer Interaction)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

มคอ.2

7.2.2.3 กลุมวิชาสหกิจศึกษา
หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
วิชาสหกิจศึกษา 15 หนวยกิต
วิชาชีพเลือก – หนวยกิต
1(1-0-2)
.................................................................................................................................... 030813144 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
(Co-operative Education Preparation)
7(0-630-0)
.................................................................................................................................... 030813260 สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)
7(0-630-0)
.................................................................................................................................... 030813261 สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)
....................................................................................................................................
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....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

มคอ.2

7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
xxxxxxxxx
วิชาเลือกเสรี 1
3(3-0-6) xxxxxxxxx
(Free Elective Course I)
(Free Elective Course I)
วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
xxxxxxxxx
วิชาเลือกเสรี 2
3(3-0-6) xxxxxxxxx
(Free Elective Course II)
(Free Elective Course II)
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มคอ.2

รวม

21(x-x-x)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
030103202 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องตน
2(0-6-2)
(Basic Machine Tools Practices)
030813106 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Business Management)
030813110 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Computer and Information Technology)
030813300 เทคนิคการเขียนแบบ
3(2-2-5)
(Drawing Technique)
xxxxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชากาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
(Humanities and Social Sciences Elective Course)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course )
รวม
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7.3 เปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
030103202 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องตน
2(0-6-2)
(Basic Machine Tools Practices)
030813100 การจัดการการผลิต
3(3-0-6)
(Production Management)
030813300 เทคนิคการเขียนแบบ
3(2-2-5)
(Drawing Technique)
030813301 คอมพิวเตอรพื้นฐานและการโปรแกรม
3(2-2-5)
(Basic Computer and Programming)
04xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(x-x-x)
(Science and Mathematics Elective Course)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3(x-x-x)
(Humanities and Social Sciences Elective Course)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
1(x-x-x)
(Physical Education Elective Course )

21(17-10-38)

มคอ.2

หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

รวม

21(x-x-x)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
030403200 ปฏิบัติงานไฟฟา
2(0-6-2)
(Electrical Practices)
030813101 พื้นฐานทางวัสดุศาสตร
2(2-0-4)
(Basic Material Science)
030813102 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6)
(Data Structure and Algorithm)
030813105 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating Systems)
030813302 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2(1-2-3)
(Computer-aided Design for Electrical and Electronics)
030943114 คณิตศาสตรสําหรับนักเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Mathematics for Technologists)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชากาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
xxxxxxxxx
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Education Elective Course)
รวม
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
030403200 ปฏิบัติงานไฟฟา
2(0-6-2)
(Electrical Practices)
030813101 พื้นฐานทางวัสดุศาสตร
2(2-0-4)
(Basic Material Science)
030813102 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6)
(Data Structure and Algorithm)
030813302 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2(1-2-3)
(Computer-aided Design for Electrical and Electronics)
030813303 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating Systems)
040203131 คณิตศาสตรเทคนิค
3(3-0-6)
(Technical Mathematics)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
(General Education Elective Course)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

21(18-8-39)

มคอ.2

รวม

21(x-x-x)

รวม
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หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
030813120 การจําลองระบบการผลิต
2(2-0-4) 030813120 การจําลองระบบการผลิต
2(2-0-4)
(Manufacturing System Simulation)
(Manufacturing System Simulation)
030813121 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6) 030813121 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Manufacturing Processes)
(Industrial Manufacturing Processes)
030813122 โลจิสติกส 1
3(3-0-6) 030813122 โลจิสติกส
3(3-0-6)
(Logistics I)
(Logistics)
030813320 เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3(2-2-5) 030813322 การควบคุมแบบโปรแกรม
3(2-2-5)
(Industrial Electrical and Electronics Technology)
(Programmable Logic Control)
030813321 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ
3(2-2-5) 030813326 การวิเคราะหระบบและการออกแบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
(System Analysis and Design)
(System Analysis and Database Design)
030813322 การควบคุมแบบโปรแกรม
3(2-2-5) 0308xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ
3(x-x-x)
(Programmable Logic Control)
(Elective Technical Course)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x) xxxxxxxxx
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Education Elective Course)
(General Education Elective Course)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
1(x-x-x) 08xxxxxxx
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
(Physical Education Elective Course)
21(x-x-x)

มคอ.2

รวม

21(x-x-x)

รวม
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หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
030813123 เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลและขายงาน
3(3-0-6) 030813124 การจัดการหวงโซอุปทาน
3(3-0-6)
(Data Communication and Network Technology)
(Supply Chain Management)
030813124 การจัดการหวงโซอุปทาน
3(3-0-6) 030813125 การจัดการระบบสินคาคงคลัง
3(3-0-6)
(Supply Chain Management)
(Inventory System Management)
030813125 การจัดการระบบสินคาคงคลัง
3(3-0-6) 030813323 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบสําหรับการผลิต
3(2-2-5)
(Inventory System Management)
(Computer-aided Design for Manufacturing)
030813323 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบสําหรับการผลิต
3(2-2-5) 030813325 ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
(Computer-aided Design for Manufacturing)
(Industrial Automation systems)
030813324 ฐานขอมูลและการออกแบบ
3(2-2-5) 030813327 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
(Database and Design)
(Web Design and Develo1ment)
030813325 ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
3(2-2-5) 0308xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ
3(x-x-x)
(Industrial Automation systems)
(Elective Technical Course)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3-0-6)
3(x-x-x) 08xxxxxxx
(Language Elective Course)
(Language Elective Course)
21(x-x-x)

