
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา   
คณะ    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาควิชา   วิทยาศาสตร์ประยุกต์  
สาขาวิชา   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร  25521741103342 
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology Program in Industrial Technology       
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ชื่อเต็มภาษาไทย   เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
     ชื่อย่อภาษาไทย  ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ            Bachelor of Technology (Industrial Technology) 
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.Tech. (Industrial Technology)  

  
3. วิชาเอก            

         3.1 วิชาเอกเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม 
          3.2 วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน   
 

4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  136 . หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

☐ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
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 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

☐ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  

 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ   

 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ  
   หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ   

 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ  
 

5.2 ภาษาที่ใช ้
ภาษาไทย  

 
5.3 การรบัเข้าศึกษา 

รับทั้งนิสิตนักศึกษาไทย และนิสิตนักศึกษาตา่งชาตทิี่สามารถใชภ้าษาไทยไดด้ี  
 

5.4 ความรว่มมือกับสถาบันอื่น 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
 

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเรจ็การศึกษา 
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาเทคโนโลยบีัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

เพียงสาขาวิชาเดยีว 
 

6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
6.1 สถานภาพของหลักสูตร(ระบเุป็นเคร่ืองหมาย ) 

☐ หลักสูตรใหม ่
 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. 

พ.ศ. 2555 
6.2  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

กำหนดเปดิสอนภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2560  
            6.2.1 สภาวชิาการเห็นชอบหลักสูตรในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการในการประชุมวิสามัญ
คร้ังที ่1/2559  วันที ่ 15  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  
            6.2.2 สภามหาวิทยาลยัอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมวิสามัญ คร้ังที่ 1/2560 
วันที ่ 16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560   
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน 
     หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 
ในปี พ.ศ. 2562 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
  8.1 เจ้าหน้าตรวจสอบคุณภาพ  ควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต 
  8.2 เจ้าหน้าฝ่ายวางแผนการผลิต  ควบคุมการผลิต   
     8.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารในภาครัฐและธุรกิจอุตสาหกรรม 
  8.4 เจ้าหน้าควบคุมคลังสินค้าหรือคลังพัสดุในภาครัฐและเอกชน 
     8.5  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรม 
  8.6 เจ้าหน้าฝ่ายจัดหาสินค้า ทรัพยากรการผลิตในภาครัฐและธุรกิจอุตสาหกรรม 
     8.7 เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐานคุณภาพ 
     8.8 เจ้าหนา้ที่ฝ่ายซ่อมบำรุง  
  8.9 ประกอบธุรกิจหรืออาชีพอิสระ   
  
9. ชื่อ นามสกลุ  เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ

หลักสูตร  
9.1 เอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

ท่ี 
ชื่อ-นามสกลุ 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และ ป ีพ.ศ. 
ท่ีสำเร็จการศึกษา 

1. นายภาษิต  ทินนาม 
3-8099-XXXXX-XX-X 
 
 

 อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2546 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2540 

2. 
 

นายปัญญา  สำราญหันต์ 
3-1203-XXXXX-XX-X 

อาจารย ์ วศ.ม. (การจัดการงาน
วิศวกรรม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551 
 
มหาวิทยาลัยธนบุรี, 2546 

3. นายณัฐพล บุญรักษ์ 
3-8415-XXXXX-XX-X 

อาจารย ์ ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
 
วท.บ. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร, 2549 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2546 
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9.2 เอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

ท่ี 
ชื่อ-นามสกลุ 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ. 
ท่ีสำเร็จการศึกษา 

1. 
 
 
 
 
 

นายปิยะ รนต์ละออง 
3-1202-XXXXX-XX-X 

อาจารย ์ ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 
วท.บ. (สถิตปิระยกุต์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื, 2556 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื, 2550 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า  
พระนครเหนอื, 2542 

2. 
 
 

นายฉมาธร  กุยศรีกุล 
3-1012-XXXXX -XX-X 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยโีลจิสติกส์)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
มหานคร, 2557 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
มหานคร, 2541 

3. นายนิธิศ  ปุณธนกรภัทร์ 
3-1021-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม. (การจัดการโซ่อปุทาน
แบบบรูณาการ) 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิต, 2551 

   ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป)์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2545 

หมายเหต ุ ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนดูที่ ภาคผนวก ก 
 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
             สบืเนือ่งจากการวางรากฐานในระยะยาวไปสู่ความ มั่นคง มัง่ค่ัง และยัง่ยืน อันเปน็วิสัยทัศน์  
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   เพื่อรับมอืกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 โดย
รัฐบาลได้กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นผลจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและการเปิดเสรีทางการค้าซึ่ง
ก่อให้เกิดการแข่งขันในระดับสูงในด้านการลงทุน ทักษะฝีมือ ราคาแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมถึงการเคลือ่นย้ายแรงงานและทรัพยากรได้อย่างเปิดกว้าง ทำให้ประเทศไทยเผชิญกับการแข่งขันที่สูง
จากแรงงานฝีมือต่ำและราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้โอกาสในการพฒันาฝีมือแรงงานของคนไทย
นั้นต่ำไปด้วย   



5 
 

 

ประเทศไทยถือได้ว่ามีความได้เปรียบด้านต้นทุนและทักษะแรงงานในระดับที่สงูกว่าประเทศเพื่อน
บ้านแต่ก็ยังเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
ช้ากว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว การพฒันาไปสูป่ระเทศทีม่ีเศรษฐกจิในระดับสูงทำให้ประเทศต้องมีการ
พัฒนาปรับปรุงศักยภาพหลายๆด้าน ไดแ้ก่ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การปรับใช้กับ
อุตสาหกรรมและการผลิตในประเทศ ตลอดจนการพฒันาทักษะแรงงานให้มีคุณภาพเพื่อเน้นการแข่งขัน
กับแรงงานต้นทุนต่ำจากต่างประเทศด้วยทักษะความรู้  ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกจิ  จำเป็นต้องมีการพัฒนา
ไปสู่บริบทของการสร้างมูลค่าทีเ่พิ่มมากขึ้นโดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจที่ใช้ช้ีนำแนวทางการพัฒนา
ทางวิทยาการของประเทศ  ได้แก่ นโยบายไทยแลนด์ 4.0  เป็นนโยบายที่จะทำให้ประเทศมีการเติบโต
ทางรายได้ทีสู่งข้ึน  เน้นการพัฒนาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีส่ร้างสรรค์ 
เปลี่ยนจากการเน้นการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน  เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
การบริการมีการสร้างมลูค่าจากผลิตภัณฑ์ของตนเองไปในระดับสงู เช่น ในภาคการเกษตร เน้นการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ เกษตรกรปรับไปสู่การเป็นผู้ประ กอบการ       ธุรกิจบริการ
ปรับไปสูก่ารบริการข้ันสงูข้ึน เน้นการผลิตให้เกิดศักยภาพและพัฒนารปูแบบไปอย่างสร้างสรรค์ ทำใหเ้กิดการ
เริ่มต้นของธุรกจิใหมท่ี่มีศักยภาพสูง    

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
        ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มประเทศอาเซียนมีการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ทำให้มีการ

เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี  โดยส่วนมากเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือต่ำ   สำหรับสภาวะของกำลังแรงงาน
ของประเทศไทยพบว่าสภาวะแรงงานมีแนวโน้มลดลงและประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย
เนื่องจากประชาชนในวัยทำงานในปัจจุบันไม่นิยมมีครอบครัว    ประเทศไทยยังคงมีปัญหาเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากร อันได้แก่  กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาอยู่ใน
ระดับต่ำ  มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม    โดยผลการวิจัยและการสำรวจพบว่าปัญหาสำคัญที่สุด  คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต   และการทุจริตคอร์รัปช่ัน   
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 ผลกระทบจากสถานการณ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมตามแนวนโยบายเศรษฐกจิที่ขับเคลือ่นด้วย
นวัตกรรมหรอืประเทศไทย 4.0 ไปสู่การสร้างภาคบริการที่มีความเข้มแข็งและสร้างสรรค์เพื่อแข่งขันกับประเทศ
พัฒนาแล้วทำให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกทีม่ีศักยภาพรองรับการพฒันาทักษะฝีมือแรงงาน 
ไปสู่แรงงานทีม่ีความรู้ความสามารถ เข้าใจปรับใช้เทคโนโลยีและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมจากความรู้
ความเข้าใจนั้นได้   โดยต้องสร้างใหเ้กิดเช่ียวชาญในทักษะหลายๆ ด้าน อันได้แก่ ความรู้เข้าใจด้านการ
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บรหิารจัดการการดำเนินงานอุตสาหกรรมทั้งการผลิตและบริการข้ันพื้นฐานตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ 
สามารถนำไปประยุกต์เข้ากบัการบรหิารจัดการดังกล่าว   

  การพัฒนาหลักสูตรโดยนำนโยบายการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศมาเป็นแนวทางดำเนินการ 
เป็นสิ่งทีส่าขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตระหนกัและให้ความสำคัญ เพื่อทีจ่ะสร้างหลักสูตรได้ตรงกับทิศทาง
ของประเทศและสร้างแรงงานให้ตอบสนองต่อความจำเป็นในทักษะดังกล่าว เนื่องจากการสร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือการสร้างมูลค่าของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการนั้นจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยี
และการบรหิารจัดการ  เทคนิควิธีการต่างๆเพือ่ให้เกิดการเข้าใจ เข้าถึงและพฒันา ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์อย่างแทจ้รงิ อันเป็นสิง่ที่หลักสูตรมุ่งเนน้  

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

   ผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก   การเปิดเสรีทางการค้าและการรวมตัวของเศรษฐกจิ
ประชาคมอาเซียน  รวมถึงสถานการณ์ทางสงัคมปจัจบุันซึง่ได้รับผลกระทบจากนวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่
วิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว สง่ผลต่อการกำหนดนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินนโยบายบรหิารให้เป็นไปตาม
บริบทของประเทศ กำหนดใช้แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562 
มีวิสัยทัศนม์ุง่ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล กำหนด 5 พันธกิจ ได้แก่ การสร้างบัณฑิต 
คุณภาพสู่สังคม การวิจัยสร้างองค์ความรู้ การบริการวิชาการ การสง่เสรมิและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย   
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมมาภิบาล  ดำเนินพันธกิจตามแผนกลยุทธ์ โดยในแผนกลยทุธ์
ที่ 1 เน้นการพัฒนาอัตลักษณ์ทีโดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่นำไปสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน  
ได้แก่1) การผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ด้านดนตรี ภาษาและวัฒนธรรม  3) ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตรป์ระยุกต์และการดูแลผูสู้งวัย 4) ด้านอุตสาหกรรมบริการ    
            การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้นำแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
และพันธกิจตลอดจนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยตามอัตลกัษณ์โดดเด่น มากำหนดแผนโครงสร้างหลักสูตร 
เพื่อสร้างศาสตร์ที่สนับสนุนต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สนับสนุนการผลิตบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านวิทยาศาสตรป์ระยกุต์และอุตสาหกรรมบริการ  โดยมีความเกี่ยวพันกับด้าน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และอุตสาหกรรมบริการ คือ  เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี
อย่างมีหลักการเพื่อให้เกิดผลทางประสิทธิภาพกับทั้งองค์กรอุตสาหกรรมและการบริการ   ซึ่งหลักสูตรได้
พัฒนาการเรียนรู้ในสหวิทยาการ  ได้แก่ การจัดการด้านทรัพยากร  แรงงาน  ทุน   เครื่องมือเครื่องจักร 
วิธีการทางเทคโนโลยสีมัยใหม่  การขนสง่กระจายสินค้าและทรัพยากร โลจิสตกิส์และการจัดการห่วงโซ่อปุทาน  
การรูจ้ักและเข้าใจวิธีสร้างนวัตกรรมด้วยรากฐานความคิดเชิงตรรกะตามหลกันักวิทยาศาสตร์ เพื่อจะทำให้
การสร้างสรรค์เป็นไปอย่างมีหลักการ  รวมถึงการพัฒนาทางทักษะฝีมือเชิงปฏิบัตกิารเพื่อต่อยอดปรบัใช้กับ
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การพฒันาของอุตสาหกรรม เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2548 ด้านการพฒันาเทคโนโลยสีู่สงัคมและท้องถ่ิน     

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ /ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
             หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 
             หมวดวิชาเลือกเสรี  

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
         กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาเลือก ไดแ้ก่ รายวิชา 4151406 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน  
รายวิชา 4151310  การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม    รายวิชา 4151208 การจัดการด้านการผลิต
และปฏิบัติการ รายวิชา 4151217 บริหารจัดการสินค้าคงคลัง  รายวิชา 4151308 การจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม 
 
13.3 การบริหารจัดการ 

             13.3.1 จัดแผนการเรียนให้มีความต่อเนื่องของรายวิชาตลอดหลักสูตร 
             13.3.2 จัดผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาโท หรือ มีตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ข้ึนไป และศักยภาพตรงตามรายวิชาที่สอน  
             13.3.3 กำหนดใหผู้ส้อนทำแผนบริหารการสอนทกุวิชาที่ต้องเปิดสอน โดยเน้นให้อาจารยผ์ู้สอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีระบบกลไกในการตรวจสอบความรบัผิดชอบ เช่น การเข้าช้ันเรียน 
การสง่งานตามมอบหมายตามกำหนด โดยกำหนดไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและมีการรวบรวม
ส่งสำนักงานคณะทกุภาคการศึกษา  
   13.3.4 มีการประเมินผู้สอนโดยนิสิตนักศึกษาทุกภาคการศึกษาและประเมินพึงพอใจต่อ
หลักสูตรในทุกรอบปีการศึกษา  
   13.3.5 จัดทำแผนการเรียนร่วมในรายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรอื่น หรอืเปิดสอนให้กับนสิิต
นักศึกษาภายนอกหลกัสูตร ซึ่งได้แก่ รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาแกน รวมถึงรายวิชาที่สาขากำหนดเปิด
สอนต่างสาขา โดยมีการกำหนดรายวิชาและแผนการลงทะเบียน และการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนงานปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อเอื้ออำนวยใหเ้กิดการใช้ทรพัยากรการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกัน ได้ บุคลากรผูส้อน  สถานที่เรียน ซึ่งการวัดผลและประเมินผลนั้นเป็นไปตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษาโดยแต่ละรายวิชามีการควบคุมกำกบัจากมาตรฐานดังกล่าว   
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
1.1 ปรัชญา 
  มุ่งผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นผู้ทีม่ีความสามารถ สัง่สมและสร้างสรรค์องค์ความรู ้ ปรับใช้เทคโนโลย ี 

สร้างมูลค่าอุตสาหกรรม 
 
1.2 ความสำคัญ 
  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหลักสูตรทีเ่นน้การเตรียมคนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

และเน้นการพฒันาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ด้านเทคโนโลยแีละความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมของประเทศให้เข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสากล 
โดยผสมผสานทั้งความรู้พื้นฐานทักษะการปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิชา
เฉพาะด้านการบรหิารจัดการ ซึ่งจะก่อใหเ้กิดการพฒันาไปสูก่ารสร้างสรรค์นวัตกรรมและการปรับใช้เทคโนโลยี
อย่างเข้าใจ ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์และปรบัตัวสนองตอบตาม
ความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 เป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติในแง่ของการมีส่วนร่วมต่อการผลิตแรงงานที่มีความสามารถสอดรับตามแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
1.3 วัตถุประสงค์  
  ตามร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีวัตถุประสงค์ผลิตบัณฑติทีม่ีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม มสีัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ รบัผิดชอบตอ่ตนเอง วิชาชีพสังคมและ 

ทำหน้าทีเ่ป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สจุริต
และเสียสละ   

2) มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ  สมรรถนะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
เพื่อการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาในระดบัสูงข้ึน  

3) มีความใฝรู่้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ทนัสมัย สามารถพฒันาองค์ความรูท้ี่ตน
มีอยู่ใหสู้งข้ึนไปทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ เพื่อพฒันาตนเอง พฒันางาน 
พัฒนาสงัคมและประเทศชาติ 

4) คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้ 
ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  
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5) มีมนษุยสมัพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น   มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ 
สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม มีจิตสำนึกรักองค์กรและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน  

6) มีความสามารถในการติดต่อสือ่สาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพทท์างเทคนิค
ในการติดต่อสื่อสาร  รวมถึงการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้เป็นอย่างด ี

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ สกอ.กำหนด 

1.1 พัฒนาหลักสูตรจากพื้นฐานหลักสูตร 
ที่ทันสมัย  ติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการสม่ำเสมอ 

1.1.1 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
1.2.1 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

2.1 ติดตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมและสำรวจ
ความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต 

2.1.1 รายงานผลการสำรวจของ
ผูป้ระกอบการ 2.2.1 รายงานผล
การประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ 2.2.2 
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะความรู้ ความสามารถในการ
ทำงานโดยเฉลี่ยในระดับดี 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน
และบริการวิชาการ ให้มีประสบการณ์  
จากการนำความรู้ เทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรมไปใช้ปฏิบัติงานจริง 

3.1 สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ทำงานบริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก  และสนับสนุนให้บุคลากรรับ
การฝึกอบรมเก่ียวกับความรู้ใหม่ 

3.1.1 ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร ตามรายชื่อ
ในข้อ 3.2.1 ของหลักสูตรน้ี  
3.2.1 หลักฐานการฝึกอบรมและ
จำนวนของบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

           ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ                
ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
      มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำ
หลักสูตร   กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตต้องมีสัดส่วนเที ยบเคียงกันได้กั บการศึกษา 
ภาคปกติ  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ หรือไม่เกิน 9 สัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา 

 

1.3  การเทียบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
      การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่ระบบ พ.ศ. 2554 
 

2. การดำเนนิการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดำเนนิการเรยีนการสอน 

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 

 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 
 
2.2  คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 

  1. เป็นผู้สำเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า  
  2. ผ่านการคัดเลอืกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหรือเป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   
  
2.3 ปัญหาของนสิิตนักศึกษาแรกเข้า 

           1. นสิิตนักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ต่ำกว่ามาตรฐาน   
           2. นิสิตนักศึกษามีระดับพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน  
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2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปญัหา/ข้อจำกัดของนสิิตนักศึกษา 
            1. มรีะบบการสอนเสริมด้านทักษะการปฏิบัติการเพื่อปรับความรู้พื้นฐานให้กับนิสิตนักศึกษา               

2. มหาวิทยาลัยมกีารสอบวัดระดับความรูท้างภาษาอังกฤษและปรับพื้นฐานให้กบันิสิตนักศึกษา 
3. มรีะบบอาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่นิสิตนักศกึษาที่มีปัญหาในการปรบัตัวในการเรียน

ระดับอุดมศึกษาตลอดจนเสนอแนะวิธีการเรียนในระดบัอุดมศึกษา 
4. สง่เสรมิให้นสิิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการพฒันาความรูก้ับทางหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย 
 

2.5  แผนการรับนิสิตนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 4 ป ี 
 

     2.5.1 เอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

ปีการศึกษา 
จำนวนนิสิตนักศึกษา จำนวนบณัฑิตท่ีคาดว่า 

จะสำเร็จการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม 
2560 30    30 คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา 

ตลอดหลักสูตร ปีละ 30 คน   
เริ่มสำเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2563 

2561 30 30   60 
2562 30 30 30  90 
2563 30 30 30 30 120 
2564 30 30 30 30 120 

 

     2.5.2  เอกเทคโนโลยโีลจิสตกิส์และห่วงโซ่อปุทาน 

ปีการศึกษา 
จำนวนนิสิตนักศึกษา จำนวนบณัฑิตท่ีคาดว่า 

จะสำเร็จการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม 
2560 30    30 คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา 

ตลอดหลักสูตร ปีละ 30 คน   
เริ่มสำเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2563 

2561 30 30   60 
2562 30 30 30  90 
2563 30 30 30 30 120 
2564 30 30 30 30 120 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรบั (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
   - งบลงทุน 
   - ค่าครุภัณฑ ์

 

500,000 
 

500,000 
 

750,000 

 

750,000 

 

750,000 
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รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงินบำรุงการศึกษา 960,000 1,920,000 2,880,000 3,840,000 3,840,000 

รวมรายรับ 1,460,000 2,420,000 3,630,000 4,590,000 4,590,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจา่ย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. งบบุคลากร 2,088,000 2,213,280 2,346,077 2,486,841 2,636,052 
2. งบดำเนินการ 250,000 380,000 500,000 660,000 780,000 
   - ค่าตอบแทน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
   - ค่าใช้สอย 50,000 60,000 60,000 100,000 100,000 
   - ค่าวัสด ุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
   - ค่าดำเนินการระดับมหาวิทยาลัย 120,000 240,000 360,000 480,000 600,000 
3. งบลงทุน 
   - ค่าครุภัณฑ ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายจา่ย 2,438,000 2,693,280 2,946,077 3,246,841 3,516,052 
จำนวนนิสิตนักศึกษา (2 แขนง) 60 120 180 240 240 
ค่าใช้จา่ยต่อหัว 40,633 22,444 16,367 13,529 14,650 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

                 แบบช้ันเรียน 

               ☐  แบบอื่น ๆ (ระบุ)  
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบนัอุดมศึกษา 

การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
ว่าด้วยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่
ระบบ พ.ศ. 2554  
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3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จำนวนหน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  136  หนว่ยกิต 

3.1.2  โครงสรา้งหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 
 1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ     23 หน่วยกิต 

 (1) กลุ่มวิชาภาษา      9  หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    7  หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต 
 (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา    1  หน่วยกิต 

 1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
 
   2) หมวดวิชาเฉพาะ               ไม่น้อยกว่า  98 หน่วยกิต 
      2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน             32 หน่วยกิต 
            (1) กลุม่วิชาแกนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิชาพืน้ฐานสำหรับเทคโนโลย ี
                                             อุตสาหกรรม      14     หน่วยกิต 
      (2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี    18      หน่วยกิต 
     2.2)  วิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า  60 หน่วยกิต 
      2.2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาบังคับ        24 หน่วยกิต 
      2.2.2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีฉพาะสาขาเลือก  ให้เลือกวิชา เพียง 1 วิชาเอก                                           
       2.2.2.1) วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
       2.2.2.2) วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
          2.2.3) กลุ่มวิชาโครงงาน       3 หน่วยกิต 
     2.3)  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       6 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                      ไม่นอ้ยกว่า    6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า    32 หน่วยกิต 

1.1) วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ     23 หน่วยกติ 
(1) กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต 

9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Thai for Communication  
9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 English for Communication  
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
 English in Everyday Use  

 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     7 หน่วยกิต 
9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Skills  
9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 Thai and Global Society in 21st Century   
9121103 ความเป็นพลเมอืง 1(1-0-2) 
 Active Citizenship  

 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์   6 หน่วยกิต 
9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
 Science and Technology in Everyday Use 
9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปญัหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics  

 (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา   1  หน่วยกิต 
9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 1(0-2-1) 
 Physical Activities  for  Life  

1.2) วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 3(2-2-5) 
 Lao Language and Culture 
9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(2-2-5) 

 Burmese Language and Culture 
9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(2-2-5) 
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 Vietnamese Language and Culture 
9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 3(2-2-5) 
 Cambodian Language and Culture 
9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(2-2-5) 
 Malay Language and Culture 
9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Language and Culture 
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(2-2-5) 
 Japanese Language and Culture 
9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี 3(2-2-5) 
 Korean Language and Culture 

 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 

9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ 3(3-0-6) 
 Modern Management and Leadership  
9122202 การสือ่สารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Communications in Everyday Use 
9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 Aesthetics of Fine and Applied Arts  
9122204 ความสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life  

 

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน ์     3(2-2-5) 
 Information Technology and Social Media  
9132202 เทคโนโลยีสื่อดจิิทลัในชีวิตประจำวัน    3(2-2-5) 
 Digital Media Technology in Everyday Use  
9132203 เทคโนโลยีเพือ่การพฒันาที่ยัง่ยืน   3(3-0-6) 
 Technology for Sustainable Development 
9132204 สุขภาพและความงาม   3(3-0-6) 
 Health and Aesthetics 
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2)  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า    98 หน่วยกิต 
2.1) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน     32 หน่วยกิต 
     (1) กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาพ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยี 

                         อุตสาหกรรม                                       14     หน่วยกิต 
4101105  คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Applied Sciences  
4106103  ฟิสิกส์ทั่วไป 4(3-3-7) 
 General Physics  
4102101 เคมีทั่วไป  4(3-3-7) 
 General Chemistry  
4151104  ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
 Fundamental English for Industrial Technology 

 
 

(2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี   18      หน่วยกิต 
4151101  การจัดการอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
 Industrial Management  
4151102  ฝึกปฏิบัตงิานเทคโนโลยพีื้นฐาน     3(0-6-3) 
 Apprentice for technology  
4151202  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ     3(3-0-6) 
 Safety and Occupational Health in Enterprises  
4151203 วัสดุอุตสาหกรรม     1(1-0-2) 
 Industrial Materials  
4151212  การทดสอบวัสด ุ 2(0-4-2) 
 Material Testing  
4151301 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลย ี     1(1-0-2) 
   Human Capable Development and Training  in Technology 
4151302 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์     3(3-0-6) 
 Information Technology and Computer  
4151405 ปฏบิตักิารจดัการฝึกอบรม                                                               2(0-4-2) 
   Training Management Practice 
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2.2) วิชาเฉพาะดา้น ไม่น้อยกว่า   60 หน่วยกิต 
          (1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาบังคบั              24 หน่วยกิต 

4151105 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(0-6-3) 
 Engineering Drawing  
4151213  คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 3(0-6-3) 
  Computer Aided Manufacturing  
4151305 การศึกษาการทำงาน 1(1-0-2) 
 Work Study  
4151307 หัวข้อพิเศษในงานเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและโลจสิติกส์  3(0-6-3) 
 Special Topics in Industrial Technology  and Logistics  
4151311  การวัดและเครื่องมือวัด 3(0-6-3) 
 Measurement and Instrumentation  
4151312 คอมพิวเตอรส์ำหรับงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 
 Computer for Industries  
4151321 ปฏิบัติการศึกษาการทำงาน             2(0-4-2) 
 Work Study Practice  
4151403 การจำลองสถานการณ์ 3(0-6-3) 
 Simulation Modeling  
4151404 ภาษาอังกฤษสำหรบังานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 English for Industries  
   

 (2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาเลือก เลือกเพียง 1 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   33  หน่วยกิต 
       ก)  วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  
4151201  สถิตสิำหรับงานอตุสาหกรรม             3(3-0-6) 
 Statistics for Industries  
4151103  การจัดการโลจสิติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management  
4151204  มนุษยสัมพันธ์ในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Human Relation in Industrial   
4151205  การวางผงัโรงงานและอปุกรณ์การขนถ่ายวัสด ุ                          3(3-0-6) 
 Plant Layout and Material Handling Equipment  
4151206  การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Quality Management  
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4151207  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Economics  
4151208  การจัดการด้านการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 Production and Operation Management  
4151209  การจัดการองค์กรและบริหารอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Organization and Management  
4151210  เทคโนโลยีอันเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ 3(3-0-6) 
 Royal  Initiative’s Technologies  
4151211  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพฒันา 3(2-2-5) 
 Technology and Innovation management for development  
4151214  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและระบบประกันคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Industrial Production Standardization and Quality Assurance 
4151215  นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขัน                                     3(2-2-5) 
 Innovative Product Designing for Competition 
4151216  กรรมวิธีการผลิต 3(2-2-5) 
 Manufacturing Process  
4151219  การตลาดสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
 Modern Marketing  
4151221 
 

วัสดุศาสตร ์  
Materials Science 

            3(3-0-6) 

4151303  การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
 Production Planning and Control  
4151304 การเพิม่ผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Productivity   
4151306  การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 Project Management   
4151308  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอ้มในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Energy and Environmental Management in Industrial  
4151310   การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Quality Control  
4151313 การวิจัยการดำเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operation Research  
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4151314 การเขียนรายงานด้านเทคนิคและเอกสารระบบคุณภาพ  3(3-0-6) 
 Technical Report and Quality System Manual Writing  
4151401  การเป็นผูป้ระกอบการสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
 Modernized Entrepreneur  
4151402 กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Management Strategy  
4151406 เทคโนโลยพีลงังานทดแทน 3(3-0-6) 
 Renewable Energy Technology  
4151407 การออกแบบการทดลอง 3(3-0-6) 
 Design of Experiment   
4151410 วิศวกรรมบำรุงรักษา 3(2-2-5) 
 Maintenance Engineering  

