(ร#าง)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณM ในพระบรมราชูปถัมภM
จังหวัดปทุมธานี

สารบัญ

หมวดที่ 1 ข$อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จำนวนหน?วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพรRอมในการเผยแพร?หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดRหลังสำเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตำแหน?งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และป]ที่จบของ
อาจารย^ผูRรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ^ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป`นตRองนำมาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ขRอ 11 ต?อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวขRองกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ^กับหลักสูตรอื่นที่เปbดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข$อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค^ของหลักสูตร
2. แผนการปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร$างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดำเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย^ผูRสอน
4. ขRอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู$ กลยุทธOการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรูRในแต?ละดRาน

หน$า
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
7
7
8
8
9
11
11
11
15
38
40
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41

ข

สารบัญ

หมวดที่ 5

หมวดที่ 6

หมวดที่ 7

หมวดที่ 8

ภาคผนวก

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูRจาก
หลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักเกณฑOในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ^ ในการใหRระดับคะแนน (ผลการเรียน)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ^การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การพัฒนาคณาจารยO
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย^ใหม?
2. การพัฒนาความรูRและทักษะใหRแก?คณาจารย^
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย^
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูRเรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูR
7. ตัวบ?งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก ก ขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^
จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2564
ภาคผนวก ข คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^
จังหวัดปทุมธานี ที่ 815/2564 เรื่อง แต?งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยี
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94
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สารบัญ

ภาคผนวก ค รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
ภาคผนวก ง รายงานการวิพากษ^หลักสูตร
ภาคผนวก จ ผลงานทางวิชาการของอาจารย^ประจำหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค^ตามความตRองการ
ของผูRใชRบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห?งชาติและความ
ตRองการและปÉจจัยที่มีผลต?อการเลือกศึกษาต?อในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยี อ ุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี
ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบขRอแตกต?างระหว?างหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรที่ปรับปรุง
ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยง
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(ร$าง)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี
: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ข$อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25601531100412
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science Program in Technology Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)
ชื่อย?อ : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Technology Management)
ชื่อย?อ : M.Sc. (Technology Management)
3. วิชาเอก

ไม?มี

4. จำนวนหนbวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน?วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม?นRอยกว?า 36 หน?วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป`นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท หลักสูตร 2 ป]
5.2 ภาษาที่ใช$
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี
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5.3 การรับเข$าศึกษา
รับนักศึกษาและนักศึกษาต?างชาติที่สามารถใชRภาษาไทยไดRเป`นอย?างดี
5.4 ความรbวมมือกับสถาบันอื่น
เป`นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี
5.5 การให$ปริญญาแกbผู$สำเร็จการศึกษา
ใหRปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
þ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
เริ่มใชRหลักสูตรนี้ตั้งแต?ภาคการศึกษาที่ 1 ป]การศึกษาที่ 2565
þ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี
เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต?อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่…………………………..……

เมื่อวันที…่ ………..…………………
þ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที…่ ……………….…………… เมื่อวันที…่ ………………..………….

7. ความพร$อมในการเผยแพรbหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
การเผยแพร?หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห?งชาติ พ.ศ. 2552 ในป]การศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได$หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 ครู อาจารย^
8.2 นักวิชาการ / นักวิจัย
8.3 นักธุรกิจ
8.4 นักบริการใหRคำปรึกษาดRานธุรกิจและการจัดการ
8.5 อาชีพอิสระ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี
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9. ชื่อ ตำแหนbงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปeที่จบของอาจารยOผู$รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลำดับ

1

2

ชื่อ-สกุล

นางเบญจลักษณ/
เมืองมีศรี

นายกรินทร/
กาญทนานนท/

ตำแหน3งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย/

รองศาสตราจารย/

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
(ให@เรียงลำดับคุณวุฒิจาก
ระดับปริญญา
เอก/โท/ตรี)
ปร.ด.
(การจัดการเทคโนโลยี)
กศ.ม.
(อุตสาหกรรมศึกษา)
วท.บ.
(เทคโนโลยีเซรามิกส/)
Ph.D. (Industrial
Engineering)
M.S. (Electrical
Engineering)

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟiา)