มคอ.2

รวม

21(x-x-x)

รวม
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หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
030813140 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6) 030813140 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Management of Engineering and Technology)
(Management of Engineering and Technology)
030813141 การผลิตเชิงอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6) 030813141 การผลิตเชิงอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
(e-Manufacturing)
(e-Manufacturing)
030813142 หลักการพื้นฐานของซีเอ็นซี
3(3-0-6) 030813142 หลักการพื้นฐานของซีเอ็นซี
3(3-0-6)
(Principles of CNC)
(Principle of CNC)
030813240 โครงงานพิเศษ 1
2(0-4-2) 030813240 โครงงานพิเศษ 1
2(0-4-2)
(Special Project I)
(Special Project I)
030813340 ระบบไมโครโปรเซสเซอร
3(2-2-5) 030813341 หลักการตลาดสมัยใหม
3(2-2-5)
(Microprocessor Systems)
(Principle of Modern Marketing)
0308133341 หลักการตลาดสมัยใหม
3(2-2-5) 030813342 เหมืองขอมูล
3(2-2-5)
(Modern Principle of Marketing)
(Data Mining)
08xxxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1(x-x-x) xxxxxxxxx
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1(0-2-1)
(General Education Elective Course)
(General Education Elective Course)
xxxxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x) xxxxxxxxx
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
(Free Elective Course)
21(x-x-x)

มคอ.2

รวม

22(x-x-x)

รวม
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หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
030813143 การสื่อสารและการสรางทีม
3(3-0-6) 030813143 การสื่อสารและการสรางทีม
3(3-0-6)
(Communication and Team Building)
(Communication and Team Building)
030813144 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-0-2) 030813144 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Co-operative Education Preparation)
(Co-operative Education Preparation)
030813241 โครงงานพิเศษ 2
3(0-9-3) 030813241 โครงงานพิเศษ 2
3(0-9-3)
(Special Project II)
(Special Project II)
030813342 เหมืองขอมูล
3(2-2-5) 030813343 หลักการพื้นฐานของหุนยนต
3(2-2-5)
(Data Mining)
(Principle of Robotics)
030813343 หลักการพื้นฐานของหุนยนต
3(2-2-5) 030813350 เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลและขายงาน
3(2-2-5)
(Principles of Robotics)
(Data Communication and Network Technology)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(x-x-x) xxxxxxxxx
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
(General Education Elective Course)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x) 08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3-0-6)
(General Education Elective Course)
(Language Elective Course)
xxxxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x) xxxxxxxxx
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
(Free Elective Course)
22(x-x-x)

มคอ.2

หลักสูตร ฉบับป พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
030813260 สหกิจศึกษา 1
7(0-700-0) 030813260 สหกิจศึกษา 1
7(0-630-0)
(Co-operative Education I)
(Co-operative Education I)
รวม

รวม

7(0-700-0)

7(0-700-0)

รวม

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
030813261 สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)
รวม

7(0-630-0)

7(0-630-0)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
030813261 สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)

7(0-700-0)

7(0-630-0)

มคอ.2
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ภาคผนวก จ.

ผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

มคอ.2
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มคอ.2

ผลการเรียนรูที่คาดหวังของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
1. การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร แบงออกเปนผลการเรียนรูที่คาดหวังดานความรูและ ทักษะ
เฉพาะทาง (Specific Outcome: S) และผลการเรีย นรูที่คาดหวังดานความรูและทักษะทั่ว ไป (Generic
Outcome: G) แสดงรายละเอียดดังนี้
1. สามารถประยุกตใชความรูดานการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการทํางาน และการใชชีวิตในสังคมได
2. สามารถวิเคราะหและเลือกใชเครื่องมือดานการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ เพื่อแกไข
ปญหาในการทํางาน ตลอดจนปญหาในองคกรและภาคอุตสาหกรรมได
3. สามารถบูรณาการความรูทางดานการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศในการทํางาน เพื่อให
เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและยั่งยืน
4. สามารถใชทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อสื่อสาร นําเสนอขอมูล ตลอดจนสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

2. ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO)
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)

ELO 2
(S)

ELO 3
(S)

ELO 4
(G)

ELO 5
(S)
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
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•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
มคอ.2