 
    ข)  วิชาเอกเทคโนโลยโีลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  

4151201  สถิตสิำหรับงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 Statistics for Industries  
4151103  การจัดการโลจสิติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management  
4151204  มนุษยสัมพันธ์ในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Human Relation in Industrial   
4151205  การวางผงัโรงงานและอปุกรณ์การขนถ่ายวัสด ุ 3(3-0-6) 
 Plant Layout and Material Handling Equipment  
4151207  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Economics  
4151214  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและระบบประกันคุณภาพ 3(3-0-6) 
  Industrial Production Standardization and Quality Assurance  
4151217  บรหิารจัดการสินค้าคงคลงั 3(3-0-6) 
 Inventory Management  
4151218  โลจสิติกส์และการกระจายสินค้า 3(3-0-6) 
 Logistics and Distribution  
4151219  การตลาดสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
 Modern Marketing  
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4151220  สารสนเทศเพื่อการจัดการโลจสิติกส ์  3(3-0-6) 
 Information for Logistics Management  
4151221 วัสดุศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Materials Science  
4151303  การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
 Production Planning and Control  
4151307 หัวข้อพิเศษในงานเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและโลจสิติกส์  3(0-6-3) 
 Special Topics in Industrial Technology  and Logistics  
4151309  การประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการแข่งขัน 3(3-0-6) 
 Small and Medium Enterprises for Competition   
4151310   การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Quality Control  
4151315 ระบบฐานขอ้มูลสนิคา้คงคลงั 3(2-2-5) 
 Inventory Database System  
4151316 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในคลังสินค้า 3(2-2-5) 
 Application of Information System in Warehouse  
4151317 การออกแบบระบบขนสง่สำหรบัโลจสิติกส์ 3(3-0-6) 
 Transportation System Design for Logistics  
4151318 เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า 3(2-2-5) 
 Warehouse Management Technology  
4151319 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและโลจสิติกส์ 3(3-0-6) 
 Cost Analysis in Industrial and Logistics  
4151320 การบญัชีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Accounting  
4151409 กฎหมายและข้อกำหนดสำหรับคลังสินค้า 3(3-0-6) 
 Law and Regulation for Warehouse  
4151411 การนำเข้าและสง่ออกระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Import and Export    

         (3) กลุ่มวิชาโครงงาน                      3 หน่วยกิต 
4151412 โครงงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             3(0-6-3) 
 Industrial Project  
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2.3) กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     6 หน่วยกิต 
4151413 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            1(0-45-0) 
 Industrial Technology Preparation for Professional Internship 

4151414 เตรียมสหกิจศึกษา       1(0-45-0) 
 Co-operative Education Preparation  
4151415 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        5(0-350-0) 
 Internship in Industrial Technology  
4151416 สหกจิศึกษา       5(0-560-0) 
 Co-operative Education  

 
      3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต  
 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์  
การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 

 
 
3.1.4 แผนการศึกษา   

                    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้ 
ก) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม       

     
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  12  
4151101 วิชาการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
4151102 วิชาฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(0-6-3) 
4151105 วิชาการเขียนแบบวิศวกรรม  3(0-6-3) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  11  
4151104 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
4106103 วิชาฟิสิกส์ทั่วไป 4(3-3-7) 
4151XXX กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีฉพาะสาขาเลือก 3 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
 

  

   
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3 
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 3 
4101105 วิชาคณิตศาสตร์สำหรบัวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
4151XXX กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีฉพาะสาขาเลือก 12 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มภาษา)  3 
4151213 วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 3(0-6-3) 
4102101 วิชาเคมีทั่วไป 4(3-3-7) 
4151202 วิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6) 
4151XXX กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีฉพาะสาขาเลือก 6 

รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4151312 วิชาคอมพิวเตอร์สำหรบังานอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 
4151203 วิชาวัสดุอุตสาหกรรม 1(1-0-2) 
4151212 วิชาการทดสอบวัสด ุ 2(0-4-2) 
4151305 วิชาการศึกษาการทำงาน 1(1-0-2) 
4151321 วิชาปฏิบัติการศึกษาการทำงาน 2(0-4-2) 
 4151XXX กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีฉพาะสาขาเลือก 9 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4151301 วิชาการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี   1(1-0-2) 
4151405 วิชาปฏบิตักิารจดัการฝึกอบรม 2(0-4-2) 
4151XXX กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 
4151311 วิชาการวัดและเครื่องมือวัด 3(0-6-3) 
4151307 วิชาหัวข้อพิเศษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ 

โลจสิติกส์  
 3(0-6-3) 

XXXXXXX กลุ่มวิชาเลือกเสร ี 3 
4151XXX กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีฉพาะสาขาเลือก 3 

รวม 16 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4151XXX กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 
4151403 วิชาการจำลองสถานการณ์  3(0-6-3) 
4151302 วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 

รวม 11 หน่วยกิต 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4151412 วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 
4151404 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
XXXXXXX กลุ่มวิชาเลือกเสร ี 3 

รวม      9 หน่วยกิต 
 
 
ข) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอกเทคโนโลยีโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน           

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  12  
4151101 วิชาการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
4151102 วิชาฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(0-6-3) 
4151105 วิชาการเขียนแบบวิศวกรรม  3(0-6-3) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  11  
4151104 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
4106103 วิชาฟิสกิสท์ั่วไป 4(3-3-7) 
4151XXX กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีฉพาะสาขาเลือก 3 

รวม 21 หน่วยกิต 
   

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3 
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 3 
4101105 วิชาคณิตศาสตร์สำหรบัวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
4151XXX กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีฉพาะสาขาเลือก 12 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มภาษา)  3 
4151213 วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 3(0-6-3) 
4102101 วิชาเคมีทั่วไป 4(3-3-7) 
4151202 วิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6) 
4151XXX กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีฉพาะสาขาเลือก 6 

รวม 19 หน่วยกิต 
 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4151312 วิชาคอมพิวเตอร์สำหรบังานอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 
4151203 วิชาวัสดุอุตสาหกรรม 1(1-0-2) 
4151212 วิชาการทดสอบวัสด ุ 2(0-4-2) 
 4151XXX กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีฉพาะสาขาเลือก 9 
4151305 วิชาการศึกษาการทำงาน 1(1-0-2) 
4151321 วิชาปฏิบัติการศึกษาการทำงาน 2(0-4-2) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

 
 
 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4151301 วิชาการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคโนโลย ี  1(1-0-2) 
4151405 วิชาปฏบิตักิารจดัการฝึกอบรม 2(0-4-2) 
4151XXX กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 
4151311 การวัดและเครื่องมือวัด 3(0-6-3) 
4151307 วิชาหัวข้อพิเศษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(0-6-3) 
XXXXXXX กลุ่มวิชาเลือกเสร ี 3 
4151XXX กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีฉพาะสาขาเลือก 3 

รวม 16 หน่วยกิต 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4151XXX กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 
4151403 วิชาการจำลองสถานการณ์  3(0-6-3) 
4151302 วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 

รวม 11 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4151412 วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 
4151404 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
XXXXXXX กลุ่มวิชาเลือกเสร ี 3 

รวม      9 หน่วยกิต 
 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
9111101     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

  Thai for Communication  
                  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการสื่อสาร การฝึกทักษะการรับสารและส่งสารอย่างสร้างสรรค์ การบูรณา
การทักษะการส่งสาร และรับสารเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การตีความ การรู้เท่าทันสาร การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในสงัคมปัจจุบัน 

An Introductory of language for communication; practicing language skills for 
creative receiving and sending message; integrating language skills for communication in 
everyday use; message interpretation and literacy; language usage for communication in society 
9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 English for Communication  

โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในงานเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ  
ในชีวิตประจำวัน การฝึกใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสาร 
ในชีวิตประจำวัน ทั้งในเหตุการณ์ที่เป็นอดีต ปัจจุบันและอนาคต  



27 
 

 

English structures in various forms of English writing in everyday use; practice 
using English structures for communication in listening, speaking, reading, and writing skills 
in everyday use in the past, present and future situations  
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
 English in Everyday Use  

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การใช้คำศัพท์ในชีวิตป ระจำวัน การฟัง  
การพูด การอ่าน การเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ การทักทายและการพูดถึงกิจวัตรประจำวัน งานอดิเรก  
การเดินทางท่องเที่ยวและโรงแรม การซ้ือสินค้า การสั่งอาหารและเคร่ืองดื่ม การสมัครงาน การนำเสนอ 
 Communication skills in everyday use; everyday vocabularies usage; listening, 
speaking, reading, and writing in various situations; greeting and routine conversations; hobby; 
travelling and hotels; shopping; food and beverage ordering; time and date telling 
9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 3(2-2-5) 
 Lao Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาลาว ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ 
วัฒนธรรม และประเพณีลาวในบริบทของประชาคมอาเซียน 
 Background and characteristics of Lao language; listening, speaking, reading, and 
writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Laos as one of the ASEAN context 
9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพมา่ 3(2-2-5) 
 Burmese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาพม่า ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ 
วัฒนธรรม และประเพณีพม่าในบริบทของประชาคมอาเซียน 

Background and characteristics of Burmese language; listening, speaking, reading 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Myanmar  
9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(2-2-5) 
 Vietnamese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน 
ศิลปะ วฒันธรรม และประเพณีเวียดนามในบริบทของประชาคมอาเซียน 
 Background and characteristics of Vietnamese language; listening, speaking, reading 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Vietnam as one of the ASEAN  
9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลาย ู 3(2-2-5) 
 Malay Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษามลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชี วิตประจำวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีมลายูในบริบทของประชาคมอาเซียน 
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 Background and characteristics of Malay language; listening, speaking, reading, and 
writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Malaysia as one of the ASEAN  
9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาจีน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ 
วัฒนธรรม และประเพณีจีนในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Chinese language; listening, speaking, reading 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of China as one of the ASEAN  
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(2-2-5) 
 Japanese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาญี่ปุ่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีญี่ปุ่นในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Japanese language; listening, speaking, reading 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Japan as one of the ASEAN and  
9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี 3(2-2-5) 
 Korean Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเกาหลีในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Korean language; listening, speaking, reading and 
writing skills in everyday use; arts, culture and traditions of Korea as one of the ASEAN and East  
9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Skills  

ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชวีิตประจำวัน ทักษะเฉพาะบุคคล  ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะ
สังคมและทักษะการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตน ความฉลาดทางอารมณ์ สุขภาพจิตและการปรับตัว  คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
 Necessary skills for everyday use; intrapersonal skills; communication skills; social 
and occupational skills; self-development; emotional quotient; mental health and adjustment; 
virtue, ethics and values; critical thinking, decision making, and problem solving; team working; 
living a self-sufficient life 
9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 
 Thai and Global Society in 21st Century   
 สังคมไทยในบริบทโลกในมิติประวัติศาสตร์และอารยธรรมไทย ประชากร วัฒนธรรมไทย บทบาท
และความเคลื่อนไหวของศาสนา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่ งยืน โครงการพระราชดำริ  
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ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปราชญ์ท้องถิ่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (อาเซียน) บริบทของของกลุ่มประเทศสมาชิก 
 Thai society in the global society in the dimension of history, Thai civilization, 
population, Thai culture as well as the movement of religion; self-sufficiency economy for the 
sustainable development; the royal projects of His Majesty King Bhumibol  
9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2) 
 Active Citizenship 

หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ความหมาย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง จิตสำนึกสาธารณะ ทัศนคติ และค่านิยมในความซ่ือสัตย์สุจริต ผลกระทบ
จากการทุจริตที่ส่งผลเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ 

Fundamental principles of constitutional monarchy; definition of rights and 
responsibilities of active citizens; civic-mindedness, attitudes  and values in integrity among the 
students as well as awareness of the disastrous effects of corruption on the society and country 
9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผูน้ำ 3(3-0-6) 
 Modern Management and Leadership  

แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ การจัดการองค์ประกอบการและหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการองค์กร แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม จริยธรรมและความรับผิดชอบ 
 Concepts and theories of management, the component management and various 
functions in organizations; implementation of technology for organizational management; 
concepts and theories of leadership and team work; ethics and social responsibilities 
9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Communications in Everyday Use  

ความหมายของการสื่อสาร สื่อประเภทต่างๆ การรู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณ        ความ
น่าเชื่อถือและคุณค่าเน้ือหาสาระ ผลกระทบของสื่อ การบริโภคสื่ออย่างเข้าใจในชีวิตประจำวัน การใช้สื่ออย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ละเมิดสิทธ์ิส่วนบุคคล จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 Definitions of communication; types of media; media literacy on the basis of 
consideration; creditability and content values; media impact; media consumption with 
understanding in everyday use; using media with responsibility and without violating personal 
rights; morality, ethics  and related laws 
9122203 สุนทรียะทางศลิปกรรม 3(3-0-6) 
 Aesthetics of Fine and Applied Arts  

ความหมายและทฤษฎีทางสุนทรียะ กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการประเมิน
คุณค่าทางความงามของศิลปกรรม ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ และด้านทัศนศิลป์ 
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 Definitions and theories of aesthetics; learning process, experience, and 
appreciation of fine and applied arts; music, performing arts, and visual arts 
9122204 ความสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life  

ความหมาย ความสำคัญและปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุข แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
ความสุข ศิลปะการดำเนินชีวิตที่มีความสุข สันติสุข การคิดเชิงบวก ความสุขกับการทำงาน งานอดิเรกกับ
การสร้างความสุข  จิตสาธารณะเพื่อความสุขของผู้อื่น 

Definitions, importance  and factors creating happiness; concepts and 
theories concerning happiness; art of living a happy life; peace; positive thinking; 
happiness at work; hobbies and creation of happiness; public mind for others’ happiness 
9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
 Science and Technology in Everyday Use  

การแสวงหาความรู้จากโลกธรรมชาติทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพ ความสำคัญของ
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีในชี วิตประจำวัน สารเคมีเป็นพิษและอันตรายจากสารเคมี 
ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความสำคัญของการดำรงชีวิตแบบสมดุล 

Knowledge inquiry from natural world both in biological and physical fields; 
importance of scientific thinking process; technology in everyday use; toxic chemicals and 
chemical hazards; global warming and climate change; importance of balanced living 
9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics 

การพัฒนาทักษะการคิดแบบองค์รวมเชิงตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักการแก้ปัญหา
และวิธีการใช้เหตุผล ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ทักษะ
การคำนวณเพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
 Logical and mathematical holistic thinking skills development; problem-
solving principles and reasoning methods; data and basic data analysis; fundamental 
mathematical model; calculation skills for learning and problem solving 
9132201 เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน ์ 3(2-2-5) 
 Information Technology and Social Media  

ความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญ และประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์  
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์การสื่อสารสมัยใหม่ การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคม
ออนไลน์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายและจริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 
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Definitions; components; importance and benefits of information technology; 
hardware; software; modern  communication equipment; data communication and  Internet; e-
commerce;  social media; threats and secur ity in information technology  and social 
media; laws and ethics in using everyday information technology and social media creatively 
9132202 เทคโนโลยสีื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
 Digital Media Technology in Everyday Use  

หลักการของสื่อดิจิทัล กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูล 
เพื่อผลิตสื่อดิจิทัล เทคนิคการนำเสนอสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเผยแพร่สื่อดิจิทัลในที่สาธารณะ จรรยาบรรณ
ในการนำเสนอสื่อดิจิทัล กฎหมายเก่ียวกับลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา 

Principles of digital media; digital media production; data presentation planning; 
information presentation techniques using digital media; public presentation and digital media 
publishment; ethics in digital media presentation; laws concerning copyright  
9132203 เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 
 Technology for Sustainable Development 

ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี ประเภทของเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มประชากร การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การสร้างสรรค์สังคม กระบวนการดำเนินการด้านเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Definitions and importance of technology; types of technology; development 
process of technology; appropriate technology; use of technology to solve problems caused by 
increased population; using technology wisely to develop a society; technological process for 
sustainable development 
9132204 สุขภาพและความงาม  3(3-0-6) 
 Health and Aesthetics  
 ระบบและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวัย การดูแลป้องกัน การ
สร้างเสริมสุขภาพ ศาสตร์การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   เพื่อความงามใน
ชีวิตประจำวัน วิทยาการด้านสุขภาพและความงาม และเพศศึกษาน่ารู้ในวัยรุ่น 

Human body systems and functions; common health problems in various age 
groups and prevention; health enhancement; anti-aging and regenerative science; food, drugs, 
and health products for aesthetic in every use; health and aesthetic science; sex education  
9141101 กิจกรรมทางกายเพ่ือชีวิต 1(0-2-1) 
 Physical Activities for Life  

ความหมาย ความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญในพื้นฐานของกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน 
ในการปฏิบัติ กิจกรรมทางกายทั้ งในชีวิตประจำวันและยามว่าง เพื่อการมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยผ่าน  
การปฏิบัติ กิจกรรมการเคลื่อนไหว การป้องกันและดูแลสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมกีฬา 
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 Definitions, knowledge, understanding, and importance of physical activity 
foundations; steps in physical activity performance both in everyday and leisure time in order to 
possess good health and sanitation by practicing physical activities, protecting and taking care of 
health, strengthening, and playing Thai and international sports including physical exercise 
 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
4101105    คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

                 Mathematics for Applied Sciences 
3(3-0-6) 

                 สถติิเบื้องต้น ความน่าจะเป็น  สมการและอสมการ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
                 Basic statistics; probability; equations and inequalities; mathematical modellings 
4106103    ฟิสิกส์ท่ัวไป                                                                                   
                General  Physics 

4(3-3-7) 

     การวัดและหน่วยการวัด  สเกลาร์  เวกเตอร์  การเคลื่อนทีแ่นวตรง  การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด   
แรง  กฎการเคลื่อนที่  งาน  พลังงาน  พลังงานทดแทน  โมเมนตัม  กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม  อุณหพลศาสตร์  
สสาร สมบัติของสสาร ของไหล เทคโนโลยีสารก่ึงตัวนำ  ไฟฟ้าเบื้องต้น คลื่นและเสียง  เคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า 
อุตุนิยมวิทยา  ดาราศาสตร์  การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 

    : ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีฟิสิกส์ทั่วไป 
     Measurement and units, scalar, vector; linear motion, damped oscillation motion; 

force; law of motion; work, energy, renewable energy; momentum, momentum conservation; 
thermodynamics; properties of matter ; fluid; semiconductor technology; electrical basics; 
wave and  sound; electrical measurements; meteorology; astronomy; applied physics for 
everyday life  
                : Laboratory on general physic 
4102101    เคมีท่ัวไป 
                General Chemistry 

4(3-3-7) 

                 สสารและสมบัติของสาร โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส 
ของเหลวและของแข็ง กรด-เบส และเกลือ  สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า 
การประยุกต์ใช้เคมีในชีวิตประจำวัน 
      : ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีเคมีทั่วไป 
                 Matter  and substance properties; atomic structure and periodic table; 
chemical bonding; stoichiometry; gases; liquids and solids; acid-base and salts ; 
chemical equilibrium; chemical  thermodynamics; chemical kinetics; electrochemistry;  
                : Experiments associated with general chemistry 
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4151101   การจัดการอุตสาหกรรม  
               Industrial Management  

3(3-0-6) 

                พื้นฐานของการบริหารจัดการ ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการในอุตสาหกรรม โครงสร้างองค์กร
และการกำหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุม ติดตามและประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพ 
จิตวิทยาอุตสาหกรรม การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน การจัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การ
ควบคุมทางด้านงบประมาณและการเงิน ต้นทุนค่าใช้จ่าย การบริหารความเสี่ยง 

Introduction to management ; science and  art  in  industrial management;  
organization structure and policy; planning , control, and evaluation in industrial;  quality 
management; psychology; resource planning; logistic management; economic in industrial; 
financial and budget controlling; cost; risk management     
4151102    ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน  
                Apprentice for technology 

3(0-6-3) 

                 ฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน เคร่ืองมือช่างพื้นฐาน เคร่ืองมือร่างแบบ เคร่ืองมือวัดเบื้องต้น 
งานวางแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด งานลับดอกสว่าน งานเจาะ งานทำเกลียวด้วยมือ งานไฟฟ้า
เบื้องต้น งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 
                 Apprentice for industrial technology basics;  craftsman tool;  drawing  sketch tool; 
measurement tool; pattern for pieces preparing ; surface finishing; cutting; milling; 
drilling; tapping; electrical work; welding 
4151103 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน                                            3(3-0-6) 

Logistics and Supply Chain Management  
                ความรู้เบื้องต้นการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  บทบาท  กิจกรรมหลัก  ของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการโลจิสติกส์  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการสินค้าคงคลัง  การจัดการวัสดุ  การขนส่ง  อุปกรณ์การขนส่ง  
การจัดซ้ือ การส่งมอบ  โลจิสติกส์โลก  การจัดองค์กรโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ  วิธีควบคุมการปฏิบัติงาน 
                 Introduction to logistics and supply chain management;  role and main activity of 
Information System Management for logistics; inventory management concept;  transportation; 
material handling; purchasing; delivery; the world logistics; the organization for  efficiency in logistic; the 
operational control in logistics 
4151104    ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                             3(2-2-5) 
                 Fundamental English for Industrial Technology 
                 บูรณาการทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน การเขียนประโยคและย่อหน้าที่ มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนตลอดจนการฝึกทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการทำงานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 
                  Integrated of listening  speaking reading and writing skill in basic level  to apply in 
the day of  life; sentence and non complex sentence writing; communicating apply in industrial work  
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4151105 การเขียนแบบวิศวกรรม  
Engineering Drawing 

3(0-6-3) 

                 มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม  การเขยีนตัวอักษร  การเขียนแบบเรขาคณิต ภาพฉาย สามมิต ิ 
การบอกขนาดและสัญลักษณ์ผิวงาน  การบอกค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนและพิกัดงานสวม การเขยีนภาพ
ตัด การเขียนแบบภาพคลี่และภาพช่วย การสเกตแบบด้วยมือ การเขยีนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น  
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแบบ  
                Engineering drawing standard; lettering; geometric drawing; orthographic drawing; 
pictorial view; dimension and surface symbol; tolerances and fit ; section view; pattern 
development and auxiliary view; sketch; assembly and detail drawing; computer aided design  
4151201 สถิติสำหรบังานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Statistics for Industries  

                         หลักการทางสถิต ิประเภทของสถติิเทคนิค วิธีการแปลความหมายทางสถติ ิการวางแผน การจัดทำ
สถิติ    การนำเสนอในการแก้ปัญหา  การจัดการอุตสาหกรรม   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การตดัสินใจโดย
อาศัยกระบวนการทางสถิติได้แก่ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐานทางสถติิ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการถดถอยเชิงเส้น 

                          Principles of statistics; types of statistics; statistics translation method; planning of 
statistical methodology;  problem solving presentation for industrial management; data 
collection method; the decision base on statistics  methods, probability; random variable; 
distributions; estimation; hypotheses test; analysis of variance ; regression analysis 
4151202 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ                          3(3-0-6) 

Safety and Occupational Health in Enterprises 
หลั                     การจัดการดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบยีบปฏิบตัิและกฎหมายด้านอาชวีอนามัยและความ

ปลอดภยั  ระบบมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หลักการและเทคนิคที่เก่ียวกับ
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในสถานประกอบการ 

      Principles of safety and occupational health; regulation and law of safety 
and occupational health; International standard related to health and safety; principle and 
technic related to the safety and occupational health 
4151203 วัสดุอุตสาหกรรม  

Industrial Materials 
1(1-0-2) 

พื้น                        พื้นฐานของวัสดุอุตสาหกรรม  ประเภทของวัสดุ  สมบัติของวัสดุและส่วนประกอบ
ประโยชน์ของวสัด ุ หลักการผลิตและกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม การประยุกต์ใชง้านของวัสด ุวัสดุใหม่
ทางอุตสาหกรรม รวมทัง้วัสดุกับผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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The                    Fundamental of industrial material ;  material types;  properties  and structure of 
material; advantages of material;  principle of material producing and processing ;  application of material; 
new material  in industrial; material and environmental effects 
4151204 มนุษยสัมพันธ์ในงานอุตสาหกรรม                                                  3(3-0-6) 

Human Relation  in Industrial  
                  ความหมายและความสำคัญของหลักการมนุษยสัมพันธ์ ความต้องการของมนุษย์ กระบวนการกลุ่ม ความ
พึงพอใจ แรงจูงใจ การสื่อสารในองค์การอุตสาหกรรม เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์กับมนุษยสัมพันธ์ บทบาท
ของมนุษยสัมพันธ์ต่อการจัดการอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต 
                 Definition and importance of human relations principles; human needs; group 
method; satisfactions; motivation; communication in industrial organization; technique of human 
relations making; human relations and strategy; role of human relations role  for industrial 
management in  present and future 
4151205 การวางผังโรงงานและอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ                                      3(3-0-6) 

Plant Layout and Material Handling Equipment 
       การออกแบบผังในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ  การเลือกทำเลที่ตั้ง   การวางผังสำหรับ

หน่วยงาน   การวางผงัอย่างละเอียด  การประเมินผังเพื่อทำการปรับปรุง  การวางแผนตดิตัง้และบริหาร
โครงการ การใช้โปรแกรมในการออกแบบผัง  เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสด ุ 
                 Systematic  layout  planning for industrial plant;  location determining; plant 
layout design for function; detailed layout design; plant layout evaluation; installation and 
project management;  using  plant layout design program; material handling technology   
4151206 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  

Industrial Quality Management 
3(3-0-6) 

 หลักการการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  บทบาทของการควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม  หลักการและเทคนิคในการบริหารคุณภาพ เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ  ระบบประกันคุณภาพและ
การรับรองคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพของไทยและมาตรฐานสากล 

 Principles of industrial quality control; the role of quality control in industrial; 
principles and techniques in quality management; quality control tools; quality assurance 
system; Thailand quality standard and international standard 
4151207 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  

Industrial Economics 
3(3-0-6) 

 การวิเคราะห์ต้นทุน ค่าใช้จ่าย   ต้นทุนของเงินทุน การหาค่าเปลี่ยนแปลงของเงินตามเวลา การ
ตัดสินใจเลือกข้อเสนอภายใต้เงื่อนไข  วิธีมูลค่าปัจจุบัน  มูลค่าเทียบเท่ารายปี   อัตราผลตอบแทนภายใน  การ
คำนวณค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน   การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท   

 Analyzing cost term and purposes; Cost-Volume-Profit Analysis; cost of  budget; 
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changing in time value of money; decision making within alternatives;  net present worth 
method; annual worth method; internal rate of return; depreciation  calculation; replacement 
analysis; evaluating a firm’s financial 
4151208 การจัดการดา้นการผลิตและปฏิบัติการ  

Production and Operation Management 
3(3-0-6) 

 หลักการบริหารการผลิตและการดำเนินการของสถานประกอบการ  การวางแผน  
การดำเนินการ  การจัดองค์กร  การเลือกทำเลที่ตั้ง  การออกแบบผลิตภัณฑ์  การวิจัยและการพัฒนา  การ
ตัดสินใจ  การคำนวณและการควบคุมต้นทุน  การจัดซ้ือ จัดส่ง จัดเก็บ เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการแก้ปัญหาใน
งานอุตสาหกรรม 

 Manufacturing and operation management  in organization; planning;  
operating;  organization constructing;  lay out selection; product design;  research  and 
development;  decision making; cost controlling; purchasing;  shipping; storage;   
quantitative techniques for the industrial problems 
4151209 การจัดการองค์กรและบริหารอุตสาหกรรม                                        3(3-0-6) 

Industrial Organization and  Management 
 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานอุตสาหกรรมด้านการวางแผนควบคุมการผลิต                 การจัด

หน่วยงาน   การบริหารบุคลากรและความสัมพันธ์ ในอุตสาหกรรม   การจูงใจ   การร่วมมือ  การบริหาร
ค่าจ้างและเงินเดอืน  ฐานนะการเงินของกิจการอุตสาหกรรม การตลาด การตัดสินใจจากปัญหากรณีศึกษา 

  Industrial organization structure; industrial management for production planning 
and control; section arrangement; personal and relationship in industrial; motivating;  
cooperation building; wage management; industrial statement; marketing; the decision  
4151210 เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

Royal  Initiative’s Technologies 
3(3-0-6) 

 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ   โดยเน้นถึงพระราชประสงค์ กระบวนการคิดและขั้นตอน
การวางแผน  ปฏิบัติ  รวมทั้งโครงการหลัก ดิน น้ำ  ป่า  วิศวกรรม   เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
เพื่อสนองตามพระราชดำริ 

 Royal Initiative Projects according to His Majesty intention; emphasizing  
the whim thinking and planning process; practical projects including the soil, water, and forest 
projects;  appropriated technology and innovation in response to the initiative 
4151211 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา                              3(2-2-5) 

Technology and Innovation management for development 
                   ความสำคัญในการบริหารเทคโนโลยีในระดับสายงาน ระดับองค์กร และระดับประเทศ บทบาท
ของเทคโนโลยีในการแข่งขัน การสรรหาเทคโนโลยี การเชื่อมโยง  เทคโนโลยีกับกลยุทธ์    ทางธุรกิจ  กระบวนการ
ตัดสินใจสำหรับหน่วยงาน  การพัฒนาบุคลากร ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  
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Important of technology management in operation level, organization level and 
national level; role of technology in competitive; acquisition for technology;  relation of 
technology and strategy; decision making for agency; development of personal within the 
circumstance of technology changing;  role of executive as leader, motivator and facilitator  
4151212 การทดสอบวัสดุ  

Material Testing 
2(0-4-2) 

 การทดสอบวัสดุเพื ่อหาสมบัติทางกล การทดสอบแรงดึง การทดสอบความแข็ง         
การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบการล้า การตรวจสอบหาสิ่งบกพร่องในวัสดุด้วยวิธีการตรวจสอบ
แบบไม่ทำลาย การตรวจสอบด้วยอุลตราโซนิกส์ การตรวจสอบด้วยรังสี ก ารตรวจสอบด้วยอนุภาค
แม่เหล็ก   การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม  สิ่งบกพร่องในโลหะ  หลักการการวิเคราะห์ความเสียหาย 

 Mechanical properties testing of material; tensile testing; hardness testing; 
impact testing; fatigue testing; non destructive testing; ultrasonic testing; X-ray testing; 
magnetic testing; penetrant testing, defect of metal; damage analysis 
4151213 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต                                                        3(0-6-3) 