3

นายภาคภูมิ สุภาชาติ

อาจารย/

ปร.ด.
(เทคโนโลยีพลังงาน)
วท.ม.
(เทคโนโลยีพลังงาน)
วท.บ. (ฟwสิกส/)

สถาบันการศึกษา

ปOที่จบ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ บางเขน
วิทยาลัยครูพระนคร

2550

Wichita State
University, Wichita,
U.S.A.
University of
Southern California,
Los Angeles,
U.S.A.
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลuาเจuาคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลuาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลuาธนบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2550

2538
2533

2543

2540

2563
2551
2547

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณOภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปfนต$องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณOหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่คำนึงถึง
บริบทของการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม
(Platform) ความร่วมมือ ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนา ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนากำลังคน
และสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3) การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และ 4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี
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การพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ โดยดำเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบ อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์ม ได้
กำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) และชุดโปรแกรม
ภายใต้ แ พลตฟอร์ ม เพื ่ อ เป็ น แนวทางในการออกแบบแผนด้ า นการอุ ด มศึ ก ษาและแผนด้ า น
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ได้กำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ระบบ กลไก การบูรณาการการทำงาน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว นอกจากนี้เพื่อให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีบทบาท
สำคัญในการสนับสนุนโจทย์ท้าทายของประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงมีการกำหนด
บทบาทของกระทรวงดังนี้ 1) การสร้างคน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองตลอด ชีวิต และมีทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) การ
สร้างองค์ความรู้มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสะสมความรู้เพื่อเป็นการวางรากฐานสำหรับ อนาคต และการ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศในด้านต่าง ๆ 3) การ
สร้างนวัตกรรม มุ่งเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ นวัตกรรม การพัฒนา
ระบบนิเวศทางนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทาง เศรษฐกิจ
และคุณค่าทางสังคม 4) การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็น
ฟันเฟืองสำคัญ สำหรับการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย
ของประเทศ ผ่านการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ รวมทั้งจัดระบบและการบริหารจัดการ
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11.2 สถานการณOหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ที่นำมา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรและกำหนดทิศทางเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งในแผนนั้นมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่นำมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรและการให้บริการกับชุมชนและองค์กร คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล
แบบยั่งยืน โดยในยุทธศาสตร์แรกนั้นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรและการให้บริการกับ
ชุมชนและองค์กร คือ การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ ให้เกิดภูมิคุ้มกัน โดยจะมุ่งเน้นไปที่การ
สร้างและพัฒนากำลังคนที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ และใน
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนั้น จะมุ่งเน้นไปที่การปรับโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและการพัฒนาแหล่ง
พลังงานทางเลือก “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ
1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และ
เป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ทีม่ ีศักยภาพสูง
3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value
Services
4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
จากองค์ประกอบที่สำคัญดังกล่าวนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์หนึ่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ต้องการสร้างองค์ความรู้