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยมีจิตสํานึกและจิตสาธารณะ
(2) มีความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
(3) มีภาวะผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) มีวินัย ตรงตอเวลา
(5) เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับขององคกร
2. ความรู
(1) รูหลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
(2) สามารถใชความรูในการคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ
(3) ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง
(4) สามารถนําความรู หลักการ และทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
(5) สามารถบูรณาการความรูกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
3. ทักษะทางปญญา
(1) มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองขอมูลอยางเปนระบบ
(2) สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห สังเคราะหขอมูลขาวสารได
(3) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถปรับใชองคความรูไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหเพื่อกําหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแกปญหาที่
ไ  รณาการความรูแลวนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดตามความเหมาะสม
(5) สามารถบู

ELO 1
(S)

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(2) รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และทํางานรวมกับผูอื่นได
(3) เขาใจและยอมรับถึงความแตกตางระหวางบุคคล และความแตกตางทางวัฒนธรรม
(4) รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองคกร
(5) ใชทรัพยากรอยางประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ELO 2
(S)

ELO 3
(S)

ELO 4
(G)

ELO 5
(S)
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
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(1) มีทักษะในการใชเทคนิคทางการคิดคํานวณ และนําไปใชอยางสมเหตุสมผล
(2) สามารถวิเคราะหและนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟง อาน และเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ELO 1
(S)

มคอ.2

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูรายวิชา
รายวิชา

•
•
•
•
•

•
•

ELO 3
(S)
•
•
•
•

ELO 4
(G)
•
•
•
•

ELO 5
(S)
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
มคอ.2

030813121
030813122
030813124
030813125
030813130
030813140
030813141
030813142
030813143
030813144
030813150

ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องตน
ปฏิบัติงานไฟฟา
พื้นฐานทางวัสดุศาสตร
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
ระบบปฏิบัติการ
การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
การจําลองระบบการผลิต
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
โลจิสติกส
การจัดการหวงโซอุปทาน
การจัดการระบบสินคาคงคลัง
พลังงานทดแทน
การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตเชิงอิเล็กทรอนิกส
หลักการพื้นฐานของซีเอ็นซี
การสื่อสารและการสรางทีม
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ

ELO 2
(S)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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030103202
030403200
030813101
030813102
030813105
030813106
030813110
030813120

ELO 1
(S)
•
•

รายวิชา
030813152
030813154
030813240
030813241
030813260
030813261
030813300
030813302

ELO 2
(S)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ELO 3
(S)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ELO 4
(G)

ELO 5
(S)

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
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030813322
030813323
030813325
030813326
030813327
030813328
030813341
030813342
030813343
030813350
030843114

การจัดการคลังสินคา
การจัดการงานซอมบํารุงรักษา
โครงงานพิเศษ 1
โครงงานพิเศษ 2
สหกิจศึกษา 1
สหกิจศึกษา 2
เทคนิคการเขียนแบบ
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
การควบคุมแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบสําหรับการผลิต
ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
การวิเคราะหระบบและการออกแบบฐานขอมูล
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
หลักการตลาดสมัยใหม
เหมืองขอมูล
หลักการพื้นฐานของหุนยนต
เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลและขายงาน
คณิตศาสตรสําหรับนักเทคโนโลยี

ELO 1
(S)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ภาคผนวก ฉ.

วิชาเลือกเสรีสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

มคอ.2
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030813145

การศึกษาการทํางานสําหรับนักเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Work Study of Technologists)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลั ก การและแนวคิ ด ที่ ใช ใ นการศึ ก ษาการทํ า งาน การศึ ก ษาวิ ธี ก ารทํ า งาน แผนภู มิ
กระบวนการผลิ ต แผนภู มิ กิจ กรรม แผนภู มิ และไดอะแกรมการเคลื่ อ นที่ การวิเ คราะหง าน
การศึกษาการเคลื่อนที่เชิงอนุภาค องคประกอบที่สําคัญสําหรับการศึกษาการทํางาน กรณีศึกษา
การปรั บ ปรุ ง วิ ธี การทํ า งาน การวัด ผลงาน หลั ก การพื้ น ฐานของการศึ ก ษาเวลา การสุ ม งาน
การวั ดผลงานโดยระบบข อมูล มาตรฐาน การวัดผลงานโดยระบบเวลาพรีดีเทอรมีน แนวคิ ด
การจัดทําแผนการจายเงินจูงใจ
Principles and concepts of work study; study of working procedure, chart,
manufacturing process, activity chart, graph and flow diagram; study of particles
movement analysis; essential factors of work study; case study of work procedure
improvement; work outcome measurement; basic principles of time study; work
randomization; work measurement by standard data system; work measurement
by predetermined time system; and concept of setting up incentive pay plan

030813151

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information Systems)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศกับการดําเนินการทางธุรกิจ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสวนบุคคลและองคกรในแวดวงธุรกิจ วิธีการจัดการธุรกิจในองคกร
และการปฏิสัมพันธกับสวนอื่น ๆ ภายนอก ศึกษาระบบสารสนเทศแบบตาง ๆ ที่ไดรับการพัฒนา
และใช ป ระโยชน เ พื่ อ เพิ่ มมู ล ค า ใหกั บ ธุ ร กิ จ และความสํ า เร็จ ขององค ก ร เช น การวางแผน
ทรัพยากรทางธุรกิจ(ERP), ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงระหวางองคกร (IOS), การจัดการ
ความสัมพันธกับลูกคา (CRM)
The connection between information systems (IS) and business
performance, use of Information and Communication Technologies (ICT) by
individuals and organisations dominates the business, a fundamental change going
on in the way that organisations run businesses and interact with each other,
applications are developed, utilized and add value to their businesses and
organizations success such as ERP (Enterprise Resource Planning), IOS (InterOrganisational Systems), CRM (Customer Relationship Management).