Computer Aided Manufacturing 
 การเขียนแบบ 2 มิติและ 3  มิติ เบื้องต้น ระบบ CA ขอบเขตการใช้งาน  และการเลือกใช้ระบบ 

CAD/CAM องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ปัญหาและข้อจำกัดของการใช้ระบบ CAD/CAM  การ
สร้างภาพ 3 มิติ การสร้างรูปทรงพื้นผิว  การส่งถ่ายข้อมูลในระบบ CAD/CAM   การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยการทำโปรแกรม NC โพสต์โปรเซสเซอร์  โปรแกรมออโต้แคด  โปรแกรมโซลิดเวิร์ค   
                   2 dimension and 3 dimension drawing; CA system; CAD/CAM system; hardware 
and software; CAD/CAM system and it’s limit; 3  dimension creating; solid and surface creating; 
transferring data in CAD/CAM; mold making by NC program processor; Auto Cad and Solid Work   
4151214 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและระบบประกันคณุภาพ                    3(3-0-6) 

Industrial Production Standardization and Quality Assurance 
 ชนิดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคร่ืองหมายมาตรฐานที่นำไปใช้ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์  ระบบมาตรฐานที่เก่ียวข้องในโรงงาน อุตสาหกรรมในระบบ ISO ต่างๆ รวมทั้ง มาตรฐาน GMP 
HACCP พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายพาณิชย์ที่เก่ียวข้อง 

 Type of industrial product standard; label using in industrial standard product; the 
standard system used in the factory; International Organization for Standardization (ISO); Good 
Manufacturing Practice; Hazard Analysis Critical Control Point ; industrial product standards act;  
4151215 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขัน                                3(2-2-5) 

Innovative Product Designing for Competition     
                 หลักการและข้ันตอนต่างๆ ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ความต้องการของลูกค้า
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และข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เพื่อการออกแบบเชิงสร้างสรรค์  การเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบเขียนแบบ  การจำลองภาพและสร้างภาพแบบต่างๆ 

Principle and procedure in product design and development; customer 
requirement and the product regulations for creative designing;  selecting the proper 
material; program  using for drawing the design;  construction the prototype of the products  
4151216 กรรมวิธีการผลิต  

Manufacturing Process 
3(2-2-5) 

 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะและช้ินส่วนเครื่องกลด้วยกระบวนการ   แปรรูปโลหะ
วิธีการหล่อ   การข้ึนรูป  การตัดกลึง   การเช่ือมและการเคลือบผวิ  ความสัมพันธ์ของกรรมวิธีการผลิตกบั
การออกแบบและการเลือกวัสดุ 
                  Process for producing the metal product and  part of machine; manufacturing 
process;  casting; forming; machining; welding and coating;  processing and  material selection 
4151217 บริหารจัดการสินคา้คงคลัง  

Inventory Management 
3(3-0-6) 

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง การออกแบบ การวางแผน การควบคุมและการ
จัดการสินค้าคงคลังในระบบโซอุ่ปทาน การพยากรณ์ความต้องการของสนิค้าคงคลัง การแบ่งกลุ่มสินค้าคง
คลัง ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบพารามิเตอร์  ตัวแบบสินค้าคงคลังซึ่งมีเวลานำคงที่และไม่คงที่ 

 Basic concept of inventory; designing; planning; control, and inventory 
management in  supply chain system; demand forecasting for inventory; category  of 
inventory; inventory models and parameters; lead time for inventory models  
4151218 โลจิสติกส์และการกระจายสินคา้  

Logistics and Distribution 
3(3-0-6) 

 รูปแบบการขนส่งทางกายภาพ การขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทางท่อ การจัดส่งสินค้า 
และการกระจายสินค้า  การออกแบบระบบขนส่ง  รูปแบบของการกระจายสินค้า   หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
กระจายสินค้า ช่องทางการกระจายสินค้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายสินค้า  การเลือกทำเลที่ตั้งของศูนย์
กระจายสินค้า ขนาดและจำนวนศูนย์กระจายสินค้า  

 Transportation model in physical; transportation by land, air, pipeline, water 
transport; delivery and distribution;  design of transportation system; form of distribution; 
agencies related to  distribution; distribution channels; influencial factors of product 
distribution; location selection of distribution centers; the size and number of distribution centers  
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4151219 การตลาดสมยัใหม ่
Modern Marketing 

3(3-0-6) 

 การตลาดในเศรษฐกิจสมัยใหม่  สิ่งแวดล้อมทางการตลาด คุณลักษณะของสินค้าอุตสาหกรรม 
พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดอุตสาหกรรม การจัดการกับการแข่งขัน การระบุส่วนแบ่งตลาด การเลือกตลาด
เป้าหมาย วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การจัดช่องทางการจัดจำหน่ายและโลจิสติกส์ของตลาดค้าปลีกและค้าส่ง การ
ส่งเสริมการขาย การวางแผนกลยุทธ์และการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การสร้างตลาดยุคดิจิตอล 

 Marketing in modern economy; marketing environment; industrial product 
description; customer behavior in industrial market; competitive management; identifying market share; 
market selecting to targets; product life cycle; distribution and logistics of retail and wholesale; 
promotion; strategy planning and marketing situation analysis; market forming for digital age  
4151220 สารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจสิติกส์                                               3(3-0-6) 

Information for Logistics Management 
                  ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคดิและโครงสร้างการพฒันา
ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบ การทดสอบ การนำไปใช้งาน การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ การ
รวบรวมข้อมูล การกำหนดมาตรฐานสินค้า การแลกเปลี่ยนข้อมูลสากลทางอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี  
ระบบอีอาร์พี  ระบบจดัการคลงัสินคา้ ระบบบรหิารการขนสง่  ระบบจีพีเอส  การค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

Introduction to information technology; concept and the development structure 
of information system; analyzing, design; testing, implementations, maintenance of information 
system, data capture, and barcode system; Electronics Data Interchange (EDI); Radio Frequency 
Identification (RFID) technology; Enterprise Resource Planning system (ERP); Warehouse 
Management System (WMS); Transportation Management System (TMS); Global Positioning System 
(GPS);  E-commerce used to handle logistics 
4151221  วัสดศุาสตร์                                                                            3(3-0-6)    

 Materials Science 
      หลักการพื้นฐานของวัสดุศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะโครงสร้างจุลภาค กระบวนการผลิต 

และสมบัติทางฟิสิกส์ต่าง ๆ เช่น สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติทางความร้อน และสมบัติทางแสง
ของวัสดุจำพวกโลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ และวัสดุผสม รวมถึงกรรมวิธีทางความร้อน และเฟสไดอะแกรม 
                  Introduction to materials science; the relationships among structure, processing and 
properties of materials; engineering materials; physical properties of engineering of materials 
such as  mechanical, electrical, magnetic, optical, and thermal properties include heat 
treatment and phase diagram 
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4151301 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี                             1(1-0-2) 
Human Capable development and Training  in Technology 

การ                    การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม  การพฒันาตามสายอาชีพ  
การสำรวจความจำเป็นในการฝกึอบรม    การกำหนดวตัถุประสงค์ในการฝึกอบรม  การจัดทำแผน การฝึกอบรม  เทคนิค
การนำเสนอและการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ  สื่อการฝึกอบรม  การวัดประเมินผล การจัดทำเอกสารในการฝกึอบรม  
ฝึกปฏบิัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน 
                  Human resource development in organization; planning and managing in  training 
course; career path developing; surveying in training priority; setting training objective for 
training; making a training program; effective presentation technique and work guidance; 
training media; measuring and evaluating; manual of training preparation; trainer practicing 
4151302 เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์  

Information Technology and Computer 
3(3-0-6) 

 การบริหารข้อมูล  การใช้อินเตอร์เน็ต  การสื่อสารสมัยใหม่  และการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันมาใช้ในงานอุตสาหกรรม  การประยุกต์เทคโนโลยีสาสนเทศในการบริหารจัดการ  

Information management; Internet usability; modernized communication 
and application of information technology  in industrial; application of industrial 
technology in management 
4151303 การวางแผนและควบคุมการผลิต  

Production Planning and Control 
3(3-0-6) 

 บทนำในการวางแผนและควบคุมผลิต การพยากรณ์การผลิต การควบคุมพัสดุคงคลัง  การ
วางแผนการผลิตโดยรวม การวางแผนการผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุ    การจัดสายสมดุลการผลิต 
การวางแผนและควบคุมโครงการ 

 Introduction to production and planning control; forecasting in production 
process; inventory control; aggregate planning; master production scheduling; master 
requirement planning ; line balancing and project management 
4151304 การเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกรรม                                               3(3-0-6) 

Industrial Productivity   
 ความหมาย  หลักการและวิธีการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม  แนวทางและเทคนิคการเพิ่ม

ผลผลิต เคร่ืองมือในการเพิ่มผลผลิต การวัดการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงนวัตกรรมการเพิ่มผลผลิต และกลยุทธ์
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เทคนิค  ในการลดความสูญเปล่า   การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ  
การวิเคราะห์ข้อขัดข้องและผลกระทบ  

 Definition; principles and methods of productivity  in industrial; technique of 
productivity; productivity improvement tools; measurement of productivity;  
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development of  innovation for productivity improvement; strategy of higher working efficiency; 
waste eliminate techniques; quality function deployment ; failure mode and effect analysis  
4151305 การศึกษาการทำงาน  

Work Study 
1(1-0-2) 

ความรู้เก่ียวกับการทำงานด้านการศึกษาเวลา   การปฏิบัติการ และวิธีการทำงาน โดยการใช้แผนภูมิ
กระบวนการผลิต แผนภูมิการไหล  แผนภูมิกระบวนการประกอบ  แผนภูมิมือซ้าย-ขวา แผนภูมิคน-เคร่ืองจักร 
ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร เค ลื่ อ น ไห ว แ บ บ จุ ล ภ า ค  ก า ร ใ ช้ ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ก า ร เค ลื่ อ น ไห ว 
การสุ่มงาน การศึกษาเวลาโดยตรง การกำหนดอัตราความเร็วและการหาเวลามาตรฐานในการทำงาน 

 Knowledge about working and time;  operations and working methods by using 
process flow process chart; flow diagram;  assembly process chart; left & right hand chart; man-
machine chart; economic movement; work sampling; direct time study; speed rating and 
standard time in work 
4151306 การบริหารโครงการ  

Project Management   
3(3-0-6) 

 ลักษณะและความหมายของการวางแผน  กระบวนการในการวางแผนประเภทของแผน  ข้อดี
และข้อจำกัดของการวางแผน  บุคคลที่เก่ียวข้องกับการวางแผน  การวางแผนภายใต้ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่องานการวางแผนปฏิบัติงาน  การจัดทำงบประมาณ การจัดทำโครงการ  
เทคนิคการปฏิบัติงานตามแผน การควบคุมโครงการ การประเมินผล  

 Category and meaning of planning; planning procedure;  advantage and  restriction; 
person related to plan; plan under uncertainty; environmental evaluation that effects to 
operation plan; project budgeting; project demonstration;  technical in operate the plan; 
project control; the project evaluation 
4151307 หัวข้อพิเศษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์                       3(0-6-3) 

Special Topics in Industrial Technology  and Logistics  
 การเขียนรายงานวิจัยเบื้องต้น และนำเสนองานวิจัยในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ตนเอง

สนใจ หรือหัวข้อที่ทันสมัยที่ส่งผลต่อการจัดการอุตสาหกรรม อาทิเช่น เทคนิคหรือแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน การจัดการพลังงาน พลังงานทดแทน  เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสำหรับการ
ทำงานโครงงานปริญญานิพนธ์ โดยมุ่งให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานวิจัยตาม
กระบวนการระเบียบวิธีวิจัย   

 Preliminary research writing and research presentation on topics related to the 
interesting field    or  any issue in  industrial management such as techniques to increase labour 
productivity, energy management, renewable energy, which is used as guideline in the research 
project  providing  knowledge  and research skills  based on research methodology to students  
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4151308 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม                        3(3-0-6) 
Energy and Environmental Management in Industrial 

 ลักษณะของมลพิษสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ของเสียอันตราย  วิธีการในการควบคุมและป้องกันมลพษิ
สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาด  กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องการใช้พลังงาน
และลดพลังงานในอุตสาหกรรม  การใช้พลังงานในอาคาร การจัดการด้านระบบไฟฟ้าในอาคาร การคำนวณหาภาระ
ของระบบปรับอากาศในอาคาร การลดภาระความร้อนในอาคารแบบต่างๆ การคำนวณเศรษฐศาสตร์พลังงาน
ของอาคาร หลักการและการวัดการใช้พลังงานและอุปกรณ์พลังงานต่างๆ การหาค่าความร้อนส่งผ่านผนังและหลังคาใน
อาคาร การหาค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ 

 The characteristics of environmental pollutant; hazardous waste and management; method  
to control and prevent the environmental pollutant; environmental technology;  clean technology; 
law  and  regulation  in  environmental; energy using and energy saving in industrial plant; energy using 
in building; electricity using management in building; load  of air condition calculation; methods to 
reduce energy  used  in building; energy economics in building; measuring the energy using in electric 
machine; heat transfer between inside and outside; efficiency ratio of air condition system 
4151309 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการแข่งขัน                       3(3-0-6) 

Small and Medium Enterprises for Competition 
 ธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบและการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ กระบวนการ

ผลิต การตลาด การเงิน การบริหารหน่วยงานและบุคคล  แผนธุรกิจ การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกับสังคม  
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ  

 Business entrepreneur; the typical of  the industrial business operation in any 
kind; marketing;  financial;  organization and employee management; business plan; ethic in 
business and case study; smart SMEs 
4151310 การควบคุมคณุภาพในงานอุตสาหกรรม  

Industrial Quality Control 
3(3-0-6) 

 การวางแผนควบคุมคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพโดยใช้หลักสถิติ การศึกษาความผันแปร 
ความสามารถของขบวนการ แผนภูมิควบคุม เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพ ความสัมพันธ์ของการควบคุม
คุณภาพกับการออกแบบ  การตรวจรับการผลิต มาตรฐานคุณภาพต่างๆ ที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม 

  Planning of quality control; statistics quality control; variation study; process 
capability; control chart; quality investigation techniques;  relation of quality control to 
production design; product reception; quality standard for industrial 
4151311 การวัดและเครื่องมือวัด                                                                3(0-6-3)  

Measurement and Instrumentation 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทำงานและการวัดของเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม  



43 
 

 

ในการวัดความดัน  วัดน้ำหนัก  วัดขนาด  การไหล  อุณหภูมิ   ระดับความชื้น  ความถ่วงจำเพาะ  
ความเป็นกรดเป็นด่าง ความนำไฟฟ้าของแข็งของเหลวและก๊าซ การวัดเชิงวิเคราะห์  ตลอดจนการใช้การ
ปรับเทียบตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบ 
                   Study and practice in industrial measurement and instrumentation using in 
pressure, weight, flow, temperature, humid, specific gravity, acid-base, fluid and solid conductivity 
measurement; analytical measurements; the calibration; maintenance and repair of equipment  
4151312 คอมพิวเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม  

Computer for Industries 
3(0-6-3) 

 การวิเคราะห์ ข้อมูลทางอุตสาหกรรมโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป   การใช้
ไมโครซอฟท์เอ็กเซล สำหรับงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ควบคุมคุณภาพ การวางแผนการผลิต  การ
พยากรณ์ การจัดการข้อมูล   การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   ตลอดจนใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการอุตสาหกรรม   

 Analyzing of industrial data by computer program; using MS-Excel in 
industrial,quality control,production planning, forecasting ,data management ,statistic 
analysis; others programs involved in industrial management  
4151313 การวิจัยการดำเนินงาน 

Operation Research 
3(3-0-6) 

 การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการแก้ปัญหาเร่ืองการจัดสรรทรัพยากรโดยการ
ประยุกต์ใช้ ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็ม โปรแกรมพลวัต ตัวแบบกำหนดการไม่ใช่
เชิงเส้น โปรแกรมหลายวัตถุประสงค์ ตัวแบบวัสดุคงคลัง ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดสรรงาน ปัญหาการ
ตัดสินใจ และการบริหารโครงการ 

  Mathematical model for problem solving of resource allocation by linear 
programming; integer programming; nonlinear programming; goal programming; dynamics 
programming; inventory models; transportation problems; assignment problems; decision problem 
and project management 
4151314 การเขียนรายงานดา้นเทคนิคและเอกสารระบบคุณภาพ                         3(3-0-6) 

 Technical Report and Quality System Manual Writing 
 รูปแบบของการเขียนรายงานด้านเทคนิค  การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ  ได้แก่  นโยบาย

คุณภาพ  วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ  คู่มือคุณภาพ  ระเบียบปฏิบัติงาน  วิธีปฏิบัติงาน  แบบฟอร์ม และบันทึก  
ตลอดจนรายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานอุตสาหกรรม 

Technical report pattern;  quality system document,  quality policy, quality 
objectives, quality manual, work procedures, form  and  record;  reports  related industrial   
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4151315 ระบบฐานข้อมลูสินคา้คงคลัง                                       3(2-2-5) 
Inventory Database System 
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล การจัดการข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล 

สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลและแบบจำลองฐานข้อมูล  การนำซอฟท์แวร์สำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ 
วางแผน ควบคุม และการจัดการระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายวัสดุ  
                  Basic knowledge about filing and database; database management and data 
organization; database architecture and database model; applying the package software  in 
design, planning, controlling and management;  keeping and withdrawn system  
4151316 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในคลังสินคา้                                     3(2-2-5) 

Application of Information System in Warehouse. 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   

แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการออกแบบและการจัดการสินค้าคงคลัง  ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ   การใช้ซอฟท์แวร์
สำเร็จรูปและระบบสารสนเทศเพื่อทำให้เกิดการบริหารและจัดการสินค้าคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 Introduction to information technology and data communications; computer 
networking; basic concepts in design and inventory management; automated warehouse system; package 
software  and  information systems applied in the warehouse management for efficiency 
4151317  การออกแบบระบบขนส่งสำหรับโลจิสติกส์                                       3(3-0-6) 

 Transportation System Design for Logistics 
แนวคิดพื้นฐานระบบการขนสง่ ทางบก ทางอากาศ ทางทะเล รูปแบบการกระจายสินค้าเบื้องต้น 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบขนสง่ ต้นทุนทางด้านการขนสง่ การออกแบบการขนส่งเพื่อพิจารณาจดุตดัสินใจใน
การขนสง่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สดุและต้นทุนต่ำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรบัการออกแบบเส้นทางการ
ขนส่ง 

 Basic concepts of transportation systems by land, air and sea; preliminary form 
distribution;  important factors that effecting  transportation system; transportation  cost;  
transportation design for consideration of effectiveness in transportation and low cost ;   computer program for 
designing  transportation  routes 
4151318  เทคโนโลยีการจัดการคลังสินคา้                                                       3(3-0-6) 

 Warehouse Management Technology 
                 ระบบเทคโนโลยีในการจัดการคลังสินค้า อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ การเชื่อมโยงอุปกรณ์กับระบบ
สารสนเทศ  ระบบฐานข้อมูล  เทคโนโลยีในการบ่งบอกและติดตามสินค้า และเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้ในคลังสินค้า 

  Warehouse management technology;  equipment and tools; associating 
equipment with information systems; database system; technology for identifying and 
monitoring  product position; new technology used in warehouse   
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4151319  การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและโลจสิติกส ์
 Cost Analysis in Industrial and Logistics  

3(3-0-6) 

องค์ประกอบของต้นทุน โครงสร้างของต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน การบัญชีต้นทุน แนวคิดบัญชี
ต้นทุนกิจกรรม  การใช้ระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมในองค์กร ในระบบโลจิสติกส์ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและจัดทำ
รายงานที่เก่ียวข้อง 

Cost composition; cost structure; cost analysis; cost accounting; activity based costing concept; 
using ABC in business; systematic cost in logistic activities; break even analysis; cost accounting  
4151320 การบัญชีอุตสาหกรรม 

 Industrial Accounting 
3(3-0-6) 

                 หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีเบื้องต้น การจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน การบัญชี
อุตสาหกรรม การใช้งบการเงินเพื่อการตัดสินใจทางอุตสาหกรรม การวางแผนโดยการจัดทําและวิเคราะห์งบ
การเงิน 
                 Basic accounting principles and methods; balance sheets and income statements; 
industrial accounting ; financial statements for decision making in industrial; planning by  
making and analyzing financial budgets 
4151321 ปฏิบัติการศึกษาการทำงาน 

 Work Study Practice 
2(0-4-2) 

                   เรียนรู้การใช้เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาการทำงาน หลักการประหยัดการ
เคลื่อนที่ทางเศรษฐศาสตร์ การใช้แผนภูมิต่างๆ สำหรับการศึกษาวิธีการทำงาน เช่น แผนภูมิกร ะบวนการ
ปฏิบัติงาน แผนภูมิกระบวนการไหล แผนภูมิการปฏิบัติงานมือซ้ายและขวา แผนภูมิกระบวนการประกอบ 
แผนภูมิคนเคร่ืองจักร เป็นต้น การแบ่งงานย่อยและการจับเวลาทำงาน การประเมินอัตราการทำงาน การใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกและช่วยคำนวณหาเวลามาตรฐาน 

   Learn to use the tool and equipment are used to work study; principle of saving 
motion economy; using charts for studying, such as flow process charts, flow diagram, left and 
right hand chart, assembly process chart, man-machine chart etc.; the method to divide work 
element and record working time; performance rating evaluation; using computers for 
calculating standard time 
4151401  การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่  

 Modernized Entrepreneur  
3(3-0-6) 

                  คุณสมบัติของผู้ประกอบการ กระบวนการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี   หลักปฏิบัติการบริหาร
จัดการอุตสาหกรรม การจัดการธุรกิจขนาดกลางขนาดยอ่ม  แผนธุรกิจ การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจ การบริหารจัดการ
การผลิต การตลาด การลงทุน การว่าจ้าง การเหมาช่วง การบริหารค่าตอบแทน กฎหมายธุรกิจ นวัตกรรมทาง
ธุรกิจ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ระบบธุรกิจสมัยใหม่ กรณีศึกษาจากหน่วยงาน         
                  Entrepreneur qualification; development process  to  be a good entrepreneur; 
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industrial management methodology; SMEs management; business plan; business 
establishment; production management; marketing, investment, subcontracting; compensation 
management; business law; innovation; ethic in business and case study; smart business 
4151402 กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม 

Industrial  Management  Strategy 
3(3-0-6) 

                  หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์  การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานทางอุตสาหกรรม   
การนำกลยุทธ์มาสู่การปฏิบัติ  การตัดสินใจในการบริหาร   ความเป็นผู้นำ วัฒนธรรมและจรรยาบรรณของนัก  

Principle of strategy management; strategy in industrial management; strategy to 
practical practice; decision on management; leader ship; culture and ethics of  works  manager  
4151403 การจำลองสถานการณ ์

Simulation Modeling 
3(0-6-3) 

เทคนิคการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ เทคนิคการสร้างตารางเลขสุ่มจากตัวแปรต่างๆ การ
ออกแบบการทดสอบแบบจำลอง   การตัดสินใจจากแบบจำลองสถานการณ์ และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
จำลองสถานการณ์ 

Technical of simulation modeling; random variable from random table; designing  
simulation modelling; decision making from simulated model and computer simulation 
modeling 
4151404 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม 

English for Industries 
3(2-2-5) 

 การสนทนาทางธุรกิจ  การทักทาย แนะนำตัว  การอธิบายเก่ียวกับตำแหน่งหน้าที่งาน บริษัทและ
ชีวิตประจำวันเบื้องต้น  การอธิบายแผนงานโครงการ  การโต้ตอบทางโทรศัพท์  การนัดหมายทางโทรศัพท์   
การอธิบายสินค้า   กระบวนการทำงาน  การนำเสนอข้อมูล   อ่านตารางแคตตาล็อกและคู่มือเบื้องต้น   

 Business communication greeting; introducing the organization; describing the job 
description and daily life;  describing project plan ; telephone  conversation; phoned call 
appointment; describing products; describing process; giving a presentation; business letter for 
ordering; catalog and manual reading;  resume writing 
4151405 ปฏิบัติการจัดการฝึกอบรม  

Training Management Practice 
2(0-4-2) 

ฝึกปฎิบัติการสัมมนาในและ/หรือนอกห้องเรียน การวางแผนงาน  บุคคลิกภาพในการสัมมนา   
การฝึกปฎิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน 

Apprentice on seminar inside and/or outside the classroom; formal personality  for 
seminar; training practice  to be coaching 
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4151406  เทคโนโลยีพลังงานทางทดแทน 
 Renewable Energy Technology 

3(3-0-6) 

 สถานการณ์พลังงานของโลกและปัญหาพลังงาน แหล่งพลังงานทดแทน แหล่งพลังงาน 
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล  พลังงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ การประเมินราคา และ
ศักยภาพพลังงาน 

 The world energy situation and energy problems; renewable energy sources: solar 
energy resource; wind energy; biomass energy; tidal energy; waves energy; geothermal energy; cost 
4151407  การออกแบบการทดลอง 

 Design of Experiment  
3(3-0-6) 

 หลักการทางสถิติที่นำมาใช้ในการออกแบบ การทดลอง และวิเคราะห์ผลงานวิจัย  การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวน การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน การถดถอยเชิงเส้นตรง
และไม่ใช่เส้นตรง การสุ่มตัวอย่าง การแปลความหมายทางสถิติ กรณีศึกษาของการใช้สถิติในงานวิจัย การใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การเลือกใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขต่างๆ 

Statistical principles used in design of experiment and analysis; descriptive 
statistics; hypothesis testing; analysis of mean (ANOM); analysis of variance (ANOVA); linear and 
non-linear regression analysis; sampling statistical inference; statistical interpretation; case study  
4151408 วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 
3(3-0-6) 

ความหมาย สาเหตุ และ ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ การประเมินสภาพสภาพอันตรายและการ
ประเมินความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน การวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทำงาน การหาสาเหตุอุบัติเหตุ การ
บริหารความปลอดภัย การสอบสวนอุบัติเหตุ การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย การป้องกัน
อันตรายจาก ไฟฟ้า เคร่ืองจักร หม้อไอน้ำ และอัคคีภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มาตรฐานและ
กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
                 Definition, cause and losses of accident; hazardous; and risk evaluation in 
workplace; cause of accident; safety management; accident investigation and report; accident 
prevention cost; environment management for safety; the hazardous prevention from electricity  
4151409 กฎหมายและข้อกำหนดสำหรบัคลังสนิค้า 

Law and Regulation for Warehouse 
3(3-0-6) 

                ความรู้เรื่องการจัดตั้งบริษัท การขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า มาตรการควบคุมการ
ดำเนินงาน   การจัดการดำเนินงานคลังสินค้า   สิ่งอำนวยความสะดวกในคลังสินค้า 
 การวางแผนการคลังสินค้า การคำนวณความต้องการเน้ือที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภั ยใน
คลังสินค้า กฎหมายคลังสินค้า 

Business registering; permission to operate  warehouse; operating measure; inventory 
management and warehouse operations; facilities in warehouse; warehouse planning; space 
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requirements calculating; information technology system; safety  in warehouse; warehouse  
regulation  
4151410 วิศวกรรมบำรุงรักษา 

Maintenance  Engineering 
3(2-2-5) 

                 หลักการและแนวคิดในการบำรุงรักษา  ฝึกปฏิบัติการโดยการนำกรณีศึกษามาวิเคราะห์สาเหตุการ
เสื่อมสภาพ  การตรวจสอบเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  การวางแผนและควบคุมในกิจกรรมบำรุงรักษา  การวัดและ
ประเมินผลการบำรุงรักษา   

Principles and concept of maintenance; cause of failure in machine analysis; 
machine and tool checking; plan and control the maintenance activities; maintenance measure 
and assessment 
4151411 การนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ                                                    3(3-0-6) 

International Import and Export   
                  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการนำเข้า-ส่งออก การจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ เอกสารทาง
การเงิน เอกสารทางการขนส่ง เอกสารทางการค้า  แนวทางในการเลือกประกันภัย วิธีการขนส่งสินค้า พิธีการ
ศุลกากร  การส่งออกระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์ในการเสียภาษี การประเมินราคา และการคำนวณค่าภาษี
อากร อัตราลดหรือยกเว้นอากร กฎหมายการนำเข้า-ส่งออก การส่งเสริมการลงทุน  

Introduction to import–export procedure; documentation process related on oversea 
trading, financial documents, transport documents and trade documents; assurance decision; delivery 
method; formal customs clearance procedures  
4151412  โครงงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  Industrial 

Project  
3(0-6-3) 

  การจัดทำโครงงานที่สนับสนุนการนำหลักวิชาของสาขา  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรม
อย่างเป็นรูปแบบ   นำไปสู่ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมและการศึกษาต่อไป 

  Project preparing to supports the useful application of the disciplines to 
industrial systematically; contributing to  industrial and education 
4151413  เตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                            1(0-45-0) 

 Industrial Technology Preparation for Professional Internship 
 การเตรียมพร้อมความรู้ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลักษณะและโอกาสของการประกอบ

อาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้รียนให้มีเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทำการบูรณา
การการเรียนรู้เข้ากับการทำงานในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ  
                  Preparing knowledge for internship; job characteristic requirements; self 
development in attitudes motivations and attributes appropriate to the profession with work 
integrated learning (WIL) 
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4151414  เตรียมสหกิจศึกษา                                                                    1(0-45-0) 
 Co-operative Education Preparation 

 หลักการ แนวคิด กระบวนการขั้นตอน ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับสหกิจศึกษา การเตรียม
ความพร้อมด้านวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถาน
ประกอบการ   

 Principles of knowledge, process, and regulation related to co-operative 
education; the academic knowledge, skill and  ethics preparing  
4151415  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                              5(0-350-0) 

 Internship in Industrial Technology 
                   ฝึกงานในสถานประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 10 
สัปดาห์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสาขาวิชา 
                  Internship in enterprises or industries related to the study field   for more  than 10 
weeks that under approval by the board of program 
4151416 สหกิจศึกษา                                                                       5(0-560-0) 

Co-operative Education 
                   ฝึกงานในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม  โดยปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคเรียนสหกิจศึกษา จัดทำรายงานและ
นำเสนอต่อสถานประกอบการและสถานศึกษา 
 
 

3.2 ชื่อ นามสกลุ  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ              
อาจารยป์ระจำหลักสูตร อาจารยป์ระจำ และอาจารย์พเิศษ 
 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ท่ี 
ชื่อ-นามสกลุ 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และ ปี พ.ศ. 
ท่ีสำเร็จการศึกษา 

1. นายภาษิต ทินนาม 
3-8099-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรม  
การจัดการอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,  2546 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,  2540 
 

2. 
 