ที่เชื่อมโยงสู่การใช้งานได้ ดังนั้น บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงด้านวิศวกรรม จึง
ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่จำเป็นและสำคัญต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในบริบทดังกล่าว
จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้ แนวนโยบายและยุทธศาสตร์หนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีที่ต้องการสร้างองค์
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ความรู้ที่เชื่อมโยงสู่การใช้งานได้ โดยส่วนใหญ่เป็นขบวนการหรือการทำวิจัยในระดับสูงที่ประเทศไทย
ยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยสังเกตจากการทำวิจัยและพัฒนาที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง 7 เท่า
หรือเพียงร้อยละ 0.26 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และการ
พัฒนาที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเรามีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติที่ต่ำกว่า
ประเทศอื่นมาก ดังนั้นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมปฏิบัติจึงถือได้ว่าเป็น
ทรัพยากรที่จำเป็นและสำคัญต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในบริบทดังกล่าว
อีกทั้งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่กำลังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก
เนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีก่อให้เกิดการแข่งขันทางด้านตลาดแรงงาน โดยเฉพาะ
แรงงานชั้นสูงที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในลักษณะนี้จะเปิดโอกาสให้
แรงงานชั้นสูงที่มีความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสามารถทำงานในต่างประเทศ
ได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน ในขณะเดียวกันบุคลากรจำนวน
มากภายในประเทศที่ขาดความพร้อม ความสามารถเฉพาะทางและการแข่งขันด้านวิศวกรรมปฏิบัติ
ภายใต้การแข่งขันจากภายนอกที่อาจจะนำมาซึ่งปัญหาทางสังคมจะกลายเป็นอุปสรรคหลักในการ
แข่งขันของประเทศ
อีกหนึ่งบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของประชากรในกลุ่มประเทศที่พัฒนา
แล้ว ซึ่งมีแนวโน้มของการเปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีความต้องการทั้งสินค้าและการบริการเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ การพักผ่อน จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะทำการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับสถานการณ์ความต้องการของสังคมรูปแบบใหม่นี้ บุคลากรที่มีความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีชั้นสูงจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่จะช่วยผลักดันและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่า
สินค้าที่เชื่อมโยงเข้ากับฐานรากปัญญาท้องถิ่นได้หลากหลาย
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12. ผลกระทบจาก ข$อ 11 ตbอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข$องกับพันธะกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ^การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรทางดRานการจัดการเทคโนโลยี ซึ่งเป`นพื้นฐานของการพัฒนาทางดRาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จึงจำเป`นตRองมีองค^ประกอบ ขอบข?าย เนื้อหาสาระของหลักสูตร
ครอบคลุม ทั้งทางดRานการจัดการ การผลิต การวิจัย การวิเคราะห^ การตัดสินใจ การสื่อสาร
การถ?ายทอดเทคโนโลยี และเนRนใหRเกิดทักษะการปฏิบัติการคRนหาองค^ความรูR เพื่อแกRปÉญหาและ
พัฒนาตนเองและการทำงานไดRอย?างมีประสิทธิภาพและอย?างสรRางสรรค^
12.2 ความเกี่ยวข$องกับพันธะกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ^ ห รื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที ่ ม ี ต ? อ พั น ธกิ จ
มหาวิทยาลัยที่มุ?งผลิตบัณฑิตที่เก?งและดี เป`นศูนย^กลางการเรียนรูR เป`นเลิศทางการจัดการ เป`นผูRนำ
การพัฒนา เนื่องจากเทคโนโลยีเป`นพื้นฐานในการดำรงชีวิต และเป`นพื้นฐานที่ก?อใหRเกิดนวัตกรรม
การจัดการเทคโนโลยีจึงเป`นส?วนหนึ่งที่ทำใหRเทคโนโลยีไม?เป`นส?วนที่มาครอบงำการดำรงชีวิตปกติของ
มนุษย^ การพัฒนาหลักสูตรจึงตRองเนRนใหRผูRเรียนมีความเป`นนักวิชาการและวิจัยเพื่อแกRปÉญหาบนพื้น
ฐานความรูR ความสามารถทางวิชาชีพการจัดการเทคโนโลยี เป`นผูRมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม สามารถคิด
วิเคราะห^ และสรRางผลงานวิชาการที่มีคุณค?าเหมาะสมกับการพัฒนาตนเอง องค^กร และสังคม
13. ความสัมพันธOกับหลักสูตรอื่นที่เปgดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุbมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปgดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
c
ü หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
c หมวดวิชาสัมพันธ^
c