150
030813153

การวางแผนและการบริหารโครงการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Project Planning and Management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาความหมายของโครงการ ความสําคัญของการวางแผนและการบริหารโครงการ
อุตสาหกรรม โครงสรางและบทบาทหนาที่ของผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ หลักการและเทคนิค
ที่จําเปนตอการบริหารโครงการ การคัดเลือกโครงการ วางแผนโครงการ การดําเนินโครงการ
การติ ด ตามและควบคุ ม โครงการ การประเมิ น โครงการ รวมถึ ง การประยุ ก ต ใ ช โ ปรแกรม
คอมพิวเตอรในการการวางแผนและการบริหารโครงการอุตสาหกรรม
Project description, the significance of industrial project planning and
management, structure and roles of project stakeholders. Principles and necessary
techniques for project management; project selection, project planning, project
implementation, project monitoring and controlling, project evaluation, including
industrial project planning and management software applications.
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การบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Safety Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลักการพื้นฐานดานการบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ความปลอดภัยในงาน
วิศวกรรม สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย การวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความ
เสี ย หายที่ เ กิ ดจากอุ บั ติเ หตุจ ากการปฏิบัติงาน การควบคุมกิ จ กรรมการปฏิบั ติงานเพื่อความ
ปลอดภัย
The basic principles of industrial safety management; safety in engineering
work; safe working environment; safe operational planning; environmental analysis
for the prevention of workplace accident; workplace accident damage
assessment; operational control for safety.

030813156

การวิเคราะหตนทุนทางการผลิต
3(3-0-6)
(Production Cost Analysis)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การแบงประเภทของตนทุนทางการผลิต ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑ ตนทุนกระบวนการ
การวางแผนตนทุนการผลิต การประมาณการตนทุนทางการผลิต การวิเคราะหตนทุน ปริมาณ
และกําไร การจัดทํางบประมาณทางการผลิต การจัดสรรงบประมาณและการควบคุมตนทุนดาน
การผลิต
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Different types of production cost; manufacturing cost, process cost,
production cost planning; production cost estimation; analysis of cost, volume
and profit; production cost budgeting; budget allocation and production cost
control.
030813344

โปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
3(2-2-5)
(Applications for Mobile Devices)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที่ การเขียนแอพพลิเคชัน
บนอุป กรณ เคลื่อนที่ การสรางสว นตอประสานผูใช การจัดการขอมูล การติดตอกับ เครือขาย
อุปกรณเคลื่อนที่ การพัฒนาแอพพลิเคชนที่มีการใชฐานขอมูล เครื่องมือและภาษาโปรแกรมที่ใช
สําหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต วิธีการพัฒนาระบบงานบนอุปกรณเคลื่อนที่
The basic concept of mobile devices application development, mobile
devices application coding, user interface, data management, mobile device
connection, application development with database, tools and programming
language for application development, mobile devices system development.
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA
(ระดับหลักสูตร)

มคอ.2
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มคอ.2

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA (ระดับหลักสูตร)
ตัวบงชี้/เกณฑ
1. การกํากับมาตรฐาน
1.1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
1.2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
2. การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร
2.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELO)
2.2 ขอกําหนดของหลักสูตร (Program Specifications)
2.3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
Content)
2.4 กลยุทธการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)
2.5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment)
2.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
2.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
2.8 คุณภาพผูเรียน และการสนับสนุน (Student Quality and
Support)
2.9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน (Facilities and
Infrastructure)
2.10 การสงเสริมการประกันคุณภาพ (Quality Enhancement)
2.11 ผลผลิต (Output)
รวมตัวบงชี้ (ตัว)

ผลการดําเนินการ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
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มคอ.2

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554

แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

มคอ.2

แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information and Production Technology
Management
2. ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ)
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Information and Production Technology
Management)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ)
B.Sc. (Information and Production Technology
Management)
 เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา
อั ก ษรย อ สํ า หรั บ สาขาวิ ช า ครุ ย วิ ท ยฐานะและเข็ ม วิ ท ยฐานะของสถาบั น เทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. 2550
 เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ.
 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เรื่อง ปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ..................

ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ

มคอ.2
3. สถานสภาพของหลักสูตร
 หลักสูตรใหม กําหนดเปดสอน เดือน
พ.ศ.
 หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2560
 ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
สารสนเทศ)
 เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2547
 ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา 2555
4. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
 ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
 ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
5. แนวทางที่ใชในการพัฒนาหลักสูตร
 เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
 เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไดแก .............
.........................................................................................................................................
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 เฉพาะในมหาวิทยาลัย
 วิทยาเขต (ระบุ) .....................................................................................
 นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) ..............................................................................
7. รูปแบบของหลักสูตร
7.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป
 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป
 อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................
7.2 ภาษาที่ใช
 การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้ง
ที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)..................................................
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)............................
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7.3 การรับผูเขาศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยได
7.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
 เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
 เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน...............................................................................................................
รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน.........................................................................
.................................................................................................................................
 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.................................................................ประเทศ..................................
รูปแบบของการรวม
 รวมมือกัน โดยมหาวิทยาลัย เปนผูใหปริญญา
 รวมมือกัน โดยสถาบันอื่น เปนผูใหปริญญา
 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน
(หรือมากกวา 2 สถาบัน)
7.5 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................................................
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักเทคโนโลยีการจัดการการผลิตและสารสนเทศในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
(2) นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานการจัดการการผลิต และนักพัฒนาเว็บไซต
(3) ผูดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขายภายในองคกร
(4) ผูจัดการหรือดูแลงานดานโลจิสติกส
(5) ผู ป ระกอบอาชี พอิ ส ระในสายงานที่ เกี่ย วข องกับ งานดา นเทคโนโลยี การจัด การการผลิต และ
สารสนเทศ
(6) พนักงานองคกรภาครัฐ
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
 สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
 สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา
 สอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย
 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา
 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา
 เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ
(1) บัณฑิตสามารถนําความรู ความสามารถ ทางดานเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
และประสบการณจากการปฏิบัติสหกิจศึกษามาบูรณาการในการทํางานไดอยาเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(2) สงเสริมการวิจัย และพัฒนางานดานการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ และ
สาขาที่เกี่ยวของใหกาวหนายิ่งขึ้น
(3) บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอหนาที่และ
สังคม
 อื่น ๆ
เปนหลักสูตรที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา โดยเปดโอกาส
ใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 ออกปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนําตามสาขา
ที่ถนัด เปนเวลา 10 เดือน เพื่อเปนการเชื่อมโยงการเรียนรูในหองเรียนกับประสบการณ
จากการทํางานจริง อันนําไปสูการผลิตบัณฑิตที่มีแนวคิดเชิงปฏิบัติ ทํางานเปน สามารถ
บูรณาการความรูดานการจัดการผลิตและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทํางาน ซึ่งสอดคลอง
กับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล (Smart Industry Smart City and Smart
People) ในการบูรณาการโลกของการผลิตกับการเชื่อมตอทางเครือขาย (Internet of
Things) นอกจากนั้น นักศึกษายังไดรับการฝกทักษะดานการวิจัยในรายวิชาโครงงาน
พิเศษ โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห และสรางสรรคงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชนไดจริง เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกไปประกอบวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 มีกลยุทธในการดําเนินการ
 มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ
15
สัปดาห
 ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ
สัปดาห
 ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ
สัปดาห
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)
1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
 มีภาคฤดูรอน จํานวน
ภาค ภาคละ
สัปดาห
 ไมมีภาคฤดูรอน
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาดําเนินการ
 วัน – เวลาราชการปกติ
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)
2.2 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา
 เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
 เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา
 ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา
2.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา
 มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)
2.4 จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร
70
คน ในแตละปการศึกษา
2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ) ……………………..
2.6 ระบบการเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
 มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต
 มีการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน
3
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
141
 แบบศึกษาเต็มเวลา
ใหศึกษาไดไมเกิน
8
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8
 แบบศึกษาบางเวลา
ใหศึกษาไดไมเกิน
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน
3.2 โครงสรางหลักสูตร
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
- วิชาบังคับ
20
กลุมวิชาภาษา
12
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3
กลุมวิชาพลศึกษา
2
- วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10
 หมวดวิชาเฉพาะ
105
- วิชาแกน
15
- วิชาชีพ
75
วิชาบังคับ
69
วิชาเลือก
6
- กลุมวิชาสหกิจศึกษา
15
 หมวดวิชาเลือกเสรี
6

หนวยกิต
ปการศึกษา
ภาคการศึกษา
ปการศึกษา
ภาคการศึกษา
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.3 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
3.3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่

เลขประจําตัวประชาชน

1

3102001725560

ตําแหนง
ชื่อ – นามสกุล
ทางวิชาการ
ผูชวย
นางฐิติมา ชวงชัย
ศาสตราจารย

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)

2

3

1102000368848

3120200501538

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

ป พ.ศ.
2558
2548

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
และทรัพยากรมนุษย)
พระนครเหนือ

2542
2556

บธ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2552

วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
และสารสนเทศ)
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาวสุพิชชา ชีวพฤกษ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

2550

ผูชวย
นายธีรวัช บุณยโสภณ
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2549
2545
มคอ.2