นายปัญญา สำราญหันต์ 
3-1203-XXXXX-XX-X 
 

อาจารย์ 
 

วศ.ม. (การจัดการงาน
วิศวกรรม) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยธนบุรี, 2546 
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ท่ี 
ชื่อ-นามสกลุ 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และ ปี พ.ศ. 
ท่ีสำเร็จการศึกษา 

3. นายณัฐพล บุญรักษ์ 
3-8415-XXXXX-XX-X 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 
2549 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2546 
 

4. 
 
 
 
 
 

นายปิยะ รนต์ละออง 
3-1202-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2556 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2550 

วท.บ. (สถิติประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2542 

5. 
 

นายฉมาธร กุยศรีกุล 
3-1012-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 
   
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 
2557 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 
2541 

6. 
 

นายนิธิศ ปุณธนกรภัทร์ 
3-1021-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม. (การจัดการโซ่
อุปทานแบบบูรณาการ) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 
2551 

   ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2545 

7. นายสวัสดิ์ ทองสิน 
3-8012-XXXXX-XX-X 

   อาจารย์ ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 
2554 

   ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สถาบันราชภัฏพระนคร, 2545 

   ค.บ.(ช่างอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง) 

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 
2537 

8. 
 

นายพีระพงษ์ ยืนยงชัยวัฒน์ 
3-1016-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ 
 

วศ.ม. (เทคโนโลยีและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2555 

   วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2544 

9. นางสาวสุวภัทร ตั้งผลพูล 
3-2301-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ วศ.ม (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,  2549 

   วศ.บ. (วิศวกรรม
สิง่แวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2544 

หมายเหต ุ ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ข 
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3.2.2 อาจารย์ประจำ 

ท่ี 
ชื่อ-นามสกลุ 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และ ป ีพ.ศ. 
ท่ีสำเร็จการศึกษา 

1. นายพลกฤต กลั่นแก้วดำรง 
5-1010-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ วท.ม. (การจัดการโซ่
อุปทานแบบบูรณาการ)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 
2552 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต, 
2547 

2. นายวรพนธ์ ชีววรนนท์ตรี 
3-1019-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 
 
ค.บ. (เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 
2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2550 

3. นายณภพ ซ้ายสุวรรณ 
3-7098-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรม  
การจัดการอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2546 

อส.บ. (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลัยสยาม, 2538 

4. 
 

นายบุริม  นิลแป้น 
3-1202-XXXXX-XX-X 
 

อาจารย์ 
 

วศ.ม. (วิศกรรมอุตสาหการ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
2552 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)   มหาวิทยาลยัโนโลยีสุรนารี, 
2547 

หมายเหต ุ ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ค 
 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ท่ี 
ชื่อ-นามสกลุ 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และ ป ีพ.ศ. 
ท่ีสำเร็จการศึกษา 

1. 
 
 
 
 
 

นาวาโท ดร.บูรพา ดำรงวัฒนโยธิน 
 

อาจารย์ ปร.ด.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร, 2548 

บธ.ม. (การจัดการระบบ
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยสยาม, 2537 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 

2532 
2. นางณัฐรดา  ปุณธนกรภัทร์ 

 
อาจารย์ ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 

2551 
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

2542 
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ท่ี 
ชื่อ-นามสกลุ 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และ ป ีพ.ศ. 
ท่ีสำเร็จการศึกษา 

3. นางสาวนฤมล  ตีระพัฒนเกียรติ 
 

อาจารย์ วท.ม. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา, 2554 

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเอเชยีอาคเนย์, 
2548 

4. นายรัฐศักดิ์  ผลาขจรศักดิ์ 
 

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ,  

2548 
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนคร,  2543 

5. นางสาวโสภิดา  ท้วมมี 
 
 

 

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 
 
วท.บ. (ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
และอุปกรณ์การแพทย์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2551 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2548 

หมายเหต ุ ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ง 
 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
     1) ทกัษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจำเป็น

ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
     2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาจากรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ

อุตสาหกรรมได้ 
     3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
     4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานประกอบการได้ 
     5) มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
     6) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผลจากการฝึกปฏิบัติภาคสนาม 

 
4.2 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันปีที่ 4 
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. 

    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 
ช้ันปีที่ ลักษณะการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม จำนวนช่ัวโมง 

1 ฝึกทักษะการบูรณาการ 2 สัปดาห์ (3 ช่ัวโมงต่อสปัดาห)์ 
1 ฝึกทักษะมนุษยสมัพันธ์ 2 สัปดาห์ (3 ช่ัวโมงตอ่สปัดาห)์ 
2 ฝึกทักษะระเบียบ วินัย และวัฒนธรรมองค์กร 2 สัปดาห์ (3 ช่ัวโมงต่อสปัดาห)์ 
2 ฝึกทักษะกล้าแสดงออก 2 สัปดาห์ (3 ช่ัวโมงต่อสปัดาห)์ 
3 ฝึกทักษะการพูด 2 สัปดาห์ (3 ช่ัวโมงต่อสปัดาห)์ 
3 ฝึกทักษะการเขียน 2 สัปดาห์ (3 ช่ัวโมงต่อสปัดาห)์ 
3 ฝึกทักษะการวิเคราะห ์ 2 สัปดาห์ (3 ช่ัวโมงต่อสปัดาห)์ 
4 ฝึกทักษะการปฏิบัติการฝึกงาน/สหกจิศึกษา 1-15 สัปดาห์ ( 6 ช่ัวโมงต่อสปัดาห)์ 

 
5. ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

.  
5.1 รายวิชา หัวข้อพิเศษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 

5.1.1 คำอธิบายโดยย่อ 
  การเขียนรายงานวิจัยเบื้องต้น และนำเสนองานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาที่

ตนเองสนใจ หรือหัวข้อทีท่ันสมัยทีส่่งผลต่อการจัดการอุตสาหกรรม อาทเิช่น เทคนิคหรือแนวทางในการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน การจัดการพลังงาน พลังงานทดแทน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัย
สำหรับการทำงานโครงงานปรญิญานิพนธ์ โดยมุ่งให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ทำงานวิจัยตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย   
          5.1.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู ้
                  1) นิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทำวิจัยเบื้องต้น และเขียน
รายงานที่ชัดเจนสื่อความหมายได้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
                  2) นิสิตนักศึกษาสามารถสืบค้น งานวิจัยเพื่อประมวลผลความรู้ และนำมาเสริมความรู ้
ในงานวิจัยที่ตนสนใจ 
                 3) นิสิตนักศึกษาสามารถกำหนดปัญหางานวิจัยได้  
         5.1.3 ช่วงเวลา 
                  ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 

5.1.4 จำนวนหน่วยกิต 
         3 หน่วยกิต 
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     5.1.5 การเตรียมการ 
1) จัดเตรียมหัวข้อโครงการโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละหัวข้อโครงการ 
2) อาจารย์ทีป่รึกษาให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อ  และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ

ประเมินผล 
3) กำหนดช่ัวโมงการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากฐานข้อมลูของ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอื่นๆ และปรับปรงุใหท้ันสมัยเสมอ 
4) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา 
5) สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัย 
6) จัดให้นิสิตนักศึกษานำเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา 
7) จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตนักศึกษานำเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำ

สาขาวิชา 
 5.1.6 กระบวนการประเมินผล 
                  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงานและประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนด
รูปแบบการนำเสนอมีการจัดสอบการนำเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า 3 คน ที่มีความรู้และความ
เช่ียวชาญเกี่ยวกับโครงงานที่ได้ทำการประเมิน และจะสามารถสอบผ่านก็ต่อเมื่อมีผลการประเมิน (“ผ่าน” 
หรือ “ผ่านแบบมีเงื่อนไข”) จากอาจารย์ไม่ต่ำกว่า 3 คน  

 
5.2 รายวิชา  โครงงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

5.2.1 คำอธิบายโดยย่อ 
  การจัดทำโครงงานที่สนับสนุนการนำหลักวิชาของสาขา  ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ใน

อุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปแบบ นำไปสู่ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมและการศึกษาต่อไป 
 

          5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) นิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทำวิจัยเบื้องต้น และเขียน

รายงานที่ชัดเจนสื่อความหมายได้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่    
2) นิสิตนักศึกษามีจรรยาบรรณ ในการวิจัย ค้นหาความรู้ตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
3) นิสิตนักศึกษาสามารถนำเสนอ  ถ่ายทอดผลงานได้อย่างเป็นระบบ 

5.2.3 ช่วงเวลา 
        ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4  
5.2.4 จำนวนหน่วยกิต 
        3 หน่วยกิต 
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5.2.5 การเตรยีมการ 
     1) การส่งเสริม ให้การสนับสนุน และช่วยให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจถึงวิธีการค้นคว้า เก็บข้อมูล

จากแหล่งต่างๆ เพื่อการทำวิจัย 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ขอบเขต วิธีและช้ีแนะกระบวนการทำงานวิจัย 
3) กำหนดกรรมการผู้ที่มีความเหมาะสม ในด้านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อ

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน 
4) จัดให้นิสิตนักศึกษานำเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาประจำวิชา และ

กรรมการ 
5) จัดให้นิสิตนักศึกษาเขียนรายงาน ที่ถูกต้องตามรูปแบบและเหมาะสมตามคู่มือบัณฑิต

นิพนธ์ของมหาวิทยาลัย  
                  6) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานผ่านทางวารสารวิชาการ หรือการประชุมวิชาการ 
 5.2.6 กระบวนการประเมินผล 
                   ประเมินผลจากผลการดำเนินโครงงานและประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการ
นำเสนอมีการจัดสอบการนำเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า 3 คน ที่มีความรู้และความเช่ียวชาญเกี่ยวกับ
โครงงานที่ได้ทำการประเมิน และจะสามารถสอบผ่านก็ต่อเมื่อมีผลการประเมิน “ผ่าน” หรือ “ผ่านแบบมี
เงื่อนไข” จากอาจารย์ไม่ต่ำกว่า 3 คน ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้จัดมีการสอบและประเมินผลใหม่  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา 

1.1 การเป็นผู้ประกอบการ 
           

1) จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
2) พัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำ เทคนิคในการเจรจาสื่อสาร การ
วางตัว การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีด ีโดยกำหนดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน
ในลักษณะงานกลุ่มที่ทุกคนมีส่วนร่วม 
3) การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

1.2 มีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนัก
ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1) ส่งเสริมและสอดแทรกให้นิสิตนักศึกษามีจรรยาบรรณ มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตอาสา  ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมอย่าง
ถูกต้อง 
2) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาจิตอาสา  

1.3 คิดเป็น ทำเป็น และเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้อยา่งเป็นระบบและ
เหมาะสม 

1) กำหนดกิจกรรมโครงการให้ฝึกการทำงานโดยอิสระ 

 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 
2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1) ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม 
ในการดำเนินชีวิต 
2. มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
3. มีความฉลาดทางอารมณ์  
4. มีจิตสำนึกสาธารณะ  

1. การสอนทีส่อดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม โดยใชเ้อกสารและสื่อต่างๆ2. 
การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา บทบาทสมมุต ิ 
3. การเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้
ปฏิบตัิในสถานการณ์จริง  
4. การกำหนดพฤติกรรม ข้อปฏิบัต ิ
เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบตัิตาม 

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม 
ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การอภิปรายใน
ชั้นเรียนหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ 
2. ประเมินจากการปฏิบัตงิานหรือ
ผลงาน 
3. ประเมินจากการวิเคราะห์ 
ใบงาน รายงาน ผลงาน หรือผลผลิต
ของผู้เรียน 
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2) ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา 
วิชา 
2. มีความรู้ความเข้าใจในความ 
เป็นไทย  ภาษาและวฒันธรรม
อาเซียน 
3. มีความสามารถนำความรู้ไป
พัฒนาตนเอง  
 

1.  การบรรยาย  
2. การอภิปราย  
3. การฝึกปฏิบัติการ  
4. การทำโครงการโครงงาน 
5. การสอนทักษะการสบืค้น เพื่อนำไปใช ้   
ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
6. การสอนโดยใช้การเรียนรู้ 
จากกรณีศึกษา   
7. การศึกษาดูงานหรือเชิญวทิยากรมา
เป็นวิทยากรเฉพาะเร่ือง 

1. การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค  และ/หรอื 
การสอบกลางภาค  
3. ประเมินจากใบงาน รายงานผลงาน 
หรือผลผลิตของผูเ้รียน 
4. ประเมินจากการนำเสนอรายงาน หรือ
ผลงานของผู้เรียน 
5. ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรม 
ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การอภิปรายใน
ชั้นเรียน การมีส่วนร่วม 

 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการแสวงหาความรู้  
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
บริบททางสงัคมเพื่อพฒันาตนเอง 
2. มีทักษะการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห ์ คดิอย่างมีเหตุผล 
คิดอย่างมีวิจารณญาณและ 
คิดแบบองค์รวม  
3. มีความสามารถแก้ปญัหาอย่าง
สร้างสรรค ์

1.  การบรรยาย  
2. การอภิปราย  
3. การทำโครงการ โครงงาน  
4. การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจาก
การสืบค้น การบรรยาย เอกสารและส่ือ
ต่างๆ   
5. การศึกษาดงูาน เรียนรู้นอกสถานที ่
เรียนรู้จากประสบการณ์  
6. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง   เพือ่
นำไปสู่การสังเคราะห์  

1. การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค และ/หรือ 
การสอบกลางภาค 
3. ประเมินจากกิจกรรมใบงาน  
รายงาน ผลงาน  ผลผลติหรือการนำ-  
เสนอของผู้เรียน 
4. ประเมินจากการอภิปราย หรือ
การแสดงความคดิเห็นในชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม 

 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความเข้าใจความต่างดา้น 
วัฒนธรรม และความตา่งดา้น 
กระบวนทัศน์ 
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. สอนโดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน  ผู้เรียนกับ
ผู้สอน ผู้เรียนกับบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
2. การสอนโดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อ

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม 
ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน ความรับผดิชอบ 
การมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
ประเทศชาติ  พร้อมเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
3. มีภาวะผู้นำ และความสามารถในการ
ทำงานร่วมกัน 
 

ส่งเสริมการปฏิบัติงาน  ในฐานะผู้นำและ 
ผู้ตามที่ดี โดยผา่นกิจกรรมการทำรายงาน  
 โครงการ โครงงาน เพื่อการนำเสนอ 
3. การสอนโดยใชก้ารเรียนรู้จาก บทบาท
สมมุติ  กรณีศึกษา   หรือสถานการณ์
จำลอง    
4. การศึกษาดงูาน เรียนรู้นอกสถานที่ 
เรียนรู้จากประสบการณ์  

2. ประเมินจากทักษะการแสดงออก 
ในภาวะผู้นำ ผู้ตามจากสถานการณ์การ
เรียนการสอน ที่กำหนด 
3. ประเมินจากความสามารถในการ 
ทำงาน  การปฏบิัตงิานร่วมกัน  
4. ประเมินจากการนำเสนอ   ใบงาน 
รายงาน ผลงาน หรือผลผลติของผูเ้รียน 

  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการสื่อสาร 
2. มีทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  
3.  มีทักษะและใช้นวัตกรรม  
และเทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค์และ
รู้เท่าทัน 
 

1. การบรรยาย  
2. การสาธติ  
3. การสอนโดยส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้
หลากหลายรูปแบบ 
4. การสอนโดยมอบหมายให้ผูเ้รียนได้
ใช้การสื่อสารทั้งการพดู การฟัง การ
เขียน ระหว่างผู้ เ รียนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้สอน  
5. การสอนจากกรณีศึกษา บทบาทสมมุติ 
สถานการณ์จำลอง  

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม 
การสื่อสารการมีส่วนร่วม  หรือการ
ติดต่อผู้สอนผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเขา้ร่วมกิจกรรมตา่ง 
2. ประเมินจากความสามารถในการ 
อธิบาย  อภิปราย  หรือการนำเสนอ 
3. ประเมินจากใบงาน รายงาน ผลงาน  
หรือผลผลิตของผู้เรียนด้านการ 
สืบค้นข้อมูล  วิเคราะหข์้อมูล 
และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ
การนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม 

  
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

1) ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรม
ไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบ
คุณธรรม จริยธรรมเสียสละและ
ซ่ือสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ

1) ใช้กรณีศึกษาในการสอน 
2) สร้างแนวปฏิบัติ เพื่อปลูกฝัง
ระเบียบวินัย เช่น  การตรงต่อเวลา  
การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
การสร้างวฒันธรรมองค์กรทีด่ ี
3) การจดัอบรม 

1) การสงัเกตพฤติกรรม เช่น  การ
ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงานตามกำหนดเวลา  การเข้าร่วม
กิจกรรม  เป็นต้น 
2) การประเมินตนเองของนิสตินักศึกษา 
และประเมินโดยกลุ่มเพื่อน  
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม  
สามารถทำงาน เป็ นห มู่ คณ ะ  
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับ
ความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  รวมทั้ ง
เคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบจากการใช้ ความ รู้ทาง
เทคโนโลยีต่อบุคคล  องค์กรสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ เข้าใจบริบท
ทางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีใน
แต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

5) จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เช่น 
การยกย่องนิสตินักศึกษา ทีป่ระพฤติดี  
ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม  

3) การสงัเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมของหลักสูตร 
 

 
 

 2) ด้านความรู ้
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีความรู้และความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีพื้ นฐาน บริหาร
จัด ก า รแ ล ะ เศ รษ ฐ ศ า ส ต ร ์   
เพื่ อ กา รป ระยุ กต์ ใช้ กั บ งาน
ทางด้ านเทคโนโลยีที่ เก่ียวข้อง 
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
2) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการที่สำคัญ  ในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติในเน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ทางด้านเทคโนโลยี  
3) มีความรู้ในวิธีการและการใช้

1) จัดการสอนในหลากหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี  
และประยุกต์จากการปฏิบัติ เช่น 
บรรยาย อภิปราย การใชป้ัญหาเป็น
ฐาน การจำลองสถานการณ์ จดัทำ
โครงงาน การใช้กรณีศึกษา เป็นต้น   
2) จดัการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงโดย
การศกึษาดงูานหรือเชญิผูเ้ชีย่วชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเร่ือง   
3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ 

1) ทดสอบความรู้ภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏิบัติระหว่างเรียน กลางภาค 
และปลายภาค 
2) ประเมินจากผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย  การรายงานและผลการ
ตอบคำถามจากการสัมภาษณ์  
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือด้านเทคโนโลยี  อย่าง
เหมาะสมในการทำงาน  
4) สามารถบูรณาการความรู้ด้าน
เทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน  ๆ
ที่เก่ียวข้องที่เหมาะสม  
5) สามารถใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยุกต์
แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณทีด่ ี
2) สามารถ วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหา และความต้องการ 
 3) สามารถคิดวิเคราะห ์และ
แก้ไข ปัญหาด้านได้อย่างมีระบบ  
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มี จิ น ต น าก ารแ ล ะ ค ว า ม
ยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้
ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม  
5) สามารถสืบค้นข้อ มูลและ
แสวงหาความรู้ที่ เพิ่มเติมได้ด้ วย
ตนเอง  เพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงทางองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่  ๆ 

1) ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไข
ปัญหาทั้งระดบับุคคลและกลุ่ม  
2) การใชก้รณีศกึษาที่มีความเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่างๆ  
3) การอภปิราย   
4) การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วย
ตนเอง 
5) การทดลองในห้องปฏิบัติการ
เพื่อให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการ
เรียนการสอนภาคทฤษฎี  
6) วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอ
วิธีการแก้ปญัหาอย่างเหมาะสม 

1) ประเมินทักษะกระบวนการคดิ 
กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน 
โดยใช้กรณีศึกษา 
2) ประเมินจากผลงานการศึกษา
ค้นคว้าและการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
อย่างเป็นระบบ ผลการอภิปรายกลุ่ม 
การทดสอบ การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
3) ประเมินจากผลการแก้ไขปญัหาที่
เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริง 

 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่
หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและต่างประเทศเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้ความรู้ใน

1) กำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็น
กลุ่ม  การทำงานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อ่ืน   
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาค 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของ นิสิตนักศึกษาใน
การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน   
2) ประเมินความสามารถในการ
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สาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม   
2) สามารถเป ็นผู ้ร ิเ ริ ่มแสด ง
ป ระ เด็ น แ ก้ ไข ส ถ าน ก ารณ์  
เชิงสร้างสรรค์ทั้ งส่วนตัวและ
ส่วนรวม  
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และสอดคล้องกับวิชาชีพ 
4) รู้จักบทบาทหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบในการทำงาน  
ทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะ
ผู้ น ำ แ ล ะ ผู้ ต า ม ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ วางตัวได้เหมาะสม
กับความรับผิดชอบ   
5) มี จิตสำนึกความรับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยในการทำงานและ
การรักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน 

ปฏิบัติทีต่้องมีปฏิสัมพันธ์กับบคุคล
ทั่วไป  
3) จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
โครงการเ รียนรู้วิถีชีวิตชุมชน  

ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  การสร้างทีมงานที่
มีประสิทธิภาพ 
3) ใช้ประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง   
โดยใช้การสอบถาม หรือแบบ
ประเมิน 

 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  
สำหรับการทำงานที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การสแดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่ เก่ียวข้องได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
3 ) ป ร ะยุ ก ต์ ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
4 ) มีทั กษ ะในก ารใช้ วิ ธี ก า ร

1) จดัประสบการณ์การเ รียนรู้ที่
ส่งเสริมให้นิสตินักศึกษาได้ เลือก ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  เช่น จากสื่อการ
สอนออนไลน์   
2) จดัให้มีการนำเสนอผลงานด้วย ด้วย
สื่อคอมพวิเตอร์  
3) ฝึกทักษะการ อ่าน การพดู โดย
กำหนดให้ศึกษากรณีศึกษาและร่วม
อภิปราย  
4) จัดการเรียนรู้ ด้วยปัญหาการ
ตัดสินใจทางคณิตศาสตร์   

1) ประเมินจากเทคนิคการ
วิเคราะห์และการใช้เคร่ืองมือทาง
คณิตศาสตร์และสถติิในการแก้ไข
ปัญหา 
2) ประเมินทักษะการ  พดู  อ่าน  เขยีน 
โดยใช้แบบทดสอบ และแบบ
สังเกต  เป็นต้น 
3) ประเมินการนำเสนอรายงานด้วย
สื่อเทคโนโลย ี
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
สื่ อสาร  การนำเสนอข้ อมู ล 
ทั้งทางวาจาลายลักษณ์อักษร  
และการสื่อความหมาย  เลือกใช้
สื่อในการนำเสนอที่เหมาะสม 
5) สาม ารถ ใช้ เค ร่ือ ง มือการ
ค ำน วณ แ ล ะ เค ร่ือ ง มื อท า ง
เทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาที่เก่ียวข้องได้ 
 

 
6) ด้านทักษะการปฏิบัต ิ
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีทักษะการปฏิบัติ  การใช้
เค ร่ืองมือและอุปกรณ์พื้นฐาน
รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่ เก่ียวข้องได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย  
2) มีทักษะในการบริหารจัดการ  
วางแผน การบริหารความเสี่ยง 
รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบ
การทำงานอย่างต่อเน่ือง 
3) สามารถบูรณาการการเรียนรู้
ร่วมกับการทำงาน 
4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถ 
ในการทำงานรูปแบบโครงงาน  
5) สามารถปฏิบัติ งานจริงใน
สถานประกอบการ 
 

1) การใช้สถานการณ์จำลอง  หรือ
สถานการณ์จริง 
2) การฝึกปฏิบตัิในห้องปฏิบตัิการ 
3) การสาธิตหรือการนำเสนอผลงาน 
4) การใช้กรณีศึกษาจากงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรม 

1) การทดสอบโดยใช้วธิีการต่าง ๆ  
เช่น  ใช้สถานการณ์จำลอง  
ทดสอบด้วยตัวอย่างงาน  กรณีศึกษา 
2) ประเมินจากการเขียนรายงานการ
ปฏิบตัิงาน 
3) ประเมินจากโครงงาน  และขั้นตอน
การทำงานทีถู่กต้อง 
4) ประเมินระหว่างการฝึกด้วยการ
นิเทศ 
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3.  มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู ้
   มาตรฐานผลการเรียนรู้จำแนกเป็น 2 ส่วน คือ มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ สรุปได้ดังนี้ 

3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1.1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต 
1.2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
1.3) มีความฉลาดทางอารมณ์  
1.4) มีจิตสำนึกสาธารณะ  

 2) ด้านความรู ้
2.1) มีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาวิชา  
2.2) มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
2.3) มีความสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง  

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมเพื่อพัฒนาตนเอง 
3.2) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิด

แบบองค์รวม  
3.3) มีความสามารถแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรบัผดิชอบ 
4.1)  มีความเข้าใจความต่างด้านวัฒนธรรม และความต่างด้านกระบวนทัศน์ 
4.2)  มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ประเทศชาติ พร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน และ

ประชาคมโลก 
4.3)  มีภาวะผู้นำ และความสามารถในการทำงานร่วมกัน 

 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1) มีทักษะการสือ่สาร 
5.2) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
5.3) มีทักษะและสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และรูเ้ท่าทัน 

3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 
  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

1.1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
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  1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 

     1.3)  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม  สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ  สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

     1.4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิง่แวดล้อม 

     1.5) มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแตล่ะสาขาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2) ด้านความรู้ 
     2.1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน  บริหาร  

จัดการและเศรษฐศาสตร์  เพือ่การประยุกต์ใช้กับงานทางดา้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลย ี

    2.2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัการทีส่ำคัญ  ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัตใินเนือ้หาของ
สาขาวิชาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี  

     2.3) มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยี  ได้อย่างเหมาะสมในการทำงาน  
               2.4) สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยกีบัความรู้ในศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทีเ่หมาะสม 
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
               2.5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปญัหาในงานจริงได้ 

 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ด ี

   3.2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรปุประเด็นปญัหาและความต้องการ  
   3.3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านได้อย่างมีระบบ  รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
     3.4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรูจ้ากเดมิได้อย่างสร้างสรรค์ 
            3.5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทีเ่พิม่เติมได้ด้วยตนเอง  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ  

     4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและภาษาต่าง 

ประเทศได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม   
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            4.2) สามารถเป็นผู้รเิริม่แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทัง้ส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม  รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความ
สะดวกในการแก้ไขปญัหาสถานการณ์ต่างๆ  
            4.3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทัง้ของตนเองและสอดคล้องกบัวิชาชีพ  
อย่างต่อเนื่อง 
            4.4) รู้จักบทบาทหน้าที่และมีความรบัผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม่ สามารถปรบัตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสทิธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรบัผิดชอบ  มีความรักองค์กร 
 4.5) มจีิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานและการรักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน 

5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  สำหรบัการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างด ี

 5.2) มทีักษะในการวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการสแดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

    5.3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

    5.4) มีทักษะในการใช้วิธีการสื่อสาร การนำเสนอข้อมลูทัง้ทางวาจาลายลักษณ์อกัษร และการสื่อความหมาย  
เลือกใช้สื่อในการนำเสนอทีเ่หมาะสม  

     5.5) สามารถใช้เครือ่งมอืการคำนวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพือ่ประกอบวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวข้องได ้

6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  
            6.1) มีทักษะการปฏิบัติ  การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถงึเทคโนโลยเีพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  
            6.2) มีทักษะในการบริหารจัดการ  วางแผน การบรหิารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรงุพฒันา
ระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

 6.3) สามารถบรูณาการการเรียนรูร้่วมกบัการทำงาน 
 6.4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทำงานรปูแบบโครงงาน (Project oriented) 
 6.5) สามารถปฏิบัตงิานจริงในสถานประกอบการ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

รายวิชา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 4.ทักษะ 
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 
9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 

9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 

9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                 

9121101 ทักษะชีวิต                 

9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 
21 

                

9121103 ความเป็นพลเมือง                 

9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในชีวิตประจำวัน 

                

9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
เชิงคณิตศาสตร์ 

                

9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต                 
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รายวิชา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 4.ทักษะ 
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 
9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว                 

9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า                 

9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม                 

9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร                 

9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู                 

9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน                 

9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น                 

9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี                 

9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ                 

9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน                 

9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม                 

9122204 ความสุขแห่งชีวิต                 

9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
สื่อสงัคมออนไลน์ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4101105  คณิตศาสตร์สำหรับ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