ü หมวดวิชาเฉพาะดRาน
13.2 กลุbมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปgดสอนให$สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
c
ัร
ü สัมฤทธิบต
13.3 การบริหารจัดการ
ไม?มี
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หมวดที่ 2 ข$อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคOของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เรียนรูRเทคโนโลยีอย?างสรRางสรรค^เพื่อมุ?งสู?นวัตกรรมในอนาคต
1.2 ความสำคัญ
เป`นหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรทั้งรูปแบบประจำการในภาครัฐภาคเอกชนและบุคลากรที่ไม?
ประจำการในหน?วยงานใหRมีความรูR ความสามารถ และคุณลักษณะเหมาะสมต?อการประกอบอาชีพ
และพัฒนางานดRานการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมุ?งเนRนใหRสามารถบริหารและจัดการ
เทคโนโลยีใหRใชRไดRอย?างเกิดประโยชน^สูงสุดทั้งในการทำงานและการดำรงชีวิตอยู?ในสังคมไดRอย?าง
สรRางสรรค^
การผลิตกำลังคนที่สามารถตอบสนองความตRองการของหน?วยงานที่ตRองการพัฒนาดRาน
เทคโนโลยี และสอดคลRองกับการยกระดับอุตสาหกรรมไปสู?อุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve) ที่
เนRนอุตสาหกรรมศักยภาพ และสอดคลRองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ มีความยืดหยุ?น
สามารถปรั บ สภาพการดำรงชี พ ไปตามสภาพความเปลี ่ ย นแปลงของเศรษฐกิ จ และสั ง คม ดR า น
ความกRาวหนRาของวิชาการ เปbดโอกาสใหRมีการเลือกเรียนในรายวิชาที่สอดคลRองกับความสนใจ
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ^เรียนรูR ที่ยึดหลักความร?วมมือ การสรRาง
เครือข?ายระหว?างสถาบันการศึกษาและองค^กรต?าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน นำไปสู?การพัฒนา
ก?อใหRเกิดความกRาวหนRาทางวิชาการและพัฒนาผูRเรียนใหRมีสมรรถภาพในดRานเทคนิควิธีการจัดการ
เทคโนโลยี จึงไดRกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตใหRเหมาะสมต?อการพัฒนาดRานการจัดการเทคโนโลยี
สามารถวิเคราะห^สถานการณ^ประยุกต^ แนวคิด หลักการ งานวิจัย การแกRปÉญหาในการทำงาน และ
การดำเนินชีวิตอย?างสรRางสรรค^ มีคุณธรรมจริยธรรม
1.3 วัตถุประสงคO
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ใหRเป`นบุคลากรที่มีความรูR ความสามารถ และทักษะทางดRาน
การจัดการเทคโนโลยี ใหRมีภาวะความเป`นผูRนำในการจัดการเทคโนโลยีอย?างมืออาชีพ
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหRเป`นผูRมีทักษะในการดำเนินการวิจัยเชิงเทคนิคและสรRางสรรค^
นวัตกรรม เผยแพร?ผลงานวิชาการทางดRานการจัดการเทคโนโลยีสู?สากล
1.3.3 เพื ่ อ ผลิ ต มหาบั ณฑิ ต มี ค ุ ณธรรม ที ่ ม ี ร ะเบี ย บวิ น ั ย ตรงต? อ เวลา ซื ่ อ สั ต ย^ ส ุ จ ริ ต
ขยันหมั่นเพียร สำนึกในจรรยาวิชาชีพทางดRานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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2. แผนการปรับปรุง
แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธO
1.พัฒนาระบบและกระบวนการ 1.ดำเนินการจัดการหลักสูตร
จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานสอดคล้องกับกรอบ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ แ ห่ ง ชาติ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและ และการประกั น คุ ณ ภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
การศึกษา
- ดำเนินงานประกันคุณภาพ
ก า ร ศ ึ ก ษ า ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. ยอมรับ
- จั ด ให้ ม ี ก ารประเมิ น และ
ปรับปรุงการจัดการ
หลักสูตรในส่วนรายละเอียด
ย่ อ ย โดยคณะกรรมการ
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ภ ายในทุ ก ปี
การศึกษา
- จั ด ให้ ม ี ก ารประเมิ น และ
ปรับปรุงหลักสูตร ทุกๆ 4 ปี
2.พั ฒนาส่ ง เสริ มสร้ า งผู ้ นำด้ า น 2.ดำเนินการส่งเสริมการวิจัย
การวิ จ ั ย ที ่ มี ค วามสามารถ และการเรียนการสอนโดย
บูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ - สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ แ ละ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีต่างๆ นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุน
เช่ น เทคโนโลยี อ ุ ต สาหกรรม การวิจัยทั้งจากภายในและ
เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ ภายนอกมหาวิทยาลัย
เ ท ค โ น โ ล ย ี พ ล ั ง ง า น ห รื อ - สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ แ ละ
เทคโนโลยี อ ื ่ น ๆ ที ่ ม ี อ ยู ่ ใ น นั ก ศึ ก ษาจดสิ ท ธิ บ ั ต ร อนุ
ประเทศไทยเพื่อผลิตนวัตกรรม สิ ท ธิ บ ั ต รรวมถึ ง ทรั พ ย์ สิ น
และองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ เพื่ อ ทางปัญญารูปแบบอื่นๆ
แก้ ปัญหาระดั บชุมชนท้ องถิ่ น - สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ แ ละ
ระดั บ ชาติ โดยมี ผ ลงานวิ จั ย นักศึกษาได้เผยแพร่หรือเข้า