มคอ.02
3.3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตอ)
ลําดับที่

เลขประจําตัวประชาชน

4

3120101722943

5

3101701312186

ตําแหนง
ชื่อ – นามสกุล
ทางวิชาการ
อาจารย *นางสาวปยฉัตร จันทิวา

อาจารย

นางสุภาภรณ เหรียญประดับ

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย) พระนครเหนือ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

ป พ.ศ.
2558

ค.อ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2546

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2531

ค.อ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2545

บธ.บ. (การบัญชี)

สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)

2524

หมายเหตุ * ประธานหลักสูตร
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มคอ.02
3.3.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่

เลขประจําตัวประชาชน

1

3102001725560

ตําแหนง
ชื่อ – นามสกุล
ทางวิชาการ
ผูชวย
นางฐิติมา ชวงชัย
ศาสตราจารย

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)

2

3

1102000368848

3120200501538

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

ป พ.ศ.
2558
2548

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
และทรัพยากรมนุษย)
พระนครเหนือ

2542
2556

บธ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2552

วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
และสารสนเทศ)
พระนครเหนือ
นางสาวสุพิชชา ชีวพฤกษ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2550

ผูชวย
นายธีรวัช บุณยโสภณ
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2549
2545
มคอ.2

มคอ.02
3.3.2 อาจารยประจําหลักสูตร (ตอ)
ลําดับที่

เลขประจําตัวประชาชน

4

3120101722943

5

3101701312186

ตําแหนง
ชื่อ – นามสกุล
ทางวิชาการ
อาจารย นางสาวปยฉัตร จันทิวา

อาจารย

นางสุภาภรณ เหรียญประดับ

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย) พระนครเหนือ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

ป พ.ศ.
2558

ค.อ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2546

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2531

ค.อ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2545

บธ.บ. (การบัญชี)

สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)

2524

มคอ.2

มคอ.2
4. การฝกประสบการณภาคสนาม
 มี สหกิจศึกษา
 ไมมี
5. การทําโครงงานหรือการวิจัย
 มี โครงงานพิเศษ
 ไมมี

หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจาก
ความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้)
(1) มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีสั มมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปน พลเมืองดี รับ ผิดชอบ
ตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคมและปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต
เสียสละ
(2) มีความรูในศาสตร ที่เ กี่ย วของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว
อยางเหมาะสม เพื่อการประกอบวิชาชีพของตนและการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นรวมถึงการบริการ
ชุมชน
(3) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนา
องคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรูทางดานเทคโนโลยีกับสถาบันหรือหนวยงานภายนอก
(4) มีความมุงมั่น คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาได
อยางเหมาะสม
(5) มีมนุ ษยสัมพั น ธ และมี ความสามารถในการทํางานรวมกับ ผูอื่น บนความหลากหลาย มีทักษะ
ในดานการทํางานเปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมี
ทัศนคติที่ดีในการทํางาน
(6) มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค
ในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี
2. มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดาน
 มีมาตรฐานผลการเรียนรูเพิ่มเติม
ดาน (ระบุ)
3. การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) เพื่อแสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนา
มาตรฐานผลการเรียนรูใหแกนักศึกษา
 มี
 ไมมี
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา

1. เกณฑการใหระดับคะแนน
 เกณฑการวัดผล ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
 เกณฑขั้นต่ํารายวิชา (ถามี – ระบุ)
 เกณฑอื่น ๆ (ถามี – ระบุ)
2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
 มี
1) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มี ระบบประกั นคุ ณภาพภายใน เพื่อใช ในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู ของนักศึกษามีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู
ของนักศึกษา
2) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัย
สัมฤทธิ ผ ลของการประกอบอาชี พของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่อง และนําผลวิจัย ที่ไดยอนกลับ มาปรับ ปรุง
กระบวนการการเรียน การสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หนวยงาน โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํ า ความเห็น ตอ ความรู  ความสามารถ ความมั ่น ใจของบัณ ฑิต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลา
ตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
2.3 การประเมินตําแหนง และ หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมี
โอกาสในระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
2.6 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษ
ตอความพรอมของนั ก ศึ ก ษาในการเรี ย น และสมบัติอื่น ๆ ที่เ กี่ย วขอ งกับ กระบวนการเรีย นรู และการ
พั ฒ นาองค ความรูของนักศึกษา
2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่
พัฒนาเองและวางขาย (ข) จํานวนสิทธิบัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จํานวนกิจกรรมการ
กุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสําเร็จการศึกษา
 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
 ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา
2.00 (จากระบบ 8 ระดับคะแนน)
 เกณฑอื่น ๆ (ระบุ) เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
3.2 อนุปริญญา - มีการใหอนุปริญญา เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม
 มี
เงื่อนไข (ระบุ)
 ไมมี