                        
      

4106103 ฟิสกิส์ทั่วไป                               
4102101 เคมีทั่วไป                                
4151101  การจัดการอุตสาหกรรม                                
4151102  ฝึกปฎิบัติงานเทคโนโลยี
พื้นฐาน  

                              

4151103  การจัดการโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน  

                        
 

     

4151104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                           
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4151105  การเขียนแบบวิศวกรรม                           

     
4151201 สถิติสำหรับงาน
อุตสาหกรรม 

                              

4151202  ความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 

                        
 

     

4151203  วัสดุอุตสาหกรรม                               

4151204  มนุษยสมัพันธ์ในงาน
อุตสาหกรรม  

                         
 
     

4151205  การออกแบบวางผังโรงงาน
และการขนถ่ายวัสดุ 

                        
 

     

4151206  การบริหารคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม   

                        
 

     

4151207  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม                               
4151208  การจัดการด้านการผลิต
และปฏิบัติการ  

                              

4151209  การจัดการองค์กรและ
บริหารอุตสาหกรรม  

                              

4151210  เทคโนโลยีอันเนื่องมาจาก                               
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
พระราชดำริ  
4151211  การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 

                              

4151212  การทดสอบวัสดุ                                

4151213  คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต                           
     

4151214  มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและระบบ
ประกันคุณภาพ 

                        

 

     

4151215  นวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขัน 

                              

4151216  กรรมวิธีการผลิต                           
     

4151217 บริหารจัดการสินค้าคงคลัง                               

4151218  โลจิสติกส์และ 
การกระจายสินค้า 

                        
 

     

4151219  การตลาดสมัยใหม่                               

4151220  สารสนเทศเพื่อการ
จัดการโลจิสติกส ์

                        
 

     

4151221 วัสดุศาสตร์                               
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4151301 การพัฒนาบุคลากรและการ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี  

                              

4151302  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์  

                        
 

     

4151303  การวางแผนและควบคุม
การผลิต   

                              

4151304  การเพิ่มผลผลิตในงาน
อุตสาหกรรม 

                        
 

     

4151305  การศึกษาการทำงาน                                

4151306  การบริหารโครงการ                                

4151307  หัวข้อพิเศษในงาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโลจิสติกส ์

                        
 

     

4151308  การจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม  

                              

4151309  การประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการแข่งขัน 

                              

4151310  การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม 

                              

4151311  การวัดและเคร่ืองมือวัด                           
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4151312 คอมพิวเตอร์สำหรับงาน
อุตสาหกรรม  

                              

4151313  การวิจัยการดำเนินงาน                                

4151314  การเขียนรายงานด้าน
เทคนิคและเอกสารระบบคุณภาพ  

                              

4151315  ระบบฐานขอ้มูลสนิคา้                               
4151316 การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศในคลังสินค้า 

                        
 

     

4151317  การออกแบบระบบขนส่ง
สำหรับโลจิสติกส ์

                        
 

     

4151318 เทคโนโลยีการจัดการ                               

4151319  การวิเคราะห์ต้นทุน
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 

                              

4151320  การบัญชีอุตสาหกรรม                               

4151321 ปฏิบัติการศึกษาการทำงาน                               

4151401  การเป็นผู้ประกอบการ                               

4151402  กลยุทธ์การบริหารงาน                                

4151403  การจำลองสถานการณ์                                
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4151404 ภาษาอังกฤษสำหรับงาน
อุตสาหกรรม 

                              

4151405  ปฏบิตักิารจดัการฝึกอบรม                               

4151406  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน                               

4151407  การออกแบบการทดลอง                                

4151408 วิศวกรรมความปลอดภัย                                
4151409  กฎหมายและข้อกำหนด
สำหรับคลังสินค้า  

                        
 

     

4151410  วิศวกรรมบำรุงรักษา                                

4151411  การนำเข้าและส่งออก
ระหว่างประเทศ 

                        
 

     

4151412  โครงงานทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม   

                        
 

     

4151413  เตรียมฝึกประสบการณ์                                
4151414  เตรียมสหกิจศึกษา                               
4151415  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                          

     

4151416  สหกิจศึกษา                          
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หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิตนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การประเมินผลการเรียน ใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย 
การประเมินผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูร้ะดับรายวิชา ขณะนิสิตนักศึกษายังไมส่ำเร็จการศึกษา 
           สาขาวิชามีการกำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบประกันคุณภาพภายใน การทวนสอบในระดับรายวิชา จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบ  และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในรายวิชาที่มีคะแนนผิดปกติ 
      2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  หลังจากนิสิตนักศึกษา โดยเน้นการทำวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตและทำอย่างต่อเนื่องแล้วนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร อาจดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 2.2.1 ภาวะการณ์ได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ      
             2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบณัฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ  ในคาบระยะเวลา
ต่าง ๆ เช่น  ปีที่ 1 และปีที่ 5 เป็นต้น 
             2.2.3 การประเมินตำแหน่ง และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
             2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม  หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษาน้ันๆ   
             2.2.5 การประเมินจากบัณฑติที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กำหนด  รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึนด้วย  
            2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนิสิตนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  
 
3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การสำเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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หมวดที่  6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดปฐมนเิทศใหก้ับอาจารย์ใหม่ โดยแนะนำความรู้และความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยคณะ 

และสาขาวิชา ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน       
1.2 จัดอบรมให้ความรู้ด้านระบบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) การเขียน มคอ.3 - มคอ.7 

และการประกันคุณภาพหลักสูตร  ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

1.3 ให้อาจารย์ใหมร่่วมเข้าอบรม สัมมนาและทำกจิกรรมด้านต่างๆ ตามโครงการร่วมของมหาวิทยาลัย 
คณะและสาขาวิชา  

1.4 จัดประชุมในสาขาวิชาและจัดอาจารย์แนะนำแบบพีส่อนน้อง 
1.5 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิม่พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน  งานวิจัยใน

ศาสตร์ทีเ่ช่ียวชาญ และการวิจัยในช้ันเรียน  รวมถึงการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมต่าง ๆ   
1.6 ส่งเสริมใหอ้าจารย์มีความรักและความศรทัธาต่อวิชาชีพ รักสถาบัน  และรกัษาระเบียบวินัย  
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
   ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอน และการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยโดยจัดหาแหล่งทุนวัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
    2.2  สนบัสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ศึกษาดูงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  จัดให้
อาจารยเ์ข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ   โดยให้ทุนการศึกษาหรือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ การเดินทาง 
 2.3 สง่เสรมิให้อาจารย์มกีารพฒันาด้านการสอน  โดยสนับสนุนเงินทุนในการผลิตสื่อการสอนและการ
ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
 2.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย  หรือระหว่างมหาวิทยาลัย  
    2.5 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ตามแผนของสาขาวิชาหรือของคณะ 
 2.6 ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 
 2.7 สนับสนุนอาจารย์ทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
    1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีเป็นผู้กำกับดูแลและให้คำแนะนำตลอดจนกำหนด
นโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ
และอาจารย์ผู้สอน โดยมีการติดตามและรวบรวมข้อมูล รายงานผลสำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรโดยกระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
    1.3 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสิตนักศึกษา และ/หรือบัณฑิต 
ที่สำเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนำผลการประเมินมาใช้วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร 
    1.4 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมและตามตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานของหลกัสูตร  โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอกทุกปี  
    1.5 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

 
2. บัณฑิต  
        พันธกิจที่สำคัญของหลักสูตร คือการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลกัษณะ
ตามหลกัสูตรและสถาบันอุดมศึกษากำหนด   บัณฑิตในระดบัอุดมศึกษาต้องเป็นผู้ทีม่ีจริยธรรมคุณธรรม 
กำหนดแนวทางการศึกษาและการประเมินผลบัณฑิต ตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต  
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ  เพื่อมุง่เน้นเป้าหมาย
การจัดการศึกษาทีผ่ลการเรียนรู้ของนสิิตนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดร้ับคุณวุฒิและสื่อสาร
ให้สังคมชุมชนรวมทัง้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องต่างๆ   ได้เช่ือมัน่ถึงคุณภาพของบัณฑติทีผ่ลติออกมาเป็นไปตามที่กำหนด
ในผลการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร    
        นอกจากนีย้ังมีการกำหนดการบ่งช้ีจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการติดตามประเมินผลการมีงานทำ  
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอย่างตอ่เนื่อง  รวมถึงวัดจากผลงานนิสิตนกัศึกษาซึ่งเป็นผลงานเชิงประจกัษ์ 
ตลอดจนการพฒันาบัณฑิตจากการเปลี่ยนแปลงทางวิทยากรสมัยใหม่   
 
3. นิสิตนักศึกษา 

3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นิสิตนักศึกษา 
          มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาทุกคน  และมีการจัดตารางเวลาสำหรับให้นิสิต
นักศึกษาเข้าพบ  เพื่อปรึกษาทั้งด้านวิชาการ  ด้านกิจกรรม  ปัญหาส่วนตัว  และอื่น ๆ 
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3.2 การอุทธรณ์ของนิสิตนักศึกษา 
          เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ และเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ  โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย/คณะวิชากำหนด 
 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
     4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ มีความสอดคล้องต่อจำนวนและคุณวุฒิ โดยกำหนดตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ   หรือมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บา้นสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้  

 (1) สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกร รมศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมในสาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการ และ 
โลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีคุณวุฒิเป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 

    4.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร  
    4.1.3 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนิสิตนักศึกษา

หรือมีประสบการณ์ทำงาน ทำวิจัย หรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอน 
 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนมีการประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน  

ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมไว้สำหรับ
ปรับปรุงหลกัสตูร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางทีจ่ะทำให้บรรลเุปา้หมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

           มีนโยบายเชิญผู้เช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆ 
มาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ หรือเชิญอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญด้านการสอนเฉพาะด้าน มาเป็น
อาจารย์พิเศษ  ตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัย/คณะวิชากำหนด 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
        การบริหารจัดการหลักสูตรให้มปีระสิทธิภาพน้ัน   ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ซึง่จะกำหนดเปน็แผน
ยุทธศาสตร์ภารกจิด้านวิชาการเพือ่ให้เกิดประสทิธิภาพและมีความต่อเนื่อง การบรหิารหลักสูตรนั้นได้
กำหนดกลไกของการจัดการเรียนการสอน และการบรหิารโดยให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมสี่วนร่วมในการ
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พัฒนามกีารประชุมบริหารสาขาวิชาและมีคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละด้านเพื่อติดตามผลการ
ดำเนินการ ในด้านการสอนมีการวางระบบผูส้อนเน้นใหผู้้สอนในแต่ละวิชาต้องมีความเช่ียวชาญ เพื่อพัฒนา
นิสิตนักศึกษาใหเ้ต็มศักยภาพ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่่งเสริมผู้เรียนสง่เสรมิทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  ซึ่งกำหนดให้ปรากฏแสดงให้เห็นรายการเนือ้หาและกิจกรรม รวมถึงแนวทางการประเมินผล 
แสดงใน มคอ. 3 ทีก่ำหนดใหผู้ส้อนต้องจัดทำกอ่นเปิดสอนในแต่ละรายวิชา  โดยต้องมีการปรบัปรุงเนื้อหา
ให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอเพื่อใหเ้กิดการติดตามเป็นประสิทธิผล  กำหนดให้มกีารแลกเปลี่ยน
ผลการจัดการเรียนการสอนเพือ่นำเสนอถึงแนวทางปัญหาอปุสรรคหรือข้อเสนอแนะเพื่อใหเ้กิดการปรบัปรุง
ทั้งเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ในช่วงเวลาของการเปิด-ปิดภาคเรียน 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
        สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนหลาย
ประการ  แบ่งเป็นความพร้อมทางกายภาพ จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นสำหรับนิสิต
นักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี  และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โดยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ้วน ห้องสมุด  หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น  แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้
งาน ทันสมัย โดยพิจารณาจากการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษาและอาจารย์   นอกจากนี้คณะได้ทำการจัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้   เพื่อจัดซื้อตำราสื่อการเรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ์  และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่าง
เพียงพอ    เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน  และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนิสิตนักศึกษา  ในส่วนของทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  คณะมีความพร้อมด้าน
หนังสือ ตำราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มีหนังสือ
ด้านการบริหารจัดการและด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น  ส่วนระดับคณะจะมีหนังสือ  ตำรา
เฉพาะทาง  นอกจากนี้สาขาวิชามีอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ  และ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเทอร์เน็ตให้นิสิตนักศึกษาสามารถใช้ค้นคว้าข้อมูล  และทำรายงานได้
โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับการจัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอนเพิ่มเติม  สาขาวิชาประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดซื้อหนังสอื และตำราที่เกี่ยวข้อง   เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสตินักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น  อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายช่ือหนังสือ  ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จำเป็น    ในส่วนของคณะมีห้องสมุดย่อยเพื่อบริการหนังสือ 
ตำรา หรือวารสารเฉพาะทาง        และคณะจัดสื่อการสอนอื่นๆ  ตามมาตรฐานสากล  เพื่อสนับสนุนการ
สอนของอาจารย์ จัดให้มีเครือข่ายกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ   
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 

ในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 สอดคล้องตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๐ 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผล 
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงาน 
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

     

(8) คณาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) คณาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้ง 

     

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับ 
การพัฒนาวิชาการ และ /หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 

1. การประเมินและประสิทธผิลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
     มกีารประเมินกลยุทธ์การสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนหรือระดับสาขาวิชา     หรือพิจารณา

จากผลการประเมินการสอนโดยนิสิตนักศึกษาภายหลังการสอนและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิต
นักศึกษานำผลการประเมินไปปรับปรุง  อาจารย์ผู้ร่วมรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อปรับปรุงแจ้งประธานหลักสตูรและผู้สอนเพื่อนำไปปรับปรุง 

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

           ประเมินโดยนิสิตนักศึกษาในแต่ละวิชาและการสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร และ/หรืออาจารย์ผู้สอนร่วม 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
        การประเมินหลักสูตรในภาพรวมสำรวจข้อมูลจากนิสิตนักศึกษาปีสุดท้าย  ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต  
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผลสัมฤทธ์ิของบัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
        ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560  และตัวบ่งช้ีตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 รวมทั้งการผ่านการ
ประเมินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ.   

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายงานผลการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ (มคอ.5)  โดยนำผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะมาวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอน จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รวบรวมรายงานผลการดำเนินการสอน (มคอ.5)  แล้วสรุปผลการดำเนินของหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 
(มคอ.7) สุดท้ายสาขาวิชาพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานของหลักสูตร  โดยนำผลสัมฤทธ์ิของนิสิต
นักศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิมาใช้ในการ
วางแผนปรับปรุงและดำเนินงาน  เพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป            
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล    นายภาษิต  ทินนาม       
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์      
สังกัด    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                     
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2546  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื  
 พ.ศ. 2540  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
 

สาขาท่ีเชีย่วชาญ          เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 

ภาษิต ทินนาม. (2554). การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยเทคนิคการบำรุงรักษาเชิงปอ้งกัน 
 กรณีศึกษา : โรงงานผลิตเครื่องจักรกลเกษตร. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธาน,ี ปีที่ 1 (ฉบับที่ 1), 11-20.  
ภาษิต ทินนาม และคณะ. (2558). การปรบัปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตู้แช่สแตนเลสโดยวิธีการจัด 
           สมดลุสายการผลิต. วารสารกา้วทันโลกวิทยาศาสตร,์ ปทีี ่5 (ฉบบัที ่2), 14-26. 
  

ประสบการณ์การสอน 
1. วิชาสถิติในงานอุตสาหกรรม 
2. วิชาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
3. วิชาความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
4. วิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
5. วิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้
            1. วิชาสถิติในงานอุตสาหกรรม 
            2. วิชาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  
            3. วิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน 
            4. วิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
            5. วิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
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ชื่อ-สกุล    นายปญัญา  สำราญหันต์  
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
สังกัด    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2551  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม) 
             คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 พ.ศ. 2546  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยธนบุรี   
  
สาขาท่ีเชีย่วชาญ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 

ปัญญา  สำราญหันต์. (2556). การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตสายพานรถยนต์. การประชุม 
            วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556, ประเทศไทย. 176. 
ปัญญา  สำราญหันต์ และสมจินต์  อักษรธรรม. (2556). การจำลองสถานการณ์กระบวนการผลิตกล่อง

บรรจุภัณฑ์หลังการปรับปรุงสมดุลกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง. การประชุม 
            วิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.), วันที ่  31 

พฤษภาคม 2556, ประเทศไทย. 1235. 
ปัญญา สำราญหันต์. (2557). การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ

ตัดสินใจเลือกผังกระบวนการผลิตสายพานรถยนต์ : กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง.  วารสารก้าว
ทันโลกวิทยาศาสตร์ ,ปทีี่ 14 (ฉบับที่ 2), 73-84. 

ปัญญา สำราญหันต์ และคณะ. (2557). การออกแบบระบบการป้องกันปัญหาขอบช้ินงานไหม้  
กรณีศึกษา : โรงงานผลิตสายพานตัวอย่าง. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, ปทีี่ 14 (ฉบับที่ 1), 
168-177. 

ปัญญา สำราญหันต์ และเปรมพร เขมาวุฆฒ์. (2558). การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างการวัด 
ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน . การประชมุวิชาการขา่ยงานวิศวกรรมอุตสาหการ. วันที่ 6-7 
สิงหาคม 2558. ประเทศไทย. 227-235. 
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สวัสดิ์  ทองสิน และปญัญา สำราญหันต์. (2558). The Development of Transportation Route 
by Linear Programming Model and Heuristics. การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ระดบันานาชาติ ครั้งท่ี 1,  วันที่ 21 กรกฎาคม 2558, ประเทศไทย. 

             
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 

1. วิศวกรฝ่ายวางแผนการผลิตและระบบคุณภาพ  บริษัท เกรทโฟมโปรดกัส์ จำกัด 
2. อาจารย์พเิศษ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลัย

เซาท์อสีบางกอก 
3. อาจารย์พเิศษ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย 
 
ประสบการณ์การสอน 

1. วิชาการบรหิารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  
2. วิชาสถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 
3. วิชาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  
4. วิชาการออกแบบและวางผังโรงงาน  
5. วิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้

1. วิชาการบรหิารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  
            2.  วิชาการออกแบบและวางผงัโรงงาน  

2. วิชาการควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
3. วิชาสถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 
4. วิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  
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ชื่อ-สกุล    นายณัฐพล  บญุรักษ ์      
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์ 
สังกัด    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 พ.ศ. 2546  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สาขาท่ีเชีย่วชาญ           ระบบบรหิารงานคุณภาพ  
 

ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 

พีระพงษ์ ยืนยงชัยวัฒน์  ณัฐพล บุญรกัษ์ ภาษิต ทินนาม และคณะ. (2559). การเพิ่มผลผลิตใน 
            อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง โดยใช้หลักการ Why Why Analysis.  
            วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร , ปีที่  11 (ฉบับพิเศษ),221-232.  
 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
            1. หัวหน้าแผนกประกนัคุณภาพ บริษัทโรงสเีอกไรซ์ จำกัด  
             2. วิศวกรโรงงาน บริษัทโรงสเีอกไรซ์ จำกัด 
 

ประสบการณ์การสอน 
1. วิชาการจัดการด้านการผลิตและปฏิบัตกิาร  
2. วิชาการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม  
3. วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยเีบื้องต้น   
4. วิชาการเขียนรายงานด้านเทคนิค  

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้

1. วิชาการจัดการด้านการผลิตและปฏิบัตกิาร   
2. วิชาการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม   
3. วิชาปฏิบัตกิารเทคโนโลยเีบื้องตน้  
4. วิชาการวัดและเครื่องมือวัด  
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ชื่อ-สกุล    นายปยิะ  รนต์ละออง 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
สังกัด    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2556  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
 พ.ศ. 2550  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 พ.ศ. 2542  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)  

คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

สาขาท่ีเชีย่วชาญ  วิศวกรรมอุตสาหการ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
ภาษิต ทินนาม  ปิยะ รนต์ละออง  สุวภัทร ตั้งผลพูล และคณะ. (2558). การปรับปรุงประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิตตู้แช่สแตนเลสโดยวิธีการจัดสมดุลสายการผลิต. วารสารก้าวทันโลก
วิทยาศาสตร์, ปีที ่15 (ฉบับที่2), 13-26. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1. วิชาสถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม  
2. วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต  
3. วิชาการบรหิารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม   
4. วิชาการศึกษาการทำงาน  

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้

1. วิชาสถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม   
2. วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต   
3. วิชาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม   
4. วิชาการศึกษาการทำงาน 

 



86 

 

 

ชื่อ-สกุล    นายฉมาธร  กุยศรีกุล      
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์      
สังกัด    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                     
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2557  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีโลจสิติกส)์   

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 พ.ศ. 2541  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
 
สาขาท่ีเชีย่วชาญ          เทคโนโลยีโลจสิติกส ์   
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 

นิธิศ ปุณธนกรภัทร์  ฉมาธร กุยศรีกลุ และสวัสดิ์ ทองสิน. (2557). เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจตั้งปรมิาณ
สินค้าคงคลัง. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร,์ ปีที่ 14 (ฉบับที่ 2), 63–72.       

              . 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 

1. วิศวกรเครื่องกล    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
2. ผู้ควบคุมการผลิต  บริษัทดีทซีี อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) 
3. ผู้จัดการฝ่ายผลิต   บริษัทซินแม็กซิสเต็ม จำกัด   
 

ประสบการณ์การสอน 
1. วิชาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในคลังสินค้า 
2. วิชาการจัดการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน 
3. วิชาการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้

1. วิชาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในคลังสินค้า 
2. วิชาการจัดการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน 
3. วิชาการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 
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ชื่อ-สกุล    นายนิธิศ  ปุณธนกรภัทร์  
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
สังกัด    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                          
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2551  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ)   

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  
 พ.ศ. 2545  ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศลิป)์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา     

                               
สาขาท่ีเชีย่วชาญ  การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน 
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
ปัญญา สำราญหันต์  สวัสดิ์ ทองสิน และนิธิศ ปุณธนกรภัทร์. (2557), การออกแบบระบบการ 

ปอ้งกันปัญหาขอบช้ินงานไหม้กรณีศึกษา : โรงงานผลิตสายพานตัวอย่าง. วารสารก้าวทันโลก
วิทยาศาสตร์, ปีที่ 14 (ฉบับที่ 1), 168–177.  

นิธิศ ปุณธนกรภัทร์  ฉมาธร กุยศรีกุล และสวัสดิ์ ทองสิน. (2557). เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจตั้งปริมาณ
สินค้าคงคลัง. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, ปีที่ 14 (ฉบับที่ 2), 63–72. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1. วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน  
2. วิชาการจัดการสินค้าคงคลงัและคลังสินค้า  
3. วิชาโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า  
4. วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต  

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้

1. วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน  
2.  วิชาเทคโนโลยีในคลังสินค้า   
3. วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล    นายภาษิต  ทินนาม       
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์      
สังกดั    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                     
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2546  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื  
 พ.ศ. 2540  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
 

สาขาท่ีเชีย่วชาญ          เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
ภาษิต ทินนาม. (2554). การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยเทคนิคการบำรุงรักษาเชิงปอ้งกัน 
 กรณีศึกษา : โรงงานผลิตเครื่องจักรกลเกษตร. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธาน,ี ปีที่ 1 (ฉบับที่ 1), 11-20.  
ภาษิต ทินนาม และคณะ. (2558). การปรบัปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตู้แช่สแตนเลสโดยวิธีการจดั

สมดลุสายการผลติ. วารสารกา้วทันโลกวิทยาศาสตร์, ปีที ่5 (ฉบับที ่2), 14-26. 
.  
ประสบการณ์การสอน 

1. วิชาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
2. วิชาความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
3. วิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
4. วิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
 

ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้
            1. วิชาสถิติในงานอุตสาหกรรม 
            2. วิชาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  
            3. วิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน 
            4. วิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
            5. วิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
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ชื่อ-สกุล    นายปญัญา  สำราญหันต์  
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
สังกัด    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2551  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม) 
             คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 พ.ศ. 2546  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยธนบุรี   
  
สาขาท่ีเชีย่วชาญ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจยั 
ณภพ  ซ้ายสุวรรณ และปญัญา สำราญหันต์. (2555). การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดอบุัติเหตุใน

กระบวนการผลิตสายพานรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ คร้ังท่ี 2, วันที่ 29 พฤษภาคม 2555, ประเทศไทย. 771. 

ปัญญา  สำราญหันต์ และสมจินต์  อักษรธรรม. (2556). การจำลองสถานการณ์กระบวนการผลิตกล่อง
บรรจุภัณฑ์หลังการปรับปรุงสมดุลกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง. การประชมุ
วิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.), วันที่  31 
พฤษภาคม 2556, ประเทศไทย. 1235. 

ณภพ ซ้ายสุวรรณ และปัญญา สำราญหันต์. (2556). การจดัทำมาตรฐานการปฏิบัตงิานเพือ่ความปลอดภัย  
            กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง, การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งท่ี  3, วันที่ 31  
            พฤษภาคม 2556, ประเทศไทย. 19.   
ปัญญา  สำราญหันต์. (2556). การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตสายพานรถยนต์.  

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556, ประเทศไทย. 
176. 

ปัญญา สำราญหันต์. (2557). การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ตัดสินใจเลือกผังกระบวนการผลิตสายพานรถยนต์ : กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง.  วารสารก้าว
ทันโลกวิทยาศาสตร์ ,ปทีี่ 14 (ฉบับที่ 2), 73-84. 
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ปัญญา สำราญหันต์ และคณะ. (2557). การออกแบบระบบการป้องกันปัญหาขอบช้ินงานไหม้  
กรณีศึกษา : โรงงานผลิตสายพานตัวอย่าง. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, ปทีี่ 14 (ฉบับที่ 1), 
168-177. 

ปัญญา สำราญหันต์ และเปรมพร เขมาวุฆฒ์. (2558). การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างการวัด 
ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน . การประชุมวิชาการขา่ยงานวิศวกรรมอุตสาหการ. วันที่ 6-7 
สิงหาคม 2558. ประเทศไทย. 227-235. 

สวัสดิ์  ทองสิน และปญัญา สำราญหันต์. (2558). The Development of Transportation Route 
by Linear Programming Model and Heuristics. การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ระดบันานาชาติ ครั้งท่ี 1,  วันที่ 21 กรกฎาคม 2558, ประเทศไทย. 

       
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 

1. วิศวกรฝ่ายวางแผนการผลิตและระบบคุณภาพ  บริษัทเกรทโฟมโปรดักส์ จำกัด 
            2. อาจารย์พเิศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะบรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
เซาท์อสีบางกอก 
            3. อาจารย์พเิศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะบรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 
 
ประสบการณ์การสอน 

1. วิชาการบรหิารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  
2. วิชาสถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 
3. วิชาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  
4. วิชาการออกแบบและวางผังโรงงาน  
5. วิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้

1. วิชาการบรหิารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
2. วิชาการออกแบบและวางผังโรงงาน  
3. วิชาการควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
4. วิชาสถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 
5. วิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  
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ชื่อ-สกุล    นายณัฐพล  บญุรักษ ์      
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์ 
สังกัด    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 พ.ศ. 2546  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สาขาท่ีเชีย่วชาญ           ระบบบรหิารงานคุณภาพ  
 

ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 

พีระพงษ์ ยืนยงชัยวัฒน์  ณัฐพล บุญรกัษ์ ภาษิต ทินนาม และคณะ. (2559). การเพิ่มผลผลิตใน 
            อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง โดยใช้หลักการ Why Why Analysis.  
            วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร , ปีที่  11 (ฉบับพิเศษ),221-232.  
 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
            1. หัวหน้าแผนกประกนัคุณภาพ บริษัทโรงสเีอกไรซ์ จำกัด  
             2. วิศวกรโรงงาน บริษัทโรงสเีอกไรซ์ จำกัด 
 

ประสบการณ์การสอน 
5. วิชาการจัดการด้านการผลิตและปฏิบัตกิาร  
6. วิชาการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม  
7. วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยเีบื้องต้น   
8. วิชาการเขียนรายงานด้านเทคนิค  

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้

5. วิชาการจัดการด้านการผลิตและปฏิบัตกิาร   
6. วิชาการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม   
7. วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยเีบื้องต้น  
8. วิชาการวัดและเครื่องมือวัด  
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ชื่อ-สกุล    นายปยิะ  รนต์ละออง 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
สังกัด    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2556  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ )  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
 พ.ศ. 2550  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 พ.ศ. 2542  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)  

คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

สาขาท่ีเชีย่วชาญ  วิศวกรรมอุตสาหการ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
ภาษิต ทินนาม  ปิยะ รนต์ละออง  สวุภัทร ตั้งผลพูล และคณะ. (2558). การปรับปรุงประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิตตู้แช่สแตนเลสโดยวิธีการจัดสมดุลสายการผลิต. วารสารก้าวทันโลก
วิทยาศาสตร์, ปีที ่15 (ฉบับที่2), 13-26. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1. วิชาสถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม  
2. วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต  
3. วิชาการบรหิารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม   
4. วิชาการศึกษาการทำงาน  

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้

1. วิชาสถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม   
2. วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต   
3. วิชาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม   
4. วิชาการศึกษาการทำงาน  
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ชื่อ-สกุล    นายฉมาธร  กุยศรีกุล      
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์      
สังกัด    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                     
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2557  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีโลจสิติกส)์   

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 พ.ศ. 2541  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
 
สาขาท่ีเชีย่วชาญ          เทคโนโลยีโลจสิติกส ์
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 

นิธิศ ปุณธนกรภัทร์  ฉมาธร กุยศรีกลุ และสวัสดิ์ ทองสิน. (2557). เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจตั้งปรมิาณ
สินค้าคงคลัง. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร,์ ปีที่ 14 (ฉบับที่ 2), 63–72.          