หลักฐาน/ตัวบbงชี้
1.1 หลั ก สู ต รฯ มี มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
1.2 มีผลการการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ในแต่ละปี
1.3 ผลการการประเมิ น และ
ปรับปรุงหลักสูตร ทุกๆ 4
ปี

2.1 อ า จ า ร ย ์ ท ี ่ ป ร ึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์และนักศึกษา
ได้ ร ั บ ทุ น สนั บ สนุ น การ
วิจัยหรือทุนการศึกษาทั้ง
จากภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัยร้อยละ 50
2.2 อ า จ า ร ย ์ ท ี ่ ป ร ึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์และนักศึกษา
ได้มีการจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร รวมถึงทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญารู ป แบบอื ่ น ๆ
ร้อยละ 25
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แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
ตี พ ิ ม พ์ เ ป็ น ที ่ ย อมรั บ ในระดั บ
สากล

3.พัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อทำให้
มหาบั ณ ฑิ ต มี อ ั ต ลั ก ษณ์ ค นดี
คน เก่ ง มี ว ิ น ั ย ภู ม ิ ใ จในชาติ
และมี ความสามารถด้ า น
งานวิ จ ั ย และสร้ า งนวั ต กรรม
โดยเป็นนักการจัดการ
เทคโนโลยี เ ป็ นที ่ ต้ องการของ
แหล่ ง จ้ า งงานระดั บ แนวหน้ า
ของประเทศ

กลยุทธO
หลักฐาน/ตัวบbงชี้
ร่ ว มการนำเสนอผลงาน 2.3 อ า จ า ร ย์ ท ี ่ ป ร ึ ก ษ า
วิ จ ั ย ทั ้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละ วิทยานิพนธ์และนักศึกษา
ระดับนานาชาติ
ได้ เ ผยแพร่ ห รื อ เข้ า ร่ ว ม
การนำเสนอผลงานวิจัยทั้ง
ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
นานาชาติ ร้อยละ 100
3.มหาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น 3.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปั จ จั ย พื ้ น ฐานที ่ จ ำเป็ น ต่ อ อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ส่ ว น ร่ ว มในการประชุ ม
ซึ่งหลักสูตรจะนำมาใช้ ใน เพื่อ วางแผนติดตามและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ทบทวน การดำเนิ น งาน
- สร้างวัฒนธรรมขององค์กร หลักสูตร
ให้มุ่งสู่ Knowledge based 3.2 มี มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
society ด้ ว ยจิ ต สำนึ ก ของ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ความใฝ่เรียนใฝ่รู้
แห่งชาติ
- ให้นักศึกษาสามารถพัฒนา 3.3 มี มคอ.3 และ มคอ.4
ภาษาอั ง กฤษด้ ว ยตนเอง ครบทุกรายวิชาก่อนเปิด
ผ่านระบบ E-learning
สอนหลักสูตร
- จั ด ให้ ม ี ก ารแลกเปลี ่ ย นใน 3.4 มี มคอ.5 และ มคอ.6
เรื ่ อ งทั ก ษะ และเพิ ่ ม การ ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ฝึ ก อบรมให้ แ ก่ ค ณาจารย์
ภาคการศึกษาที่เปิดสอน
เพื่อปรับระบบการเรียนการ ให้ครบทุกรายวิชา
สอนที ่ เ น้ น นั ก ศึ ก ษาเป็ น 3.5 มี มคอ.7 ภายใน 60 วั น
ศูนย์กลาง และมีส่วนร่วมใน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง 3.6 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนและผู้สอน
ให้กับนักศึกษาตาม
- มี ว ิ ท ยากรจากภาคธุ ร กิ จ มาตรฐานผลการเรียนรู้
เอกชนหรือภาครัฐมา
บรรยายในรายวิชาเฉพาะ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร$างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งป]การศึกษาแบ?งออกเป`น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต?ละภาคการศึกษา
ไม? น R อ ยกว? า 15 สั ป ดาห^ ใหR เ ป` น ไปตามขR อ บั ง คั บ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรม
ราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร$อน
ไม?มี
1.3 การเทียบเคียงหนbวยกิตในระบบทวิภาค
ไม?มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
เริ่มเปbดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ป]การศึกษา 2565
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ^
2.2 คุณสมบัติของผู$เข$าศึกษา
2.2.1 จะตRองเป`นผูสR ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท?า
2.2.2 ผ?านการคัดเลือกตามขRอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^
จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปjญหาของนักศึกษาแรกเข$า
ระดับความเขRาใจและความรูRพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาจไม?เท?ากันหรือมีความแตกต?างกัน
2.4 กลยุทธOในการดำเนินการเพื่อแก$ไขปjญหา / ข$อจำกัดของนักศึกษาในข$อ 2.3
2.4.1 จัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและแนะนำรุ่นพี่ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้
มีรุ่นพี่ดูแลให้ คำปรึกษา
2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการ
เรียนในมหาวิทยาลัย การจัดเวลาเรียน และจัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
2.4.3 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการประจำชั้นปี เพื่อดูแลและให้คำปรึกษาแก่นกั ศึกษา
2.4.4 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู$สำเร็จการศึกษา
2.5.1 แผน ก แบบ ก1
จำนวนนักศึกษาแตbละปeการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
2565
2566
2567
2568
ชั้นปeที่ 1
5
5
5
5
ชั้นปeที่ 2
5
5
5
รวม
5
10
10
10
คาดวbาจะสำเร็จการศึกษา
10
10
10