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
 มี
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูใหกับอาจารยใหม เพื่อใหมีความรูและเขาใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
 ไมมี
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
 มีการพัฒนาดานวิชาการ
 มีการพัฒนาดานวิชาชีพ
 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
 มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
1. การกํากับมาตรฐาน
ในการควบคุ มกํ า กั บ มาตรฐาน จะพิ จ ารณาจากการบริห ารจัด การหลัก สูต รใหเ ปน ไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยกําหนดให
 อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มี วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท า หรื อ มี ตํ า แหน ง ผู ช ว ย
ศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง
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 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยประจําหลักสูตร
จํานวนอยางนอย 5 คน
 อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเทาหรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน
ในกรณีที่มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและทําหนาที่อาจารยผูสอน
กอนที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช ใหสามารถทําหนาที่อาจารยผูสอน
ตอไปได
ในกรณีของอาจารยพิเศษอาจจะไดรับ การยกเวน คุณวุฒิปริญญาโท แตทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลวไมนอยกวา 6 ป
 มีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ให
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานปที่ 6)
2. บัณฑิต เชน
 อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา (Success Rate)
 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ตามคุณลักษณะ 5 ดาน คือ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นักศึกษา เชน
 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ในขอใดขอหนึ่ง
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชา
ไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส สาขาวิ ช าไฟฟ า กํ า ลั ง สาขาคอมพิ ว เตอร สาขาโยธาหรื อ เที ย บเท า จาก
สถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร, แผนการเรียนศิลป-คํานวณ หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 การคัดเลือกนักศึกษาเขารับการศึกษาผานทางการสอบแขงขันแบบสอบตรง สอบแอดมิชชัน
(Admission) และการคัดเลือกผานระบบโควตา
 ภาควิ ช าเป ดรายวิ ช าใหกับนักศึกษาในแตล ะชั้น ปสอดคลองกับภาระการเรีย นที่ร ะบุใน
หลักสูตร
 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาใน
การเรียนวิชาโครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) และโครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) สามารถ
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ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยที่ปรึกษาจะกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours)
เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได โดยจัดระบบการประสานงานนัดหมายอยางเปนระบบ
 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคํารอง
ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได หรือ
สามารถดําเนินการอุทธรณได
 แนวทางการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาสามารถแยกเปนขอไดดังนี้
1) ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชา
ตาง ๆ มาเปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา
2) ควรมีผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการที่มีความรูเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบ
3) สงเสริมใหนักศึกษามีการรวมกิจกรรมการแขงขันเพื่อเพิ่มทักษะดานวิชาการหรือวิชาชีพ
4. อาจารย เชน
 มี การคั ดเลื อกอาจารยใหมตามระเบีย บและหลักเกณฑ ของมหาวิทยาลัย และมีร ะดั บ
คะแนนความสามารถภาษาอั ง กฤษได ค ะแนนขั้ น ต่ํ า ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง เกณฑ ม าตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับการบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2558 โดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชา การจัดการ หรือเทคโนโลยีการผลิต หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน
1) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
2) มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
 มีการกํากับดูแล
1) มีบุคลากรเพียงพอที่จะทํางานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในหลักสูตร
2) มีการกํากับดูแลความรับผิดชอบตองานในหนาที่ของบุคลากร
3) มีกระบวนการทบทวน ปรึกษาหารือ และปรับการมอบหมายงาน
 การพัฒนาอาจารย
สนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และ
อาจารย ที่ป รึกษาปริญญานิพนธ ไดรว มสัมมนา ฝกอบรม ดูงาน เพื่อรับวิทยาการใหม ๆ ในวิช าชีพ เพิ่ ม
ศักยภาพดานการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยรวมปฏิบัติงานกับหนวยงานวิชาชีพที่เกี่ยวของ
เพื่อนําผลงานมาพัฒนาการเรียนการสอน สรางแรงจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการ โดยอาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ จะตองมีการสรางผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑที่กําหนด ในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับปริญญาอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1
รายการตองเป น ผลงานวิ จัย อาจารย ผูส อนจะตองมีการสรางผลงานทางวิช าการที่ไดรับ การเผยแพรตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5
ปยอนหลัง
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 การมีสวนรวมของอาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน การสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบ
การประเมิ น ผลทุ ก รายวิ ช า เก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ เตรี ย มไว สํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ตลอดจน
ปรึ ก ษาหารื อ แนวทางที่ จ ะทํ า ให บ รรลุ เ ป า หมายตามผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง ของหลั ก สู ต ร (Expected
Learning Outcomes) และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ
อาจารย พิเ ศษหรื อผู บ รรยายพิเศษนั้น ไมวา จะสอนทั้งรายวิช าหรื อบางชั่ว โมงจะตองมี
คุ ณวุ ฒิ ขั้น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อเที ย บเท า ในสาขาวิช าการจัดการ หรือเทคโนโลยีการผลิต หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