         . 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 

1. วิศวกรเครื่องกล   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2. ผู้ควบคุมการผลิต  บริษัทดีทซีี อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) 
3. ผู้จัดการฝ่ายผลิต   บริษัทซินแม็ก  ซสิเต็ม จำกัด   
 

ประสบการณ์การสอน 
1. วิชาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในคลังสินค้า 
2. วิชาการจัดการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน 
3. วิชาการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้

1. วิชาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในคลังสินค้า 
2. วิชาการจัดการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน 
3. วิชาการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 
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ชื่อ-สกุล    นายนิธิศ  ปุณธนกรภัทร์  
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    

สังกัด    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                          
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2551  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ)   

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  
 พ.ศ. 2545  ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศลิป)์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     

                               
สาขาท่ีเชีย่วชาญ  การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน 
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
ปัญญา สำราญหันต์  สวัสดิ์ ทองสิน และนิธิศ ปุณธนกรภัทร์. (2557), การออกแบบระบบการ 

ปอ้งกันปัญหาขอบช้ินงานไหม้กรณีศึกษา : โรงงานผลิตสายพานตัวอย่าง. วารสารก้าวทันโลก
วิทยาศาสตร์, ปีที่ 14 (ฉบับที่ 1), 168–177.  

นิธิศ ปุณธนกรภัทร์  ฉมาธร กุยศรีกุล และสวัสดิ์ ทองสิน. (2557). เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจตั้งปริมาณ
สินค้าคงคลัง. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, ปีที่ 14 (ฉบับที่ 2), 63–72. 

 
ประสบการณ์การสอน 
             1. วิชาการจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน  
             2. วิชาการจัดการสินค้าคงคลังและคลงัสินค้า  
             3. วิชาโลจสิติกส์และการกระจายสินค้า  
             4. วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต  
 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้

1. วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน  
2. วิชาเทคโนโลยีในคลงัสินค้า   
3. วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต 
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ชื่อ-สกุล    นายสวัสดิ์  ทองสิน 

ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย ์  
สังกัด    สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (การจัดการเทคโนโลยี) 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 พ.ศ. 2545  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
                                          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 พ.ศ. 2537  ครุศาสตรบัณฑิต (ช่างอุตสาหกรรม กอ่สร้าง)  

คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 
สาขาท่ีเชีย่วชาญ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจยั 
ปัญญา สำราญหันต์, สวัสดิ์ ทองสิน และนิธิศ ปุณธนกรภัทร์. (2557). การออกแบบระบบการปอ้งกนัปัญหา

ขอบช้ินงานไหม้กรณีศึกษา : โรงงานผลิตสายพานตัวอย่าง. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 
ปีที่ 14 (ฉบับที่ 1), 168 – 177. 

สวัสดิ์  ทองสิน และปญัญา สำราญหันต์. (2558). The Development of Transportation Route 
by Linear Programming Model and Heuristics. การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ระดบันานาชาติ ครั้งท่ี 1,  วันที่ 21 กรกฎาคม 2558, ประเทศไทย.   

   
ประสบการณ์การสอน 

1. วิชาสถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 
2. วิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
3. วิชามนุษยสัมพันธ์ในงานอุตสาหกรรม 
4. วิชาการวิจัยเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้

1.  วิชาสถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 
 2. วิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
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           3. วิชามนุษยสมัพันธ์ในงานอุตสาหกรรม 
           4. วิชาการวิจัยเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 
           5. วิชาการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลย ี
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ชื่อ-สกุล        นายพีระพงษ์  ยืนยงชัยวัฒน ์
ตำแหน่งทางวิชาการ           อาจารย ์  
สังกัด         สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2555        วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)       
                                      คณะบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม   
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
 พ.ศ. 2544        วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)   

       คณะวิศวกรรมศาสตร์   
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 

สาขาท่ีเชีย่วชาญ        1. พลังงานจากชีวมวล 
       2. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลติ(CAD/CAM)    

 

ผลงานวิชาการ 
บทความวิจัย 
ภาษิต ทินนาม  ปิยะ รนต์ละออง  พีระพงษ์ ยืนยงชัยวัฒน์ และคณะ. (2558).  (2558). การปรับปรุง

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตู้แช่สแตนเลสโดยวิธีการจัดสมดุลสายการผลิต. วารสารก้าวทันโลก
วิทยาศาสตร์, ปีที่ 15 (ฉบับที่ 2), 14-26. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1. วิชาวัสดุศาสตร์  
2. วิชาเขียนแบบวิศวกรรม  
3. วิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน  
4.  วิชาการทดสอบวัสดุ  
5. วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบการผลิต  

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้

1. วิชาเขียนแบบวิศวกรรม  
2. วิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล  
3. วิชาการออกแบบเครือ่งมือและอปุกรณ์จับยึด    
4. วิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน  
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ชื่อ-สกุล    นางสาวสุวภัทร  ตั้งผลพูล      
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์      
สังกัด    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)   

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื  
 พ.ศ. 2544  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
 

สาขาท่ีเชีย่วชาญ          เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
 

วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ สุวภัทร ตั้งผลพลู และคณะ. (2556). การปรับปรุงประสทิธิภาพการผลิตเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคนิคจำลองสถานการณ์. การประชมุวิชาการขา่ยงานวิศวกรรม
อุตสาหการ , วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556, ประเทศไทย. 176. 

ภาษิต ทินนาม  ปิยะ รนต์ละออง  สุวภัทร ตั้งผลพูล และคณะ. (2558). การปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตตู้แช่สแตนเลสโดยวิธีการจัดสมดุลสายการผลิต. วารสารก้าวทันโลก
วิทยาศาสตร์, ปีที ่15 (ฉบับที่2), 13-26. 

 

ประสบการณ์การสอน 
1. วิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม 
3. วิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
4. วิชาคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 

 

ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้
1. วิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. วิชาคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 
3. วิชาการวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ 
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ชื่อ-สกุล    นายพลกฤต  กลัน่แก้วดำรง  
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์    
สังกัด    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2552  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  
 พ.ศ. 2547  บรหิารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

สาขาท่ีเชีย่วชาญ  การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน  
 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 

1. หัวหน้างานฝ่ายคลังสินค้า   บริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จำกัด 
2. ผู้จัดการบริษัท                บริษัทภัทรพลทรานสปอร์ต 

 
ประสบการณ์การสอน 

1.  วิชาโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า  
2.  วิชาการจัดการสินค้าคงคลังและคลงัสินค้า  

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้

1. วิชาพิธีการศุลกากร  
2. วิชากฎหมายระหว่างประเทศ  
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ชื่อ-สกุล    นายวรพนธ์  ชีววรนนท์ตรี  
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์  
สังกัด    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                          
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2558           วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)   

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
 พ.ศ. 2550  ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา)  
    คณะครุศาสตร์..มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา  
 
สาขาท่ีเชีย่วชาญ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
 
ประสบการณ์การสอน 

1. วิชาการออกแบบและวางผังโรงงาน 
2. วิชาวัสดุอุตสาหกรรม 
3. วิชาวัสดุศาสตร์ 
4. วิชาเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
5. วิชาการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้

1. วิชาการออกแบบและวางผังโรงงาน 
2. วิชาวัสดุอุตสาหกรรม 
3. วิชาวัสดุศาสตร์ 
4. วิชาเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
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ชื่อ-สกุล    นายณภพ  ซ้ายสุวรรณ  
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์  
สังกดั สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2546  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)                                           

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 พ.ศ. 2538  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส)์  
                       คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม  
  
สาขาท่ีเชีย่วชาญ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
ณภพ ซ้ายสุวรรณ และปัญญา สำราญหันต์.(2555). การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดอบุัติเหตุใน 
             กระบวนการผลิตสายพานรถจกัรยานยนต์ กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง, การประชมุวิชาการ 
             ระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ คร้ังท่ี 2 ,กรงุเทพฯ ปี พ.ศ.2555. หน้า771. 
ณภพ ซ้ายสุวรรณ และปัญญา สำราญหันต์.(2556).การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัตงิานเพือ่ความปลอดภัย  
             กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง, การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งท่ี  3,กรุงเทพฯ ,  
             หน้า19. 
 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 

1. ผู้จัดการโรงงาน   ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรญูโมลด์  
              
ประสบการณ์การสอน 

1. วิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
2. วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต   
 3. วิชาการบรหิารคุณภาพ   
 4. วิชาเครื่องมอืวัดและการวัด   
 5. วิชาวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม   
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ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้

1. วิชาการบรหิารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  
2. วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
3. วิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ   
4. วิชาเครื่องมือวัดและการวัด   
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ชื่อ-สกุล            นายบุริม  นิลแปน้  
ตำแหน่งทางวิชาการ           อาจารย ์  
สังกัด    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                          
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2552           วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)    

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี  
 พ.ศ. 2547  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)   

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  
  
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ วิศวกรรมอุตสาหการ    
 
ประสบการณ์การสอน 

1. วิชาเขียนแบบวิศวกรรม  
2. วิชากลศาสตร์วิศวกรรม  
3. วิชาการวิจัยการดำเนินงาน  
4. วิชาวัสดุวิศวกรรม  
5. วิชาวัสดุวิศวกรรม  
 

ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้
1. วิชาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสำหรบัโลจสิติกส์  
2. วิชาการวิจัยการดำเนินงานเบื้องต้น  
3. วิชาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
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ชื่อ-สกุล              นาวาโท ดร.บูรพา ดำรงวัฒนโยธิน 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2548  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
          พ.ศ. 2537  บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศ) 

คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยสยาม 
 พ.ศ. 2532  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)์   
    สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
  
สาขาท่ีเชีย่วชาญ  เทคโนโลยสีารสนเทศและการจัดการ 
 
ประสบการณ์การทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอน 
          1. พ.ศ. 2535 - ปจัจุบัน         นายทหารฝ่ายกจิการวิทยโุทรทัศน์ 

                            กรมยุทธการทหารเรือ 
 

ประสบการณ์การสอน 
1. วิชาสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม  
2. วิชาการจัดการกลยุทธ์ 
3. วิชาการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้

1. วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศในงานอุตสาหกรรม  
2. วิชาการจัดการกลยุทธ์ 
3. วิชาการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  
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ชื่อ-สกุล            นางณัฐรดา  ปุณธนกรภทัร์ 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2551               เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)  

คณะบริหารธุรกจิ   มหาวิทยาเกษตรศาสตร ์
 พ.ศ. 2542  บรหิารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  

คณะบริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
ประสบการณ์การทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอน 
           1.พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   
                                                    สำนักงานประปาชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
           2.พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544 เจ้าหน้าที่บญัชีและพสัด ุ   
             วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
           3. พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 3 สำนักงานสรรพากร          
                                                    จังหวัดหนองคาย 
           4. พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2554 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 4 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุร ี3 
           5. พ.ศ. 2554 – ปจัจุบัน            นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ    
             สำนักมาตรฐานการกำกับดูแลและตรวจสอบภาษี  กรมสรรพากร 

 
ประสบการณ์การสอน 

1.  วิชาภาษีอากร 
2. วิชาบัญชีข้างต้น 
3. วิชาบัญชีช้ันกลาง 
4. วิชาการจัดการการเงิน 

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้

1. วิชาการบัญชีอุตสาหกรรม  
2. วิชาการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสตกิส ์
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ชื่อ-สกุล              นายรัฐศักด์ิ  ผลาขจรศักด์ิ 

 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2548  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมระบบการผลิต)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื 
 พ.ศ. 2543  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
                           

สาขาท่ีเชีย่วชาญ  วิศวกรรมระบบผลิต   
 
ประสบการณ์การทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอน 
          1. พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2553        อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    
                                                   มหาวิทยาลัย เกษตรกำแพงแสน 
          2. พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556        อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    
                                                   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น  

 
ประสบการณ์การสอน 
          1. วิชากรรมวิธีการผลิต  
   2. วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในการผลิต 
 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้

1. วิชากรรมวิธีการผลิต 
2. วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในการผลิต  
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ชื่อ-สกุล              นางสาวนฤมล  ตีระพัฒนเกียรต ิ
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)   
                                          คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    
           พ.ศ. 2548                  บริหารธุรกจิบัณฑิต   

คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  
 
สาขาท่ีเชีย่วชาญ           การจัดการอุตสาหกรรม 
 
ประสบการณ์การทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอน 

1.   พ.ศ. 2548 – ปัจจบุัน       เจ้าหน้าทีฝ่่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนนัทา   
                         

ประสบการณ์การสอน 
            1. วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
            2. วิชามนุษย์สัมพันธ์ในงานอุตสาหกรรม  
 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้
  1. วิชาการจัดการเชิงกลยทุธ์  
            2. วิชามนุษย์สัมพันธ์ในงานอุตสาหกรรม   
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ชื่อ-สกุล     นางสาวโสภิดา  ท้วมม ี

 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2551  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื 
 พ.ศ. 2548  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
                           

สาขาท่ีเชีย่วชาญ  วิศวกรรมอุตสาหการ   
 
ประสบการณ์การทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอน 
           1. พ.ศ.2555- ปัจจุบัน          อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    
                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
            
ประสบการณ์การสอน 
          1. วิชาการตลาดในงานอุตสาหกรรม 
   2. วิชาคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 
 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้

1. วิชาการตลาดสมัยใหม ่
2.  วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม   
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ภาคผนวก จ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วัน ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
ณ ห้องประชุมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตร 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดให้มีการวิพากษ์
หลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เมื่อ
วันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. รศ.ดร.วิชัย      แหวนเพชร 
2. ผศ.ดร.วรพจน์  มีถม 
3. อาจารย์พงรภี   ศรีสวัสดิ์ 
4. นายสำเร็จ       แสนศิริ 
5. นายไพโรจน์     หงส์ยิ้ม 
6. นายพัสกร       ปานขาว 

 

ผลการวิพากษ์หลักสูตรมีดังนี ้
ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

1. การปรับหลกัสูตร •  ควรนำเอา มคอ .7 มาพิจารณาปรับปรุงร่วม  เช่น 
พิจารณาว่าผลการศึกษาของนักศึกษาเป็นไปตามคาดหรือ 
มวิีชาการปฎิบัติเพียงพอหรือไม่   

• สำหรับการสอนในด้านโลจิสติส์  ควรนำเอา มคอ .1 
ของโลจิสติสก์มาเป็นแนวทางในการกำหนดรายวิชา 

2. จุดเด่นของหลกัสูตร • การออกแบบหลักสูตรสวยงาม มีองค์ประกอบของ 
STEM แต่ทั้งนี้ ควรการกำหนดรายควรให้มีความสอดคลอ้ง
กั บ  ค ว า ม เป็ น  STEM ยิ่ ง ข้ึ น โ ด ย ใน ด้ า น  M คื อ 
Management ควรครบทั้ง 4 M เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา
ทั้ง  Man  Material  Method  Machine  ดังนั้น จึงควร
บรรจุอยู่ในรายวิชาบังคับเพื่อกำหนดเป็นรูปแบบที่ชัดเจน
ของห ลั กสู ตร   โดย   Machine : ได้ แก่ วิชาการซ่ อม
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
บำรุงรักษา  Method  ได้แก่รายวิชา การศึกษาการทำงาน     
Material  ได้แก่ material handling  หรือการจัดการวัสดุ 
คงคลัง  หากควบอยู่กับวิชาอื่น เช่น material handling 
ควบอยู่กับการออกแบบและวางผังโรงงาน ควรปรับช่ือวิชา
ให้เด่นเพื่อประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษา   นอกจากนี้วิชาที่
สมควรจัดสอน ได้แก่ ต้นทุน  การควบคุมคุณภาพ  การ
จัดการนวัตกรรม ซึ่งอาจแทรกอยู่ในเนื้อหาของหลายๆ วิชา
ได้  รวมถึงวิชาการจัดการความเสี่ยง (risk management)  
การจัดการข้อมูล  (MIS) 

• มีการนำเอาการปรับสู่ประชาคมอาเซียน และบริบทของ
ความต้องการของอุตสาหกรรมเข้ามาพิจารณาในการ
กำหนดรายวิชาและปรับปรุงหลักสูตร    

3. ปรับเปลี่ยนกลุ่มวิชา • เป็นวิชาที่ควรมีอยู่และควรจัดอยู่ในรายวิชาบังคับ  ตาม
เทรนของอุตสาหกรรมและสถานการณ์สิ่งแวดลอ้ม  ซึ่งเป็น
วิชาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม  ได้แก่  วิชา 4 M  ;  
การศึกษาการทำงาน, การออกแบบและวางผังโรงาน, การจัด-
การอุตสาหกรรม , วิศวกรรมบำรุงรักษา, การจัดการต้นทุน   

4. ปรับปรงุคำอธิบาย เนื้อหารายวิชา  • ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมควรเพิ่มการ
จัดการข้อมูล   การประมวลผล  การกรอกข้อมูล โดยเพิ่ม
เนื้อหาโปรแกรมฐานข้อมูล ได้แก่ MS Access และการใช้ 
กูเกิลแอพฯ เพื่อให้นักศึกษามีการปรับความรู้ได้เข้ากับ
สถานการณ์ IT  และสามารถจัดการข้อมูลได้ยืดหยุ่นข้ึน    
รวมถึง อินฟราสตรัคเจอร์ เช่น  การสร้างเว็บ   ฐานข้อมูล 
web base php ฐานข้อมูลเน็ทเวอร์ค  

• ในรายวิชาเพิ่มผลผลิต ควรเพิ่มการสอน TPS  Lean 5ส 
การออกแบบวางผังโรงงาน ปรับเพิ่มเนื้อหาหรือปรับเพิ่ม
วิชาเป็น Material Handling   การกระจายสินค้า   ระบบ 
ERP เน้นส่วนการนำไปใช้ เช่น การเรียนรู้ ว่ า logistic 
scorecard เก็บข้อมูลส่วนใดบ้างด้วยรูปแบอะไร   

5. ปรับเพิ่มรายวิชาทางโลจสิติกส ์ ควรเพิ่ ม เนื้ อหาในด้านการขนส่ ง  แง่   Multi model 
transportation  การขนส่งใน ASEAN ช่องทาง การขนส่ง
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
แต่ละด้าน  ซึ่งสามารถศึกษาได้จากกงานวิจัย 

6. รายวิชาการประกอบธุรกจิอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

•  เพิ่มการเนื้อหาการจัดทำแผนธุรกิจ การศึกษาความ
เป็นไปได้โครงการ 

7. การเขียนรายงานด้านเทคนิค •  ช่ือวิชาควรปรับให้ดูน่าสนใจ และเป็นที่เข้าใจสำหรับผู้
ประกอบ เนื่องจากคำอธิบายรายวิชาเป็นลักษณะการเขียน
เอกสาร ISO  ดังนั้นอาจปรับช่ือรายวิชาเป็น การเขียน
เอกสารมาตรฐานด้านคุณภาพ 9000  

8. วิชามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และการประกันคุณภาพ 

• ควรเปลี่ยนช่ือรายวิชาให้สอดคล้องคำอธิบายรายวิชา 
ถ้าใช้ช่ือเดิมควรเน้นระบบคุณภาพที่กว้างขึ้น หากเน้นด้าน 
ISO 9000 เพียงอย่างเดียวให้ปรับช่ือให้เฉพาะมากขึ้น 

9. วิชาการควบคุมคุณภาพ • ระบุเครื่องมือ 7 QC  tool หลายๆ เครื่องมือ 
10. ข้อกำหนดของหลกัสูตร •  หลักสูตรต่อเนื่องต้องดำเนินการสอนเป็นเชิงวิชาชีพ

หรือเป็นรายวิชาปฏิบัติเป็นส่วนมาก  จึงควรตรวจสอบ
จำนวนวิชาปฏิบัติว่ารวมกันแล้วมากกว่า 36 หน่วยกิต  
และทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  สำหรับหลักสูตร 2 ปี  
วิชาปฏิบัติมากกว่า 24 หน่วยกิต และทฤษฎีไม่น้อยกว่า  
15 หน่วยกิต 

11. การกำหนดข้อมูลอาจารย ์ • ไม่ต้องลงรายละเอียด 13 หลัก ยกเว้นใน สมอ.02 ที่ใส่
เลขประชาชน 13 หลัก 

12. ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ •  มีความต้องการวิชาปฏิบัติการผสมผสานกับวิชาทฤษฏี 
เน้นในส่วนของแนวคิดการลดต้นทุน  การปรับปรุงคุณภาพ  
ระบบ อัตโนมัติ   พลังงานและสิ่งแวดล้อม   

• ควรเน้นการสอนให้เกิดการคิดวิเคราะห์  เพราะพบว่า
พนักงานส่วนมากมักรับคำสั่งอย่างเดียว ยังชาดการคิด
ประยุกต์   และตลอดจนการรู้จักกิริยามารยาทในการ
ประพฤติตนต่อพนักงานผู้อาวุโส  

• การนำเสนองาน   และยินดีทีจ่ะให้ความร่วมมือด้านการวิจัย 
13. จำนวนวิชาที่จัดในแผนการเรียน • จำนวนวิชาเรียนในบางช้ันปี คิดรวมแล้วใช้เวลาถึง 54 

ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   นักศึกษาไม่น่าจะมีเวลาพอที่จะศึกษา
ได้เต็มที่    ดังนั้นน่าจะมีการปรับแผนการเรียนให้ยืดหยุ่น
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ไปยังภาคการศึกษาที่ว่าง 

14. วิชาทางด้านภาษาของประเทศเพื่อบ้าน • นับเป็นรายวิชาที่เป็นจุดเด่น และควรเน้นให้นักศึกษา 
ศึกษาในภาษา พม่า ลาว และกัมพูชา เนื่องจากเป็นภาษาที่
น่าจะมีความข้องเกี่ยวในการติดต่องานในอนาคต 

15. โครงสร้างรายวิชาเอก • กำหนดรายวิชาเอก ต้องมีวิชาหลัก 30 หน่วยกิต ข้ึนไป 
ซึ่งตามโครงสร้างกำหนดรายวิชาเอกไว้เป็นเอกเลือก 24  
ทำให้หน่วยกิตไม่พียงพอ   

16. วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ •  หากกำหนด เป็น  2 หน่วยกิต  ในช่ัวโมงการศึกษาน่าจะ
กำหนดเป็น (0-90-0) 

17. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ • กำหนดเพิ่มว่าสหกิจศึกษา 
18. รายวิชาแกนคณิตวิทย์ • กำหนดจากรายวิชาแกนของคณะ 
19. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับ

กระบวนการจัดทำหลักสูตร 
• หลักสูตรต้องนำเข้าสู่สภาวิชาการ ที่มีการกลั่นกรอง
อย่ างเ ข้ม ข้น   โดยกำห นดปี ตาม เวลาที่ ส่ ง เข้ าสภา
มหาวิทยาลัย  ดังนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตร  ต้องมี
คุณสมบัติครบก่อนเข้าสภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการ 

20. เพิ่มอาจารยร์ับผิดชอบหลักสูตร อีก 3 
ท่าน 

• อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีอย่างละ 3 ท่านแยก
ตามแขนง   

21. แนวทางการดำเนินการ • การประชุมคณบดี กำหนดปลายเดือนของทุกเดือน 
ดังนั้นหากส่งเล่มแก้เข้าทันกลางเดือนจะทันวาระของ
คณบดีในท้ายเดือน    เพื่อผ่านเข้าสภาวิชาการ ซึ่งประชุม
ทุกตน้เดือน และสภามหาวิทยาลัยซึ่งประชุมทุกกลางเดือน  
โดยต้องจัดส่งคณะในเบื้องต้นก่อน 6  เล่ม หลักสูตรควร
เข้าสภาก่อนธันวาคม   แต่หากเปิดเทอมสิงหาคม สามารถ
ยืดหยุ่นเพิ่มได้โดยต้องอนุมัตจิากสกอ. ก่อนการเปิดเทอม 
4 เดือน 
 

22. การดำเนินการกำกบัหลักสูตร  • รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร  เสนอแนะเพิ่มเติมว่าการกำกับ
หลักสูตรนั้นเป็นสิ่งสำคัญ  เช่นการกำหนดให้การบริหาร
ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้งและอาจารย์มีส่วน
ร่วมทุกคน    และการทำงานวิจัยควรเป็นแบบช่วยเหลือ
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
กัน   กรประกันคุณภาพควรทำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงพอ    
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ควรปรับให้
พอเหมาะอย่างน้อยควรมีใน 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ความรู้ 
คุณธรรม ปัญญา  

23. ช่ือวิชา บัณฑิตนิพนธ์ • ควรปรับปรุงช่ือ เป็นอย่างง่ายและเข้าใจง่าย เช่น 
โครงการภาคนิพนธ์ 1  หรือวิจัย 1 วิจัย 2 เป็นต้น 

24. ข้อสังเกตสำหรบัจำนวนคน • การกำหนดแผนรับจำนวนนักศึกษาที่มากนั้น  ควรมีการ
ตรวจติดตามสัดส่วนการคงอยู่ตามแผนรับว่าเป็นไปตาม
แผนหรือไม่  หากจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน  บาง
มหาวิทยาลัยจะต้องให้สาขาพิจารณาทบทวนตนเอง 
เนื่องจากมีผลต่อการประกันคุณภาพ 
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ภาคผนวก ช 

เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
และตารางเปรียบเทียบเน้ือหาสาระการปรับปรุงหลกัสูตร 
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เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
และตารางเปรียบเทียบเน้ือหาสาระการปรับปรุงหลกัสูตร 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
--------------------------------------------------------- 

 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

1) เพือ่ใหส้อดคล้องกบัแผนพฒันาการอุดมศึกษาแหง่ชาติ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

   2) เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)    

   3) เพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) 

3) ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ  และมีความเช่ียวชาญด้านการจัดการ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  โดยสอดคล้องกับงานที่ต้องการบุคลากรทางด้านนี้ในปัจจุบัน  ตลอดจนการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ก้าวหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

4) เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรระดับสูงข้ึนสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อในสาขาเดมิ 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงปรบัเปลี่ยนตามร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
 
สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตมีการปรับปรุงโครงสร้างให้แตกต่างจากเดิมเพื่อให้หลักสูตรมีความ 
ทันสมัยและทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีการ
ปรับปรุงเรื่องต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นในเชิงเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 

5.1 ช่ือหลักสูตรเปลี่ยนจากหลักสูตรเดิมสายวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5.2 โครงสร้างหลักสูตรปรับให้สอดคลอ้งกับร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี  
ประจำปี พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
กับหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : เทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of   
Technology (industrial technology) 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : เทคโนโลยีบณัฑิต      
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ภาษาอังกฤษ :Bachelor of                  
Technology (industrial technology) 

        
       - 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทย : เทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ชื่อย่อภาษาไทย : ทล.บ. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)   
 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of 
Technology (Industrial Technology)     
 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Tech. (Industrial 
Technology)  

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทย : เทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ชื่อย่อภาษาไทย : ทล.บ. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)   
 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of 
Technology (Industrial Technology)     
 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Tech. (Industrial 
Technology)   
 

 
       - 

ปรัชญา : 
มุ่ ง ผลิ ตบั ณ ฑิ ต ให้ เป็ นผู้ มี โอกาสเข้ าสู่
ประสบการณ์ ในการสั่งสมความรู้ ความสามารถ 
และฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
โดยมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้สามารถวิจัยและสร้าง
องค์ความรู้ ได้อย่างมีระเบียบ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 
 

ปรัชญา : 
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผูท้ี่มีความสามารถ  
สั่งสมและสร้างสรรค์องค์ความรู้ ปรับใช้เทคโนโลย ี 
สร้างมูลค่าอุตสาหกรรม 
 

 
ปรับให้มีความ
กระชับ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 



125 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

วัตถุประสงค ์
1. มีความรู้และ เกิดวิสัยทัศน์ในการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารอุตสาหกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2. มีทักษะพฒันาเทคนิคและวิธีการ ดำเนิน 
งานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในด้านการ
จัดการอุตสาหกรรม  เทคโนโลยกีารผลิตและ
การจัดการทางโลจสิติกส์ไดเ้ป็นอย่างด ี
 

3. สามารถประสานงานการดำเนินการ  
ระหว่างผู้บังคับบัญชา วิศวกรและผูป้ฏิบัติ 
งานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

4. สามารถวิจัยและสร้างองค์ความรู้โดยนำ
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมา
วิ เค ร าะห์ เ ชิ ง ป ริ ม าณ เพื่ อ ก ารจั ด ก า ร
อุตสาหกรรม  เทคโนโลยีการผลิต  และการ
จัดการทางโลจิสติกส์เพื่อนำไปพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ิน  
 

5. เสรมิสร้างความเป็นผู้นำ และปลูกฝังให้
นิสิตนักศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคมและสิง่แวดล้อม 
 

6. มีเจตคติคุณธรรม/ค่านิยม/จริยธรรม และ
จรรยาบรรณต่ออาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

วัตถุประสงค ์
1.มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม
และทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ 
และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ 
 

2. มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ    
สมรรถนะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมเพือ่การประกอบวิชาชีพ และ
การศึกษาในระดบัสงูข้ึน 
 

3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงข้ึนไป เพื่อพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาต ิ 
 

4. คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และสามารถเลื อก วิ ธีแก้ ไขปัญ หา และ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  

5. มีมนุษยส์มัพันธ์และมีความสามารถในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น   มีทักษะในด้านการทำงาน
เป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการ
ทำงานได้อย่างเหมาะสม มีจิตสำนึกรักองค์กร
และเป็นผูม้ีทัศนคติที่ดีในการทำงาน  

6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทาง
เทคนิคในการตดิต่อสื่อสาร  รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างด ี
 
 

 
วัตถุประสงค์
ตามผลการ
เรียนรู้ตามร่าง
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตร ี
สาขาวิชา
เทคโนโลยี 
พ.ศ. 2559 
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หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
                                   133   หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
                                    136  หน่วยกิต 

   เพิ่มข้ึน 3     
   หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30 หน่วยกิต หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์          6 หน่วยกิต   
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์            6 หนว่ยกิต 7 หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
             9 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ……… หน่วยกิต 
2.1) กลุม่วิชาแกนสำหรบัวิทยาศาสตรป์ระยุกต์.                                                   
                                                  14 
หน่วยกิต  
2.2) กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ  
                                       12 หน่วยกิต 
.2.3) กลุม่วิชาเฉพาะด้าน          54 หน่วยกิต  
2.4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     12 หน่วยกิต  
2.5) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      5  หน่วยกิต 
.  
  