2569
5
5
10
10

2.5.2 แผน ก แบบ ก2
จำนวนนักศึกษา
ชั้นปeที่ 1
ชั้นปeที่ 2
รวม
คาดวbาจะสำเร็จการศึกษา

2565
5
5
-

จำนวนนักศึกษาแตbละปeการศึกษา
2566
2567
2568
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10

2569
5
5
10
10

2565
5
5
-

จำนวนนักศึกษาแตbละปeการศึกษา
2566
2567
2568
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10

2569
5
5
10
10

2.5.3 แผน ก แบบ ข
จำนวนนักศึกษา
ชั้นปeที่ 1
ชั้นปeที่ 2
รวม
คาดวbาจะสำเร็จการศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนbวย บาท)
รายละเอียดรายรับ
1. คbาลงทะเบียน

ปeงบประมาณ
2565

2566

2567

1,200,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000 2,400,000

396,000
1,662,000

396,000
1,662,000

396,000 396,000
1,662,000 1,662,000

460,000

460,000

460,000

460,000

100,000

150,000

200,000

250,000

5,018,000

5,068,000

5,118,000 5,168,000

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.1 งบบุคลากร
360,000
2.2 งบดำเนินการ
1,037,000
2.3 งบลงทุน
2.3.1 คbาที่ดินและ 460,000
สิ่งกbอสร$าง
2.3.2 คbาครุภัณฑO
50,000
รวมรายรับ

3,107,000

2568

2569

2.6.2 งบประมาณรายจbาย (หนbวย บาท)
หมวดเงิน
1. งบบุคลากร
2. งบดำเนินการ
2.1 คbาตอบแทน
2.2 คbาใช$สอย
2.3 คbาวัสดุ
2.4 คbาสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 คbาที่ดินและสิ่งกbอสร$าง
3.2 คbาครุภัณฑO
4. เงินอุดหนุน
4.1 การทำวิจัย
4.2 การบริการวิชาการ

2565
360,000

ปeงบประมาณ
2566
2567
396,000 396,000

2568
396,000

2569
396,000

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

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

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

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

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

460,000
50,000

460,000
100,000

460,000
150,000

460,000
200,000

460,000
250,000

50,000
25,000

50,000
25,000

50,000
25,000

50,000
25,000

50,000
25,000
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หมวดเงิน
รวมรายจbาย