 การกํากับดูแลหลักสูตร
1) มีผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อกํากับดูแลหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
2) มีการปรับหลักสูตรทุก 5 ป เพื่อใชในปที่ 6
3) ผูสอนทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
4) ผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
5) ตลาดแรงงานมีสวนรวมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
6) รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอยางเปนระบบโดยผูเรียน
7) มีการนําขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
 การเรียนการสอน
1) มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูกํากับ ดูแล พิจารณาการวางระบบผูสอนในแตละ
รายวิชา โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของ
อาจารยที่มอบหมายใหสอนในวิชานั้น ๆ
2) มีการกระตุนใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ และสนับสนุนใหเกิดการเรียนเพื่อการเรียนรู
3) มีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู มคอ. 3 และ มคอ. 4
เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู ประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง
4) มีการกํากับ ติดตามการทําปริญญานิพนธ
 การประเมินผูเรียน
1) มี การประเมินตั้งแต การรั บเขา การติ ดตามความก าวหน าระหว างศึกษา และเมื่อสําเร็ จ
การศึกษา
2) การประเมินสะทอนผลการเรียนรูที่คาดหวัง และเนื้อหาของหลักสูตร (มคอ. 5, มคอ. 6 และ
มคอ. 7)
3) อาจารยในภาควิชา มีสวนรวมในการพิจารณาระดับคะแนนในแตละรายวิชา
4) มีการประเมินการทําปริญญานิพนธ
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
 มีการแตงตั้งอาจารยที่ป รึกษาทุกชั้น ป เพื่อใหคําปรึกษานักศึกษาที่มีปญ หาในดานการเรีย น
ตลอดจนป ญ หาส ว นตั ว อื่ น ๆ โดยการให คํ า ปรึ ก ษาอาจเป น การให คํ า ปรึ ก ษาทางโทรศั พ ท จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส เครือขายสังคม หรือการเขาพบเพื่อขอคําปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาทุกคนจะตองกําหนดชั่วโมง
ใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาที่จะเขามาปรึกษา
 การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณประจําปและเงินรายได เพื่อใชในการจัด
การเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ โดย
การบริหารงบประมาณเปนไปตามระเบียบ/ประกาศ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และขอบังคับอื่น
ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย
 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
1) มหาวิทยาลัย มีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูล โดยมีสํานัก
หอสมุดกลาง ที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน
2) ระดั บ วิ ทยาลั ย มี ห นั ง สือ ตํา ราเฉพาะทาง ในสว นของวิท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม
มีหองสมุดเพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง
3) มี ก ารจั ด สื่ อ การสอนอื่ น เพื่ อ ใช ป ระกอบการสอนของอาจารย เช น เครื่ อ งมั ล ติ มี เ ดี ย
โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร ระบบเครือขายไรสาย เปนตน ประจําอยูในทุกหองเรียนของวิทยาลัยอยางเพียงพอ
 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ ตํารา สิ่งพิมพวารสาร ฐานขอมูลเพื่อ
การสื บ ค น แหล ง เรี ย นรู สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ฯลฯ เพื่ อ บริ ก ารให อ าจารย แ ละนั ก ศึ ก ษาได ค น คว า และใช
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมใน
การเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน
 มี เ จ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น ดู แลสื่อการเรี ย นการสอน อุป กรณอิ เล็กทรอนิ ก ส และซอฟตแวรที่ใ ช
ประกอบการเรียนการสอนที่พรอมใชปฏิบัติงาน
 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรประจําหองเรียนของวิทยาลัย
ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจะสํ า รวจความเพี ย งพอของทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนในทุ ก ภาค
การศึ กษาดว ยแบบการประเมินความพึ งพอใจของนักศึกษาและอาจารย ตอสิ่งสนับสนุ นการเรี ยนรู เพื่อจัดทํา
งบประมาณในแตละป ในการจัดหาทรัพยากรใหพอเพียงตอความตองการในการเรียนการสอน
7. การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
 7.1 สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 12 ตัวบงชี้ ดังนี้
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
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4. จั ด ทํ า รายงานผลการดําเนิ น การของรายวิช า และรายงานผลการดํา เนิน การของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังป
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3
และมคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
 7.2 สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชา.......-..........
จํานวน.......-........ตัวบงชี้
 7.3 มีตัวบงชี้เพิ่มเติมจากขอ 1 และ/หรือ ขอ 2 อีก.......-........ตัวบงชี้

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร
 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมิน กลยุทธการสอนโดยทีมผูส อนหรือระดับ ภาควิช า และ/
หรือ การปรึกษา หารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหมีการประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอเวลา
การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอนในทุก
รายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรในภาพรวม เชน
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสํารวจขอมูลจาก
- นักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิตใหม

มคอ.2
- นักศึกษาออกฝกงาน (สหกิจศึกษา) ประเมินโดยผูวาจาง/อาจารยผูติดตามผลการออกฝกงาน
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
 สํารวจผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย
 การประเมิ น คุ ณภาพการศึกษาประจําปตามตัว บงชี้ผ ลการดํ าเนิน งานที่ร ะบุไวในหมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามระบบและเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน
 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)
รับรองความถูกตองของขอมูล
(ลงชื่อ)

(ศาสตราจารย ดร. วิไล รังสาดทอง)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
วันที่
เดือน
พ.ศ.
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