 
  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี         6  หนว่ยกิต  

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      32  หน่วยกิต  
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ      23  หน่วยกิต    
 1) กลุ่มวิชาภาษา                 9 หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
            7 หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
            6 หน่วยกิต 
 4) กลุ่มวิชาพลศึกษา            1 หน่วยกิต 
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก          9 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา              3 หน่วยกิต  
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
              3 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
               3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ           98  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ……… หน่วยกิต 
2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐานทาง 
       (1) กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
วิชาพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
       (2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี  
2.2) วิชาเฉพาะด้าน. ไม่น้อยกว่า ……… หน่วยกิต 
2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ……… หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี          6 หน่วยกิต       

ปรบัตามร่าง
เกณฑ์มคอ.1     
เพิม่รายวิชาใน
กลุม่วิชาเลอืก 
ย้ายหมวดวิชาใน
หมวดวิชาบังคับ 

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการ
สืบค้นสารสนเทศ                      3(3-0-6) 
                                            

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
9111101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
                                           3(2-2-5) 
 

ปรบัรหสัวิชา  
ปรบัช่ือวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 
 คำอธิบายรายวิชา 

2001102 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวนหน่วยกิต 
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หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

3(3-0-6) 3(2-2-5) (บรรยาย-ปฏิบตั)ิ 
ค ำ อ ธิ บ า ย
รายวิชา แยกวิชา
เป็น 2 รายวิชา 

  9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
3(2-2-5) 

2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน  
3(3-0-6) 

9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 
3(2-2-5) 

ปรบัรหสัวิชา  
ปรบัช่ือวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ ) 
คำอธิบายรายวิชา        
แยกรายวิชาเป็น 
8 รายวิชา 

9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 
3(2-2-5) 

9112103  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 
3(2-2-5) 

9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 
3(2-2-5) 

9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 
3(2-2-5) 

9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
3(2-2-5) 

9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่่น 
3(2-2-5) 

9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี
3(2-2-5) 

1002101  การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย ์
3 (3-0-6) 

 

9121101 ทักษะชีวิต                  3(3-0-6) 
 

ปรับรหัสวิชา  
ช่ือวิชาและ
คำอธิบายวิชา 

2003101  สงัคมไทยและสงัคมโลก  
3(3-0-6) 

9121102 สังคมไทยและสงัคมโลก 
ในศตวรรษที่ ๒๑                       3(3-0-6) 

 

ปรับรหัสวิชา  
ช่ือวิชาและ
คำอธิบายวิชา 

- 9121103 ความเป็นพลเมือง         1(1-0-2) 
 

เพิ่มรายวิชา 

- 9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ 
3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

- 9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
3(3-0-6) 

 

เพิ่มรายวิชา 

2002102 สนุทรีนิยม                  3(3-0-6) 9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม   3(3-0-6) 
 

 

ปรับรหัสวิชา  
ช่ือวิชา และ
คำอธิบายวิชา 

- 9122204 ความสุขแห่งชีวิต          3(3-0-6) 
 

เพิ่มรายวิชา 

2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม                             3 (3-0-6) 

 

 9131101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวัน                           3(2-2-5) 
 

 

ปรับรหัสวิชา  
ช่ือวิชา  
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ)  
คำอธิบายวิชา 

4004102  การคิดและการตัดสินใจ  
3(2–2–5) 

9131102 ทักษะการเรียนรู้และ 
แก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์             3(2-2-5) 
 

ปรับรหัสวิชา  
ช่ือวิชา และ
คำอธิบายวิชา 

4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บูรณาการ                               3(2-2-5) 
 

9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
สื่อสงัคมออนไลน์                       3(2-2-5) 
 

ปรับรหัสวิชา  
ช่ื อ วิชา  แล ะ
คำอธิบายวิชา 

- 9132202 เทคโนโลยีสื่อดจิิทลั 
ในชีวิตประจำวัน                       3(2-2-5) 

เพิ่มรายวิชา 

-  9132203 เทคโนโลยเีพือ่การพฒันาที่ยั่งยนื 
3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชา 

4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 
3(2-2-5) 

9132204 สุขภาพและความงาม 
3(3-0-6) 

 

ปรับรหัสวิชา  
ช่ือวิชา และ
คำอธิบายวิชา 

- 9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 
                                           1(0-2-1) 

เพิ่มรายวิชา 



129 

 

 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 
หัวข้อท่ีปรับปรุง 

หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวนหน่วยกิต   133  หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต  136  หน่วยกิต เปลี่ยน 

รหัสวิชา 
เปลี่ยน 

ชื่อรายวิชา 

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

2.1  วิชาแกน   2.1 วิชาเฉพาะ พ้ืนฐาน      
2.11 กลุ่มวิชาแกนสำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  จำนวน 14  หน่วยกิต    2.11กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน  14  หน่วยกิต       
4101105 ฟิสิกส์ทั่วไป 4(3-3-7) 4106103 ฟิสิกส์ทั่วไป 4(3-3-7)  -  

4214104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 4101105 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)  -  
4102105 เคมีทั่วไป 4(3-3-7) 4102101 เคมีทั่วไป 4(3-3-7)    

   4151104 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
4100101 ภาษาอังกฤษสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)    ตัดออก 

   2.12 กลุ่มพื้นฐานทางเทคโนโลยี จำนวน  18  หน่วยกิต      
   4151102 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน  3(2-2-5) เพิ่มใหม่ 
   4151301 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
   4151302 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
   4151202 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ  3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
   4151101 การจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
   4151203 วัสดุอุตสาหกรรม  3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
2.12 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 12   หน่วยกิต   
4205205 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)     

 4205102 เขียนแบบวิศวกรรม 3(1-1-4)    
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 
หัวข้อท่ีปรับปรุง 

หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวนหน่วยกิต   133  หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต  136  หน่วยกิต เปลี่ยน 

รหัสวิชา 
เปลี่ยน 

ชื่อรายวิชา 

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

4205207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม   3(2-2-5)     
ย้ายหมวดและปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา 

และรหัสวิชา 
4205307 โครงการบัณฑิตนิพนธ์ 1  3(3-0-6)    

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน       

2.3.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน  36  หน่วยกิต 2.21 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาบังคับ  จำนวน  24  หน่วยกิต    
4205206 วางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 4151303 การวางแผนและควบคุมการผลิต  3(3-0-6)  -  

4205205 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 4151207 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)  -  

4205402 การศึกษาการทำงาน 3(3-0-6) 4151305 การศึกษาการทำงาน  3(3-0-6)  -  

4205209 มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 4151204 มนุษยสัมพันธ์ในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)    
4205102 เขียนแบบวิศวกรรม      ย้ายหมวด 

  3(2-2-5) 4151205 การออกแบบวางผังและการขนถ่ายวัสดุ 3(3-0-6) เปลี่ยนหมวด ช่ือ คำอธิบายและรหัสวิชา  
4205208  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  3(3-0-6) 4151103 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6)  -  
4205210 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 41512207 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6)  -  
4205414 การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)    ย้ายหมวด 

   4151306 การบริหารโครงการในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) เพิ่มใหม่  
   4151307 โครงงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1  3(2-2-5) เปลี่ยนหมวด ชื่อ คำอธิบายและรหัสวิชา  

4205204 สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6)    ย้ายหมวด  
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 
หัวข้อท่ีปรับปรุง 

หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวนหน่วยกิต   133  หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต  136  หน่วยกิต เปลี่ยน 

รหัสวิชา 
เปลี่ยน 

ชื่อรายวิชา 

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

4205101 การจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6)    ย้ายหมวด 
4205308 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6)    ย้ายหมวด 
4205309   การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงาน 

  อุตสาหกรรม   
3(3-0-6)    ย้ายหมวด 

4205403 สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ย้ายเลือก) 3(2-2-5)    ย้ายหมวด 
4205405 โครงการบัณฑิตนิพนธ์ 2  (ย้ายหมวด) 3(0-6-3)    ย้ายหมวด 
4205201 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1 3(2-2-5)    ตัดออก 

2.3.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก กจก. จำนวน  18  หน่วยกิต 2.22 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา(เลือก) กจก.  จำนวน  33  หน่วยกิต     
4205103 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6) 4151216 กรรมวิธีการผลิต  3(3-0-6)  
4205306 วิศวกรรมบำรุงรักษา 3(3-0-6) 4151410 วิศวกรรมบำรุงรักษา  3(3-0-6)  -  
4205226 การจัดการด้านการผลิตและปฏิบัติการ                         3(3-0-6) 4151208 การจัดการด้านการผลิตและปฏิบัติการ  3(3-0-6)  -  
4205302 กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 4151402 กลยุทธ์ในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6)    
4205312 การจัดองค์การและการบริหารอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 4151209 การจัดการองค์กรและบริหารอุตสาหกรรม  3(3-0-6)  -  
4205203 การออกแบบและวางผังโรงงาน 3(3-0-6)    ย้ายหมวด 
4205207  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 4151404  ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม   3(2-2-5)    

   4151104 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-2-5) เปลี่ยนหมวด ปรับคำอธิบายและรหัสวิชา 
4205414 การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 4151309 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการแข่งขัน 3(3-0-6)    
4205215 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6)    เปลี่ยนหมวด ปรับคำอธิบายและรหัสวิชา 
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 
หัวข้อท่ีปรับปรุง 

หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวนหน่วยกิต   133  หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต  136  หน่วยกิต เปลี่ยน 

รหัสวิชา 
เปลี่ยน 

ชื่อรายวิชา 

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

   4151210 เทคโนโลยีอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 3(2-2-5)    
4205310 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 4151310  การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6)    

   4151403 การจำลองสถานการณ์  3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
   4151211 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) เปลี่ยนหมวด  ชื่อ คำอธิบายและรหัสวิชา 
4205319 วิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6)   3(3-0-6) เปลี่ยนหมวด ปรับคำอธิบายและรหัสวิชา 
4205404 การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   3(3-0-6) ตัดออก 

   4151311 การวัดและเครื่องมือวัด  3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
   4151312 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) เปลี่ยนหมวด ปรับคำอธิบายและรหัสวิชา 

4205408 แรงงานสัมพันธ์ในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6)    ตัดออก 
   4151313  คอมพิวเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) เปลี่ยนหมวด ปรับคำอธิบายและรหัสวิชา 

4205212 การตลาดในงานอุตสาหกรรม  4151219 การตลาดสมัยใหม่ 3(3-0-6)    

4205403 สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   4151405 สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(3-0-6)  -  

   4151308 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6)  

4205301 การวิจัยการดำเนินงานเบื้องต้น   4151314  การวิจัยการดำเนินงาน  3(3-0-6)    

   4151406 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 

   4151407 การออกแบบการทดลอง 3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 
หัวข้อท่ีปรับปรุง 

หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวนหน่วยกิต   133  หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต  136  หน่วยกิต เปลี่ยน 

รหัสวิชา 
เปลี่ยน 

ชื่อรายวิชา 

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

   4151409 การสร้างแบบจำลองเพื่อการตัดสินใจ  3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
   4151212 การทดสอบวัสดุ 3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
   4151213 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  3(2-2-5) เปลี่ยนหมวด ชื่อ คำอธิบายและรหัสวิชา 
   4151214 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ  3(3-0-6) เปลี่ยนหมวด ปรับคำอธิบายและรหัสวิชา 
   4151215 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขัน 3(3-0-6) เปลี่ยนหมวด ชื่อ คำอธิบายและรหัสวิชา 
2.3.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก โลจิสติกส์. จำนวน  18  หน่วยกิต     2.23 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาโลจิสติกส์ (เลือก)  จำนวน  33  หน่วยกิต     
4205219 โลจิสติกส์และการกระจายสินค้า 3(3-0-6)    เปลี่ยนหมวด ปรับคำอธิบายและรหัสวิชา 

   4151208 การจัดการด้านการผลิตและปฏิบัติการ  3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
   4151209 การจัดการองค์กรและบริหารอุตสาหกรรม  3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
   4151218 โลจิสติกส์และการกระจายสินค้า 3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
   4151310  การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
   4151314  การวิจัยการดำเนินงาน  3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 

4205221 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 4151320 การจัดการต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 3(3-0-6)    
4205223 การออกแบบระบบขนส่งสำหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 4151318 การออกแบบระบบขนส่งสำหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)  - - 
4205224 การภาษีอากรในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)    ตัดออก 
4205226 การจัดการด้านการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)   3(3-0-6) ย้ายหมวด 
4205313 การบัญชีในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 4151321 การบัญชีอุตสาหกรรม 3(3-0-6)    
4205315 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับโลจิสติกส์และโซ่ 3(3-0-6)    ตัดออก 
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 
หัวข้อท่ีปรับปรุง 

หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวนหน่วยกิต   133  หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต  136  หน่วยกิต เปลี่ยน 

รหัสวิชา 
เปลี่ยน 

ชื่อรายวิชา 

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

อุปทาน 
4205316 การวัดประสิทธิภาพในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)    ตัดออก 
4205407 สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5)    ตัดออก 
4205410 การจัดการการเงินในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)    ตัดออก 
4205410 การวิจัยเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 4151413 หัวข้อวิจัยร่วมสมัยในการจัดการด้านโลจิสติกส์ 3(3-0-6)    
4205411 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม 3(3-0-6)    ย้ายหมวด 
4205412 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่าง

ประเทศ 
3(3-0-6) 

   ตัดออก 

4205413 กฎหมายการขนส่งและพิธีการศุลกากร 3(3-0-6) 4151412 การนำเข้าและส่งออกสินค้าและบริการ 3(3-0-6)    
   4151217 บริหารจัดการสินค้าคงคลัง 3(3-0-6) เปลี่ยนหมวด ปรับคำอธิบายและรหัสวิชา 
   4151316 การออกแบบระบบฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง  เพิ่มใหม่ 
   4151317 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในคลังสินค้า 3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
   4151319 เทคโนโลยีที่ใช้ในคลังสินค้า 3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
   4151411 กฎหมายและข้อกำหนดในคลังสินค้า 3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 

   4151325 การปรับปรุงเพื่อการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ 3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
   4151403 การจำลองสถานการณ์ 3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
   4151214 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ 3(3-0-6) เพิ่มใหม่ 
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 
หัวข้อท่ีปรับปรุง 

หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวนหน่วยกิต   133  หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต  136  หน่วยกิต เปลี่ยน 

รหัสวิชา 
เปลี่ยน 

ชื่อรายวิชา 

ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

2.4  กลุ่มวิชาชีพ จำนวน  12 หน่วยกิต     
4205202 วัสดุศาสตร์  3(3-0-6)    

ยุบหมวด ย้ายวิชา เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
รายวิชา และปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา 

4205310 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6)    
4205308 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6)    
4205304 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5)    

   2.23 กลุ่มวิชาโครงงาน  จำนวน  3  หน่วยกิต   
   4151412 โครงงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 3(3-0-6) เปลี่ยนหมวด ปรับรหัสวิชา 

2.5 กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  จำนวน 7 หน่วยกิต    2.3  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จำนวน  6  หน่วยกิต       
4205401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
1(0-45-0) 4151322 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         1(0-45-0) เปลี่ยนหมวด ปรับรหัสวิชา 

4205406 ฝึกประฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

6(0-360-0) 4151414 ฝึกประฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5(0-225-0) เปลี่ยนหมวด ปรับรหัสวิชา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6     หน่วยกิต  3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6    หน่วยกิต    
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ภาคผนวก ซ 
การกำหนดรหัสวิชาและข้อมูลเก่ียวกับจำนวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรมแต่ละวิชา 
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การกำหนดรหัสวิชาและข้อมูลเก่ียวกับจำนวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรมแต่ละวิชา 
 
รหัสวิชาสำหรับหลักสูตร 
 ในส่วนของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  ได้จำแนกกลุม่วิชา โดย
กำหนดรหัส กำกบัด้วยตัวเลขอารบิก    7  ตัว      
 เลขกำกบั ตัวที่ 1   หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 เลขกำกบัตัวที่  2   หมายถึง  ระดับการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 เลขกำกบัตัวที่ 3,4  หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
 เลขกำกบัตัวที่ 5    หมายถึง   ระดับความยากง่ายทีก่ำหนดให้เรียนตามช้ันปี 
 เลขกำกบัตัวที่ 6,7  หมายถึง  ลำดับรายวิชา 
 
 
ตัวอย่าง  รหัสวิชา  4151217 
 4       1       5,1     2    1 7 

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
      ระดับการศึกษา ระดับปรญิญาตร ี
      สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      ช้ันปีที่เรียน ช้ันปีที่ 2 
      ลำดับวิชาที่ 17 ของกลุ่มวิชาที่ต้องศึกษาในช้ันปีทีร่ะบ ุ
      ไว้ 

 
การกำหนดข้อมลูเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงการจัดกิจกรรมแต่ละวิชา 
 การกำหนดจำนวนช่ัวโมงในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ได้กำหนด ดังนี้  
 จำนวนหน่วยกิต หมายถึง จำนวนเวลาเรียนที่มีการบรรยายและการปฏิบัติ ให้กำหนดเหมือนกัน 
คือ กรณีที่มีการบรรยาย  1 ช่ัวโมง  มีน้ำหนักเท่ากับ 1 หน่วยกิต และการปฏิบัติ  2  ช่ัวโมง มีน้ำหนักเท่ากับ  
1 หน่วยกิต เช่นกัน 
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ภาคผนวก ฌ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
………………….. 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ  หรือประกาศใดที่ขัดกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๓  ให้ใช้ข้อบังคับนี้สำหรับนิสิต นักศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐  เป็นต้นไป   
 ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้  
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “สภา”           หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “อธิการบดี      หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “นิสิต”          หมายถึง ผู้ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มเวลา 
  “นักศึกษา”     หมายถึง ผู้ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่เต็มเวลาหรือตามโครงการอื่นใด
ที่ไม่ใช่นิสิต 
 ข้อ ๕  ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี้ 
 (๑) ระบบค่าระดับคะแนน  แบ่งเป็น ๘ ระดับ 
  ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน      ค่าระดับคะแนน 
        A   ดีเยี่ยม         ๔.๐ 
        B+   ดีมาก         ๓.๕ 
        B   ดี         ๓.๐ 
        C+   ดีพอใช้         ๒.๕ 
        C   พอใช้         ๒.๐ 
        D+   อ่อน         ๑.๕ 
        D   อ่อนมาก        ๑.๐ 
        E   ตก         ๐.๐ 
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ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนและนับหน่วยกิตใน
การจบ ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้  ต้องไม่ต่ำกว่า  “D”  ถ้านิสิต นักศึกษาได้ค่า 
ระดับคะแนน “E” ต้องลงทะเบียนเรยีนใหม่จนกว่าจะสอบได้ หรือเข้ารับการฝึกอบรมในเนื้อหาวิชาที่เทียบ
ได้กับมาตรฐานรายวิชาน้ันๆ แทนการลงทะเบียนเรียนใหม่  การฝึกอบรมแทนการลงทะเบียนใหม่ให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนวิชาที่สอบตกนั้นเป็น  “PS”   กรณีวิชาเลือกถ้า
ได้ค่าระดับคะแนน “E” สามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นแทนได้ 
 ส่วนการประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  ถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ำกว่า “ C “ ถือว่าสอบตก  นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่   

(๒)   ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  กำหนดสัญลักษณ์การประเมิน  ดังนี้ 
   ระดับการประเมิน   ความหมายของการประเมิน 
  PD  ( Pass with Distinction )    ผ่านดีเยี่ยม   
  P    ( Pass )    ผ่าน 
  F    ( Fail )   ไม่ผ่าน 
 ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำหนดเฉพาะและ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียนเพิ่ม   

รายวิชาที่ได้ผลการประเมินเป็น “ F “ นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้  หรือให้เข้ารับการฝึกอบรมแทนจนกว่าจะสอบผ่าน 
 ข้อ ๖   สัญลักษณ์อื่น ๆ มีดังนี้ 

Au (Audit) ใช้สำหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง  โดยไม่นับหน่วยกิต 
 W (Withdraw) ใช้สำหรับการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้  

                    (๑) นิสิต นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาเรียนนั้นก่อนกำหนดสอบปลายภาคไม่
น้อยกว่า ๒ สัปดาห์  
 (๒) นิสิต นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนในภาคเรียนนั้น   
 (๓) นิสิต นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 
 (๔) รายวิชาเลือกที่ได้รับการอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอื่นแทน 
PS (Pass with Satisfaction)  ใช้สำหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับค่าระดับคะแนน“ E “  ให้สามารถ
ลงทะเบียนเรียนใหม่ได้ แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนน้ัน เป็น “ PS “ 
     I ( Incomplete ) ใช้สำหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ทำงานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือขาดสอบ นิสิต นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดำเนินการขอรับการประเมิน  
เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 
 ข้อ ๗  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน  ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียนให้ผลการ
ประเมินเป็น “P” 
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ข้อ ๘  การลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วย
กิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ 
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
         สำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิตหรือ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๙  นิสิต นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (๒ ปีหลั งอนุปริญญา) จะลงทะเบียน
รายวิชาที่ซ้ำหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  หากลงทะเบียน
ซ้ำให้เว้นการนับหน่วยกิต  เพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่  ยกเว้นรายวิชาที่เคย
สอบได้มาแล้วเกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่ภาคเรียนที่สอบได้  ในรายวิชาน้ันถึงวันที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรที่กำลัง
ศึกษาอยู่ให้เรียนซ้ำได้ 

 
 ข้อ ๑๐ การหาระดับคะแนนเฉลี่ย 
   (๑) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ 
ตำแหน่งโดยไม่ปัดเศษ  สำหรับรายวิชาที่มีผลการเรียน “ I “ ยังไม่นำหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 
            (๒) กรณีสอบตก  ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเปลี่ยนไปเรียนวิชาอื่น     ไม่ต้องนับหน่วยกิตที่
สอบตกเป็นตัวหารเฉลี่ย 
            (๓) กรณีที่นิสิต นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ำกับวิชาที่สอบได้แล้ว  หรือเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรเทียบเท่า  ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนครั้งสุดท้ายเท่านั้น   
แล้วให้เปลี่ยนรายวิชาที่เรียนซ้ำน้ัน ให้ได้รับผลการเรียนเป็น “Au” 
 ข้อ ๑๑  ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ  ดังนี้ 
 (๑) มีความประพฤติดี 
 (๒) สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร  รวมทั้งรายวิชาที่สภากำหนดให้เรียนเพิ่ม 
 (๓) ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
 (๔) มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี  ไม่ต่ำกว่า ๖ 
ภาคเรียนปกติ  ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่ต่ำกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีเรียนหลักสูตร ๕ ปี 
 (๕) มีสภาพเป็นนิสิต ไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา ติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปีไม่เกิน ๘  
ปีการศึกษา ติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี  และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร ๕ ปี 
 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  (ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา)  มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า ๘ ภาค
การศึกษาปกติในกรณีเรียนหลกัสูตร ๒ ปี   และไม่ต่ำกว่า ๑๔  ภาคการศึกษาปกติในกรณีเรียนหลักสูตร ๔ 
ปี  และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา   ในกรณีเรียนหลักสูตร  ๒ ปี   ไม่เกิน ๑๒ ปี
การศึกษา   ในกรณีเรียนหลักสูตร ๔  ปีและไม่เกิน ๑๕  ปีการศึกษา  ในกรณีเรียนหลักสตูร ๕  ปี  
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 ท้ังนี้ยกเว้นโครงการพิ เศษท่ีจัดการศึกษานอกท่ีตั้งให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยโครงการนั้น ๆ  

ข้อ ๑๒  การพ้นสภาพการเป็นนิสิต นักศึกษา   
 นิสิต จะพ้นสภาพการเป็นนิสิต  เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (๑) ผลการเรียนได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ  ภาค
เรียนที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
 (๒) ผลการประเมินได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐ ในภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนที่ ๔ 
ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐  ที่ ๑๒  และที่ ๑๔   นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
 (๓) นิสิตลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรกำหนด  แต่ยังได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐ 
 (๔) มีสภาพเป็นนิสิตครบ ๔ ปี  ติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี  และครบ ๘ ปี
ติดต่อกัน  ในกรณีเรียนหลักสูตร ๔  ปี และครบ ๑๐ ปี ติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร ๕ ปี  และขาด
คุณสมบัติตามข้อ ๑๐.๓  ในการเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  เมื่อผลการประเมินได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๔ กรณีหลักสูตร ๒ ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๘ กรณี
เรียนหลักสูตร ๔ ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรกำหนด  แต่ยังได้ระดับคะแนนสะสม
ต่ำกว่า  ๑.๘๐  ได้ระดับคะแนนต่ำกว่า  “C”  ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     หรือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนับจำนวนภาคเรียนให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
 ข้อ ๑๓  เมื่อนิสิตนักศึกษาเข้าเรียนได้จำนวนหน่วยกิตครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว  และ
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทำค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑๑.๕ หรือตามระยะเวลาที่
กำหนดสภาพการเป็นนักศึกษาของโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นั้น ๆ 
 ข้อ ๑๔  นิสิตนักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด  ให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับผล
การเรียน “E” หรือ  “F” ตามระบบการประเมินผลการเรียนในรายวิชาน้ัน  และมหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณี  
 ข้อ ๑๕ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

    (๑) ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) เมื่อครบตามหลักสูตรแล้ว  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ถ้าได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ 
แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตนิิยมอันดับสอง 

  (๒) ระดบัปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญา 
หรือเทียบเท่าไม่นอ้ยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบหลักสูตรโดยได้รับค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ยกว่า ๓.๖๐ จะได้รบัเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ถ้าไดร้ะดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบัน
เดมิ  และมหาวิทยาลัยน้ีไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดบัสอง 



143 

 

 

 (๓) สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ำกว่า “C”หรือ ไม่ได้ “PS” ตามระบบค่าระดับคะแนน  
หรือไม่ได้ “F“ ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
      สำหรับผู้ที่ได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
แต่มีรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน“D” ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
                  (๔ ) นิสิตมีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคเรียนปกติ สำหรับหลักสูตร ๒  ปี  ไม่เกิน ๘ ภาคเรียน
ปกติ สำหรับหลักสูตร ๔  ปีและไม่เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร ๕ ปี 
 นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคเรียน สำหรับหลักสูตร ๒ ปีและไม่เกิน ๑๔ 
ภาคเรียน สำหรับหลักสูตร ๔  ปี 
 ข้อ ๑๖  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  และเป็นผู้ช้ีขาดในกรณีที่ มีปัญหาจาก
การใช้ข้อบังคับนี้   
 

   ประกาศ  ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(ศาสตราจารย์พรชัย    มาตังคสมบัติ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 เพื่อให้การประเมินผลการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. แนวปฏิบัตินี้ใช้สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 
 ๒. การมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียน ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  ๒.๑ มีเวลาเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  ๒.๒ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่า ๘๐ แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ประจำวิชา 
  ๒.๓ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธ์ิสอบในรายวิชาน้ัน 
  ๒.๔ ผู้ไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนจะได้รับการพิจารณาผลการเรียนเป็น “E” 
        ผู้มีสิทธ์ิสอบแต่ขาดสอบปลายภาคเรียน การพิจารณาให้มีสิทธ์ิสอบให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ประจำวิชา หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ๓. ระบบการประเมินผลการศึกษา ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 
๒ ระบบ ดังนี้ 
  ๓.๑ ระบบค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น ๘ ระดับ 
  ระดับคะแนน   ความหมายของผลการเรียน    ค่าระดบัคะแนน 
  A    ดีเยี่ยม     ๔.๐ 
  B+    ดีมาก     ๓.๕ 
  B    ดี     ๓.๐ 
  C+    ดีพอใช้     ๒.๕ 
  C    พอใช้     ๒.๐ 
  D+    อ่อน     ๑.๕ 
  D    อ่อนมาก    ๑.๐ 
  E    ตก     ๐.๐ 
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  ระบบนี้ใช้สำหรับประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลกัสูตรในรายวิชาที่มีการลงทะเบียน และนับ
หน่วยกิต  ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า “D” ถ้าได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น 
“E” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาเลือก ถ้าได้ระดับคะแนน “E” สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในหมวดและกลุ่มเดียวกันแทนได ้
  การลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชาเดิม ที่ได้ระดับคะแนน “E” ให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนน
วิชาที่สอบตกนั้นเป็น "PS" 
  การประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า “C” ถือว่าสอบตก  นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและฝึก
ประสบการณ์ใหม่  
  ๓.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้ 
  ระดับการประเมนิ   ความหมายของผลการประเมิน 
  PD (Pass with Distinction)   ผ่านดีเยี่ยม 
  P (Pass)     ผ่าน 
  F (Fail)      ไม่ผา่น 
  ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่ม ตามข้อกำหนดเฉพาะและ
รายวิชาที่สภาประจำสถาบันกำหนดให้เรยีนเพิม่ รายวิชาที่ได้ผลการประเมินเป็น “F” นิสิตนักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  ๓.๓ สัญลักษณ์อื่น ๆ  มีดังนี ้
        Au (Audit) ใช้สำหรับการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑) สำหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
   (๒) การปรับผลการเรียนของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขตามหลักสูตร เช่น 
การลงทะเบียนเรียนผิดลำดับวิชาในในกลุ่มบุพวิชา 
         W (Withdraw) ใช้สำหรับการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑) นิสิตนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกำหนดเพิ่ม -ถอน ก่อน
กำหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์  
   (๒) นิสิตนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 
   (๓) นิสิตนักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 
   (๔) รายวิชาเลือกที่ได้รับการอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอื่นแทน 
   PS (Pass with Satisfaction) ใช้สำหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับค่าระดับคะแนน 
"E" ให้สามารถลงทะเบียนเรียนใหม่ได้  แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนน้ัน เปน็ "PS" 
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         I (Incomplete)  ใช้สำหรับบันทึกการประเมินผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นิสิต 
นักศึกษายังทำงานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือขาดสอบ นิสิตนักศึกษาที่ได้ "I" ต้องดำเนินการขอรับการ
ประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 
   นิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลการประเมินเป็น "I"  หากไม่มาติดต่อเพื่อขอรับการแก้ไข  ภายใน
หนึ่งภาคการเรียนนับจากการลงทะเบียนในรายวิชาที่ เป็น " I" นั้น ให้อาจารย์ผู้สอนส่งคะแนนและ
ประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่เมื่อสิ้นภาคเรียนดังกล่าว เพื่อส่งค่าระดับคะแนนมาสาขาวิชา คณะ 
และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามลำดับ 
  นิสิตนักศึกษาที่ยังทำงานไม่เสร็จสิ้นภาคเรียน ให้โดยให้นิสิตนักศึกษาติดต่อที่อาจารย์ผู้สอน 
 ๔. การนับภาคเรียน ให้นับรวมภาคเรียนที่มีการลงทะเบียน หรือการลาพักการเรียน หรือ การขอ
คืนสภาพการศึกษา  เช่น 
  ภาคปกติ   นิสิตนักศึกษา เริ่มเข้าศึกษาช้ันปีที่ ๑   
    ภาคเรียนที่ ๑ ลงทะเบียนเรียน         ภาคเรียนที่ ๒ ลาพักการเรียน 
    ช้ันปีที่ ๒   
    ภาคเรียนที่ ๑ ขอคืนสภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ลงทะเบียนเรียน         
ให้นับว่ามีสภาพการเป็นนิสิตนักศึกษา รวม ๔ ภาคเรียน  
 ๕. ให้อธิการบดีเป็นผู้ช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับประกาศนี้ 
   
 
       ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
         
 
            
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา) 
           รักษาราชการแทนอธิการบดี   
              มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง กำหนดเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

.................................................................. 
 

 ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยาที่ ใช้ ในปั จจุ บั น ให้ มี ความเห มาะสมยิ่ ง ข้ึน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และความเห็นชอบของ
ที่ประชุมคณบดี  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘ วาระที่ ๕.๓ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และอธิการบดีอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ออก
ประกาศเกี่ยวกับเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน หลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้ี  เรียกว่า “กำหนดเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 ๒. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา เรื่องกำหนดเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนหลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 
 ๓. ให้ใช้ประกาศนี้สำหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย สำหรับการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป   ตาม
รายละเอียดที่กำหนด ดังนี ้
 ๓.๑ ภาคปกติ (สำหรับการลงทะเบียนเรียนปกติ) 
      ๑) การลงทะเบียน  นิสิตภาคปกติให้ลงทะเบียนเรียนได้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน  ๒๒ หน่วยกิต ใน
แต่ละภาคการศึกษาปกติ  
      ๒) การเรียนสมทบภาค กศ.พ.นิสิตภาคปกติ สามารถลงทะเบียนเรยีนในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต (ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒) ทั้งนี้ต้องมีจำนวนหน่วยกิตรวมทัง้สองประเภทไม่
เกิน  ๒๒ หน่วยกิต  
 สำหรับนิสิต ภาคปกติ ที่เรียนสมทบภาค กศ.พ. ในภาคเรียนฤดูร้อนได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

- กำลังศึกษาอยู่เป็นปีการศึกษาที่ ๓ เป็นต้นไป นับแต่วันเข้าเรียน 

- ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙ หน่วยกิต 
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    ๓) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิตภาคปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ได้ในช้ันปีที่ ๓ เป็นต้นไป สำหรับหลักสูตร ๔ ปี และช้ันปีที่ ๔ เป็นต้นไป สำหรับหลักสูตร ๕ ปี และ
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นได้ไม่เกิน  ๙ หน่วยกิตในภาคเรียนปกติ และสามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอื่นได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในภาคเรียนฤดูร้อน 
 ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการสำเร็จการศึกษา
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 ๓.๒ ภาค กศ.พ. (สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา) 
 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา 
 สำหรับระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา  พิจารณาได้ดังนี ้
 หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป)ี สำเรจ็การศึกษาได้ไม่ก่อน๖ภาคการศึกษาปกตสิำหรับการลงทะเบียน
เรียนเตม็เวลาและไม่กอ่น ๑๔ ภาคการศึกษาปกติสำหรบัการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตร ี(๕ ป)ี  สำเรจ็การศึกษาได้ไม่ก่อน  ๑๐  ภาคการศึกษาปกติ
สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกตสิำหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็ม
เวลา 

๔. กรณีนิสิตนักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของอธิการบดี   
     
 
             ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
       
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา) 
                        รักษาราชการแทนอธิการบดี   
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

----------------------------- 
 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 สภามหาวิทยาลัยจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ว่าด้วยการโอนหรือเทียบโอนผลการ
เรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบน้ีสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 

          บรรดาระเบียบ     คำสั่ง     หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เก่ียวกับการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา  ซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี  ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

 ข้อ ๓ ในระเบียบน้ี 

         “นิสิต” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทำการปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

         “นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่ศึกษา  อบรม  ตามโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

         “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า  การนำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษา
จากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาใช้  โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 

         “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า  การนำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใช้  โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 
          “การยกเว้นการเรียน”  หมายความว่า  การนำหน่วยกิตของรายวิชาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือ
หลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่เคยศึกษามาแล้วซ่ึงมีเน้ือหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของรายวิชา
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและอยู่ในระดับเดียวกันมาใช้  โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 

          “การประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์” หมายความว่า  การนำความรู้และประสบการณ์จากการ 
ศึกษานอกระบบ   การศึกษาตามอัธยาศัย   การฝึกอบรม   หรือประสบการณ์การทำงาน   มาขอประเมินเทียบกับรายวิชา
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เพื่อขอยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาน้ันอีก 

          “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า  สถาบันการศึกษาที่ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

         “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

                    “อธิการบดี”    หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 ข้อ ๔ รายวิชาที่จะโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียน  ต้องสอบได้หรือเคยศึกษาฝึกอบรม
มาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี  นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน  หรือ
วันสุดท้ายที่ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือมีประสบการณ์การทำงานเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการประเมิน 
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 ข้อ ๕  ผู้มีสิทธิได้รับโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน  ได้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง  ดังต่อไปน้ี 

(๑) ผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วซ่ึงยังไม่สำเร็จการศึกษาและไม่มีสภาพการเป็นนิสิตนักศึกษา แล้ว
กลับเข้ามาศึกษาใหม่ 

(๒) ผู้ที่ขอย้ายสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

(๓) ผู้ที่เปลี่ยนสภาพจากนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  หรือผู้ที่ศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เปลี่ยนสภาพเป็นนิสิตนักศึกษา
ภาคปกติ 

(๔) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน 

           ข้อ ๖  เงื่อนไขในการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน 

(๑) ผู้ขอโอนต้องมีสภาพการเป็นนิสิตนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาตามโครงการอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง 

(๒) ผู้ขอโอนต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษา 

                     (๓) การโอนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิตที่ขอโอน 

                         (๔) การเทียบโอน  จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน สาม ใน สี่ สำหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี  และไม่เกิน หน่ึง ใน สาม  สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ของหน่วยกิตรวมขั้นต่ำซ่ึงกำหนดไว้ในโปรแกรมวิชา
ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย  และเม่ือได้รับการเทียบโอนแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปี
การศึกษา 

ข้อ ๗  ผู้มีสิทธ์ิได้รับยกเว้นการเรียน  ได้แก่  ผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

(๑) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

(๒)  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

(๓)  ผู้ทีผ่่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

(๔)  ผู้ที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอบรม  หรือมีประสบการณ์การ
ทำงาน 

  ผู้มีสิทธิยกเว้นตาม (๓)  และ (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
สำหรับการขอยกเว้นการเรียนระดับปริญญาตรี และมีความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสำหรับการขอยกเว้น
การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๘ เงื่อนไขการยกเว้นการเรียน 

(๑) ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า C  สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ B  สำหรับ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่า 

        (๒) การขอยกเว้นการเรียนของผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย   การฝึกอบรม 
หรือมีประสบการณ์การทำงาน    ให้มหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์ 
เพื่อยกเว้นการเรียนโดยทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

(๓) ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ใน
อีกโปรแกรมวิชาหน่ึง   ได้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด  โดยไม่นำเงื่อนไขข้อ ๔ และข้อ ๘ (๑)  
มาพิจารณา 
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          (๔) จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรวมแล้วต้องไม่เกินสามในสี่สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและไม่เกิน 
หน่ึง ใน สาม  สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ของหน่วยกิตรวมขั้ นต่ำซ่ึงกำหนดไว้ในโปรแกรมวิชาที่กำลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัย  และเม่ือได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าปีการศึกษา 

(๕) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น  ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนิสิตนักศึกษา โดยใช้อักษรย่อ “P”    
ในช่องระดับคะแนน  สำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียนตามข้อ ๘ (๓)  ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รวมใน
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ ๙ ผู้ที่จะขอโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน  ต้องกระทำให้เสร็จสิ้ นตามเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

 ข้อ ๑๐ การนับจำนวนภาคเรียนของผู้ที่ได้รับการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน   หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา
ให้ถือเกณฑ์ดังน้ี 

(๑) นิสิตนักศึกษาภาคปกติให้นับจำนวนหน่วยกิต  ได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  เป็น ๑ ภาคเรียน 

(๒)  ผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้นับจำนวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน ๑๕ 
หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคเรียน 

           (๓) การโอนผลการเรียนของนิสิตนักศึกษา  นักศึกษาตามข้อ ๕ (๑)  ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และมีผลการเรียน  นิสิตนักศึกษาตามข้อ ๕ (๒), (๓) และ (๔) ให้นับจำนวนภาคเรียนต่อเน่ืองกัน 

 ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่  จะโอนหรือเทียบโอน นิสิตนักศึกษา เข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าช้ัน
ปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนิสิตนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 ข้อ ๑๒ การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน     หรือ     ยกเว้นการเรียน      ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย   
 ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการโอนหรือเทียบโอนผลการ
เรียน  หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนไม่เสียสิทธ์ิที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม แต่ผู้ที่ได้รับการ
ยกเว้นการเรียน  ไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

 ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้ระเบียบน้ี 

 
 

                   ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(ศาสตราจารย์พรชัย    มาตังคสมบัติ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
---------------------------- 

 โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระดับ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบได้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาให้กับประชาชนอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการสร้างสังคม
ฐานความรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รองรับการเปลี ่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์และ
ศักยภาพการแข่งขันระดับประเทศ 
 อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรือเทียบโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙ อธิการบดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒
(๘) มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คำสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๑/๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจให้อธิการบดี ลงวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ และมติคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และให้ใช้ประกาศ
ฉบับนี้แทน 
 

หมวดท่ี ๑  
เกณฑ์การเทียบโอน 

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แก่นสิิตนักศึกษามเีกณฑ์ดังนี้ 
ข้อ ๑. ข้าราชการ 
 ให้พิจารณาตำแหน่ง หรือยศที่ครองอยู่ หรือเคยครองอยู่ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

๑.๑  ข้าราชการหรือพนักงานราชการทุกประเภทการเทียบโอนข้ึนอยู่กับตำแหน่งและอายุราชการที่
ดำรงตำแหน่งนั้น โดยเทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 

๑.๒ ตำรวจ หรือทหารพิจารณาจากยศ ที่ดำรงอยู่ โดยเทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
๑.๓ ผู้พิพากษา อัยการ หรือผู้พิพากษาสมทบ เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
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ข้อ ๒. สายการเมือง 
๒.๑  พิจารณาตามตำแหน่งทางการเมืองในระดับประเทศ ได้แก่ 

               ข้าราชการฝ่ายการเมือง (การดำรงตำแหน่งในหน่วยราชการ)  ได้แก่  นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ที่ปรึกษา เลขานุการ หรือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น  

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
พิจารณาเทียบให้ไม่เกิน ๔๒ หน่วยกิต 

๒.๒ พิจารณาตามตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถ่ิน ได้แก่ 
 ข้าราชการฝ่ายการเมืองในราชการส่วนท้องถ่ิน เช่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการ รองประธานสภา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น 

 ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในราชการส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ สมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 พิจารณาตามจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง 
  สมัยที่หนึ่ง เทียบให้ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต 
  สมัยที่สอง เทียบให้ไม่เกิน ๒๑ หน่วยกิต 
  สมัยที่สาม  เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
 

ข้อ ๓. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
         ให้อนุโลมเทียบเคียงหลักเกณฑ์การเทียบโอน ของข้าราชการ 
ข้อ ๔. หน่วยงานภาคเอกชน 
 ๔.๑ กรณีเป็นเจ้าของกิจการ จะพิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งนี้เจ้าของกิจการต้องมีใบจดทะเบยีน ใบทุน
เรือนหุ้น ภาพถ่ายอายุงาน อายุบุคคล โดยอาจพิจารณาเกณฑ์อื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ขนาดธุรกิจ จำนวน
พนักงานในสถานประกอบการ ระเยะเวลาประกอบการ และอื่นๆ ทั้งนี้เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
 ๔.๒ สำหรับผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางตำแหน่งของบุคคลนั้นๆ และ
ระยะเวลาการทำงาน ทั้งนี้เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
 ๔.๓ กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ เช่น ศิลปิน นักเขียน นักแปล และอื่นๆ เทียบตาม
ประสบการณ์และผลงานที่ปรากฎ เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
ข้อ ๕. นักบวชทุกศาสนา  
         เทียบได้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต ข้ึนอยู่กับสมณศักดิ์ หรือตำแหน่งที่ได้รับในศาสนานั้นๆ และจำนวนปี
ที่ปฏิบัติศาสนกิจ 
 
        การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ นอกเหนือตามที่ประกาศให้ยึดถือประกาศแนบท้าย 
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หมวดท่ี ๒ 
วิธีประเมินความรู ้

 
 วิธีการประเมินความรู้ เพื่อการเทียบความรู้ และประสบการณ์นั้นให้เลือกวิธีการประเมิน
ความรู้โดยอาจจะประเมินโดยการทดสอบ หรือประเมินจากแฟ้มสะสมงานหรืออาจจะใช้ทั้ง ๒ วิธีร่วมกันก็
ได้ สำหรับวิธีการประเมิน มีดังนี้ 
 
 ข้อ ๑. การประเมินโดยการทดสอบ 
 ในการประเมินโดยการทดสอบนั้นคณะกรรมการอาจจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้หลายวิธี
ร่วมกันได้ สำหรับการประเมินโดยการทดสอบ มีดังนี ้

๑.๑ การสอบข้อเขียน 
 การสอบข้อเขียนนี้จะกำหนดโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา เพื่อวัดความรู้ด้านเนื้อหา หรือ
ความสำเร็จของผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบความรู้และประสบการณ์ โดยข้อสอบที่
สร้างข้ึนต้องตรงตามวัตถุประสงค์ และคำอธิบายรายวิชา และต้อ งสอบได้คะแนนตามเกณฑ์  ที่
มหาวิทยาลัย/คณะสาขาวิชากำหนด 

๑.๒ การสอบปากเปล่า 
 เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่นิสิตนักศึกษาเทียบความรู้ โดยคณะกรรมการ
ของสาขาวิชา ซึ่งอาจจะประกอบด้วยการสัมภาษณ์ ตั้งประเด็นตามหัวข้อให้มีการอภิปรายหรือตอบคำถาม
ตามเนื้อหาสาระในคำอธิบายรายวิชาน้ันๆ  

๑.๓ การทดสอบทักษะปฏิบัติ 
 การสอบทักษะปฏิบัติเป็นการสอบทกัษะในการปฏิบัติงาน โดยการให้นิสิตนักศึกษาที่ขอเทียบ

ความรู้  สาธิตหรือแสดงออกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบทักษะ ความสามารถที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ขอเทียบความรู้และประสบการณ์ 

๑.๔ การทดสอบอื่นๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย/คณะ เห็นชอบ 
มหาวิทยาลัย/คณะอาจกำหนดวิธีการทดสอบที่นอกเหนือจากวิธีการข้างต้นก็ได้เพื่อเป็นการ

วัดความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับรายละเอียดในคำอธิบายรายวิชา 
๑.๕ การประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ เป็นการนำผลการศึกษาหรือการ

ฝึกอบรมขอเทียบความรู้และประสบการณ์ การประเมินจะดำเนินการโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา 
พิจารณาข้อมูลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
  ๑.๕.๑ ผลการศึกษา/อบรมที่มุ่งหวัง 
  ๑.๕.๒ ระยะเวลาในการศึกษา/อบรม (๑ หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง) 
  ๑.๕.๓ เนือ้หาของหลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่าคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 
  ๑.๕.๔ วิธีการประเมินความสำเร็จของผลการศึกษา/อบรม 
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ข้อ ๒. การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 
                  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นการรวบรวม ประมวลร่องรอยหลักฐานแสดงความรู้ 
และประสบการณ์การทำงานเพื่อขอเทียบความรู้ และประสบการณ์ในรายวิชาต่างๆ ซึ่งต้องครอบคลุมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนครอบคลุมสาระในคำอธิบายรายวิชา รายละเอียด/แนวทางในการ
ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานมีดังนี้ 

๒.๑ หลักฐานแสดงความรู้ และประสบการณ์ 
หลักฐานที่แสดงความรู้ และประสบการณ์ ได้แก่ รายงาน บทความ เทปวีดีทัศน์ แผ่น

พับ พิมพ์เขียว ภาพวาด งานประดิษฐ์ หรือตัวอย่างงานที่เกิดจากความคิดของนิสิตนักศึกษาที่ขอเทียบโอน
ความรู้ จดหมายรับรองจากผู้เช่ียวชาญ การสอบ/การประเมินผลเพื่อเลื่อนตำแหน่ง รางวัล สิทธิบัตร 
บันทึกการฝึกวิชาทหาร คำอธิบายเนือ้หาวิชาการฝึกอบรม เป็นต้น 

๒.๒ ข้ันตอนการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
ในการเสนอแฟ้มสะสมผลงานมีขั้นตอนดังนี้ 
 ๒.๒.๑ การเลือกสาขา และคำอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับประสบกาณณ์ที่จะ

ขอเทียบความรู้ โดยนิสิตนักศึกษาประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีมาก่อนแต่ละด้านของตนว่า ความรู้
ของตนที่มีอยู่สามารถเทียบได้กับรายวิชาใดตามหลักสูตรที่ต้องการเทียบความรู้ 

 ๒.๒.๒ การรวบรวมหลักฐานร่องรอย ที่แสดงความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่
ตรงกับคำอธิบายรายวิชา 

 ๒.๒.๓ การบรรยายสิ่งที่ได้เรียนรู้ประกอบหลักฐานร่องรอย 
๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแฟ้มสะสมผลงาน 
มหาวิทยาลัยโดยคณะต่างๆ กำหนดคณะกรรมการประเมินผลแฟ้มสะสมงาน ของนิสิต

นักศึกษา โดยกำหนดให้เป็นอาจารย์ที่เช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ันๆ หรืออาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่ขอเทียบเป็น
ผู้ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ถ้าความรู้ตามที่แสดงในแฟ้มสะสมผลงานสอดคล้องกับสาระในคำอธิบายวิชาที่
ขอเทียบ ก็จะให้นิสิตนักศึกษาเสนอแฟ้มสะสมผลงานได้รับการเทียบความรู้หรืออาจจะขอให้นิสิตนักศึกษา
เทียบแสดงข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม หรือใช้วิธีการอื่นๆ เช่น การสอบผ่านการวัดประเมินผลในรายวิชา
นั้นๆ 

 ข้อ ๓. การตัดสินผลการประเมิน 
 ๓.๑ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์เข้าสู่
การศึกษาในระบบ โดยกำหนดให้มีกรรมการจำนวน ๓ คน ประกอบด้วย  ประธานสาขาวิชา  และอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาที่ขอเทียบความรู้ และอาจารย์อื่นที่คณะเสนอแต่งตั้ง 
  ๓.๒ ผลการประเมินให้ดำเนินการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรือ่ง ข้อแนะนำเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่ได้ในการเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญา ข้อ ข ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕ 
  ๓.๓ การตัดสินผลการประเมินความรู้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ  
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หมวดท่ี ๓ 
การเทียบความรู้และประสบการณ์ระดบัปรญิญาตรี 

 ข้อ ๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีความรู้เทียบเท่า 
 ข้อ ๒. การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละระดับ
การศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓. วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔. การขอเทียบความรู้และประสบการณ์ ต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน 
C หรือแต้มระดับคะแนน ๒.๐๐ ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และให้บันทึกผลของ
รายวิชาที่เทียบในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) โดยไม่นำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค
และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 ข้อ ๕. การบันทึกผลการประเมินให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ ๖. นิสิตนักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา  
 ข้อ ๗. เทียบโอนได้ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร  และการนับหน่วยกิต 
ต่อภาคเรียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ ๘. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกิน
ช้ันปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนิสิตนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 

หมวดท่ี ๔ 
การเทียบความรู้และประสบการณ์ระดบับณัฑิตศึกษา 

 ข้อ ๑.  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือมีความรู้เทียบเท่า 
 ข้อ ๒. การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรและระดับ
การศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓. วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา และเกณฑ์การ
ตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔. ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มคะแนน 
๓๐๐ หรือเทียบเท่าสำหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา จึงจะให้จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
นั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษรและไม่นำมาคิดคะแนนผลการเรียน หรือคำนวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 
 ข้อ ๕. การบันทึกผลการประเมินให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ ๖. จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนรวมแล้ว ต้องไม่เกินหนึง่ในสามของจำนวนหน่วย
กิตรวมขั้นต่ำซึ่งกำหนดในหลักสูตร ส่วนนิสิตนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เทียบโอนได้ตามรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เทียบโอน  และเมื่อได้รับโอนแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา 
 ข้อ ๗. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาได้
ไม่เกินช้ันปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้นักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับเห็นชอบ 
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หมวดท่ี ๕ 

เง่ือนไขการเทียบโอน 
ข้อ ๑. ผู้จะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบต้องกระทำให้เสร็จสิ้น

ใน ๑ ปีการศึกษา ถ้าทำหลังจากนั้นต้องชำระค่าปรับภาคเรียนละ๕๐๐ บาท ตามระเบียบสภาประจำสถาบัน
ราชภัฏว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ข้อ ๒. ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓. ผู้ที่จะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบ ไม่มีสิทธ์ิได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม 

ข้อ ๔. ให้อธิการบดีเป็นผู้พจิารณาวินิจฉัยและช้ีขาดปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนจากการใช้ประกาศ
นี้ และประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

   
 

(รองศาสตราจารยส์ุพล  วุฒิเสน) 
อธิการบด ี

ประธานสภาวิชาการ 
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ประกาศแนบท้าย 
----------------------------- 

 
 ในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แก่นิสิตนักศึกษาคณะกรรมการ อาจพิจารณาข้อมูล
ประกอบ ดังนี้ 
ข้อ ๑. ขา้ราชการ 
 ให้พิจารณาตามตำแหน่ง หรือยศที่ครองอยู่ หรือเคยครองอยู่ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๑.๑ ข้าราชการพลเรอืนทุกประเภท เทียบให้ไมเ่กิน ๒๔ หนว่ยกิต ข้ึนอยู่กับระดับตำแหน่ง และ
อายุราชการที่ดำรงตำแหนง่นั้น 
 ๑.๒ ตำรวจ หรือทหาร พิจารณาจากยศที่ดำรงอยู ่

 สิบตรี-สิบเอก/เทียบเท่า จ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก/เทียบเท่า และ 
 ดาบตำรวจ/เทียบเท่า    เทียบให้ไม่เกิน    ๙ หน่วยกิต 
 ร้อยตร-ีรอ้ยโท/เทียบเท่า    เทียบให้ไม่เกิน  ๑๒ หน่วยกิต 
 ร้อยเอก/เทียบเท่า     เทียบให้ไม่เกิน  ๑๕ หน่วยกิต 
 พันตรี-พันโท/เทียบเท่า    เทียบให้ไม่เกิน  ๒๑ หน่วยกิต 
 พันเอก/เทียบเท่าข้ึนไป    เทียบให้ไม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 
๑.๓ ผู้พิพากษา อัยการ หรือผู้พิพากษาสมทบ  เทียบให้ไม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 

ข้อ ๒. สายการเมือง 
 ๒.๑ พิจารณาตามตำแหนง่ทางการเมือง 

 เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยรัฐมนตร ี  เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต  
 ผู้ช่วยรัฐมนตรี และทีป่รึกษารัฐมนตรี   เทียบให้ไม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 
 รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการ   เทียบให้ไม่เกิน  ๓๐ หน่วยกิต 
 ประธานวุฒสิภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร  เทียบให้ไม่เกิน  ๔๒ หน่วยกิต 
 สมาชิกวุฒสิภา     เทียบให้ไม่เกิน  ๔๒ หน่วยกิต 

 ๒.๒ พิจารณาตามวาระสมัย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

 สมัยแรก      เทียบให้ไม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต  
 สมัยทีส่อง      เทียบให้ไม่เกิน  ๓๐ หน่วยกิต 
 สมัยทีส่าม      เทียบให้ไม่เกิน  ๓๖ หน่วยกิต 
 สี่สมัยข้ึนไป      เทียบให้ไม่เกิน  ๔๒ หน่วยกิต 
 ผู้ทรงคุณวุฒิประจำ ส.ส./ส.ว.    เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 
 ผู้ช่วย ส.ส. หรือ ส.ว.     เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 
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 เลขานุการ ส.ส.และ ส.ว.    เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 
 เลขานุการประธานวุฒิสภา หรอืผู้ช่วยประธานวุฒิสภา เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 

  ๒.๓ พิจารณาตามจำนวนวาระการดำรงตำแหนง่ 
๒.๓.๑ สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น สจ. สท. อบต. สก. สข. กำนัน ผู้ใหญบ่้าน 

และอื่นๆ 
         สมัยที่หนึ่ง     เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต  
         สมัยที่สอง     เทียบให้ไม่เกิน  ๒๑ หน่วยกิต 
         สองสมัยข้ึนไป     เทียบให้ไม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 
 ๒.๓.๒ ประธานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ เช่น ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบรหิารส่วนตำบล เป็นต้น 
เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต  

 ๒.๓.๓ ที่ปรึกษารัฐมนตรี และที่ปรึกษาต่างๆ พจิารณาเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 
รวมทั้งผู้ททีำงานในองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
 
ข้อ ๓. หน่วยงานภาคเอกชน 
 สำหรับผู้ทีเ่ป็นพนักงานบริษัทเอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางตำแหน่งของบุคคลนั้นๆ 
และพิจารณาตามอายุงานดงันี ้

 อายุงานต่ำกว่า ๕ ปี     เทียบให้ไม่เกิน    ๙ หน่วยกิต 
 อายุงานมากกว่า ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๘ ป ี   เทียบให้ไม่เกิน  ๑๒ หน่วยกิต 
 อายุงานมากกว่า ๘ ปี แต่ไม่เกิน ๑๐ ป ี  เทียบให้ไม่เกิน  ๑๕ หน่วยกิต 

 อายุงานมากกว่า ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๒ ป ี  เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 
 อายุงานมากกว่า ๑๒ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ป ี  เทียบให้ไม่เกิน  ๒๑ หน่วยกิต 
 อายุงานมากกว่า ๑๕ ปีข้ึนไป    เทียบให้ไม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 
 
 
 
 

 
 
 

 