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

ประมาณการค?าใชRจ?ายต?อหัวในการผลิตบัณฑิต 48,348.15 บาท/คน/ป]
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป`นแบบชั้นเรียน และเป`นไปตามขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^
ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564
(ภาคผนวก ก)
2.8. การเทียบโอนหนbวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข$ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนเป`นไปตามขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^
จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารยOผู$สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหนbวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม?นRอยกว?า
36
หนbวยกิต
3.1.2 โครงสร$างหลักสูตร แบ?งเป`นหมวดวิชาดังนี้
จำแนกเป` น 2 แผน คื อ แผน ก เป` น แผนการศึ ก ษาที ่ เ นR น การวิ จ ั ย โดยมี ก ารทํ า
วิทยานิพนธ^ ประกอบดRวย แผน ก1 และ ก2 และ แผน ข เป`นแผนการศึกษาที่เนRนการศึกษางาน
รายวิชา โดยไม?ตRองทําวิทยานิพนธ^ โดยโครงสรRางหลักสูตรประกอบดRวยหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมวด
วิชาเฉพาะดRาน และวิทยานิพนธ^/คRนควRาอิสระ โดยมีจำนวนหน?วยกิตแยกแต?ละหมวดดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2. หมวดวิชาเฉพาะดRาน
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาเลือก
3. วิทยานิพนธ^
4. การคRนควRาอิสระ
รวมหนbวยกิต

แผน ก (หนbวยกิต)
แบบ ก1
แบบ ก2
ไม?นับหน?วยกิต
ไม?นับหน?วยกิต
24
12
12
36
12
36
36

แผน ข (หนbวยกิต)
ไม?นับหน?วยกิต
30
12
18
6
36

3.1.2.1 แผน ก แบบ ก1 (ทำวิทยานิพนธ^ ซึ่งมีค?าเทียบไดRไม?นRอยกว?า 36 หน?วยกิต
และอาจจะตRองศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหากคณะกรรมการผูRรับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควร)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม?นับหน?วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะดRาน
- หน?วยกิต
2.1) วิชาบังคับ
- หน?วยกิต
2.2) วิชาเลือก
- หน?วยกิต
3) วิทยานิพนธ^
36 หน?วยกิต
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3.1.2.2 แผน ก แบบ ก2 (ทำวิทยานิพนธ^ ซึ่งมีค?าเทียบไดRไม?นRอยกว?า 12 หน?วยกิต
และศึกษารายวิชาอีกไม?นRอยกว?า 24 หน?วยกิต)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม?นับหน?วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะดRาน
24 หน?วยกิต
2.1) วิชาบังคับ
12 หน?วยกิต
2.2) วิชาเลือก
12 หน?วยกิต
3) วิทยานิพนธ^
12 หน?วยกิต
3.1.2.3 แผน ข (เนR น การศึ ก ษารายวิ ช าโดยไม? ต R อ งทำวิ ท ยานิ พ นธ^ แต? ต R อ ง
ทำการคRนควRาอิสระ ไม?นRอยกว?า 6 หน?วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม?นRอยกว?า 30 หน?วยกิต)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม?นับหน?วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะดRาน
30 หน?วยกิต
2.1) วิชาบังคับ
12 หน?วยกิต
2.2) วิชาเลือก
18 หน?วยกิต
3) การคRนควRาอิสระ
6 หน?วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหมวดตbาง ๆ
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไมbนับหนbวยกิต

รหัส
ชื่อวิชา
VLE501 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต
English for Graduate Students

น(ท-ป-ศ)
2(1-2-3)

GRD501 การรูRดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา
Digital Literacy and Information Technology for
Graduate Students

2(1-2-3)

2) หมวดวิชาเฉพาะด$าน
แผน ก แบบ ก1 จำนวนไม?นRอยกว?า
แผน ก แบบ ก2 จำนวนไม?นRอยกว?า
แผน ข จำนวนไม?นRอยกว?า
2.1) กลุbมวิชาบังคับ จำนวนไม?นRอยกว?า

24
30
12
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รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

TTM520

หลักการจัดการเทคโนโลยี
Principles of Technology Management

3(3-0-6)

TTM521

การศึกษาวิวัฒนาการและปÉญหาเทคโนโลยี
Education of Evolution and Technology Problems

3(3-0-6)

TTM522

การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม?
Fusion of Modern Technology

3(3-0-6)

TTM523

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย
Technology for Research Development

3(3-0-6)

2.2) กลุbมวิชาเลือก เลือกเรียนไม?นRอยกว?า
แผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนไม?นRอยกว?า
แผน ข
เลือกเรียนไม?นRอยกว?า
รหัส

12
18

ชื่อวิชา

หนbวยกิต
หนbวยกิต
น(ท-ป-ศ)

TTM524

การดำเนินการวิจัยทางเทคนิค
Conducting Technical Research

3(3-0-6)

TTM525

การจัดการเทคโนโลยีปÉญญาประดิษฐ^
Artificial Intelligence Technology Management

3(3-0-6)

TTM526

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
Renewable Energy Technology

3(3-0-6)
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TTM527

การจัดการเทคโนโลยีเพื่อสหัสวรรษ
Sustainable Development Technology
Management

3(3-0-6)

TTM528

การจัดการเทคโนโลยี คลาวด์
Cloud Technology Management

3(3-0-6)

TTM629

การบริหารงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
Research Management and Technology Transfer

3(3-0-6)

TTM630

เทคโนโลยีอินเตอร์เนตของทุกสรรพสิ่ง
Internet of Thing Technology

3(3-0-6)

TTM631

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
Product and Process Innovation

3(3-0-6)

TTM632

สัมมนาการจัดการเทคโนโลยี
Seminar in Technology Management

3(3-0-6)

TTM633

การสร้างสรรค์นวัตกรรมและวิศวกรรมย้อนรอย
Creative Innovation and Reverse Engineering

3(3-0-6)

3) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
แผน ก แบบ ก1 เลือกวิทยานิพนธ์
TTM634 วิทยานิพนธ์
Thesis
แผน ก แบบ ก2 เลือกวิทยานิพนธ์
TTM635 วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวนไม่น้อยกว่า 36

หน่วยกิต
36(0-36-0)

จานวนไม่น้อยกว่า 12

หน่วยกิต
12(0-12-0)
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4) การค้นคว้าอิสระ
แผน ข เลือกการค้นคว้าอิสระ
TTM636

จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

หมายเหตุ

6(0-6-0)

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

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร
GRD
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
TTM
หมวดวิชาเฉพาะด้านการจัดการเทคโนโลยี
VLE
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
1) แผน ก แบบ ก1
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับบัณฑิตศึกษา
VLE501 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิต
วิทยานิพนธ์
TTM634 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TTM634 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
9(0-9-0)
9
หน่วยกิต
9(0-9-0)
9
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หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TTM634 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
9(0-9-0)
9

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TTM634 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
9(0-9-0)
9

2) แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ)

หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก)
วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VLE501 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิต
TTM520 หลักการจัดการเทคโนโลยี
TTM521 การศึกษาวิวัฒนาการและปัญหา
เทคโนโลยี
TTM522 การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่
TTM523 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับบัณฑิตศึกษา
TTMXXX วิชาเลือก
TTMXXX วิชาเลือก
TTMXXX วิชาเลือก
TTMXXX วิชาเลือก
TTM635 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12
หน่วยกิต
ไม่นับหน่วย
กิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-6-0)
18
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หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TTM635 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(0-3-0)
3

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TTM635 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(0-3-0)
3

3) แผน ข
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับบัณฑิตศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
TTM520 หลักการจัดการเทคโนโลยี
(วิชาบังคับ)
TTM521 การศึกษาวิวัฒนาการและปัญหา
เทคโนโลยี
TTM522 การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่
TTM523 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน TTMXXX วิชาเลือก
(วิชาเลือก)
TTMXXX วิชาเลือก
TTMXXX วิชาเลือก
TTMXXX วิชาเลือก
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12
หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดRาน
(วิชาเลือก)
การคRนควRาอิสระ

ชั้นปeที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TTMXXX วิชาเลือก
TTMXXX วิชาเลือก
TTM636 การคRนควRาอิสระ
รวมหนbวยกิต

หนbวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-3-0)
9

หมวดวิชา
การคRนควRาอิสระ

ชั้นปeที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TTM636 การคRนควRาอิสระ
รวมหนbวยกิต

หนbวยกิต
3(0-3-0)
3
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
รหัส

คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

GRD501

การรู$ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3)
Digital Literacy and Information Technology for
Graduates
องค^ความรูRเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานขRอมูล การสืบคRน
ขRอมูล การรูRดิจิทัล ทักษะปฏิบัติการใชRคอมพิวเตอร^ในการสืบคRน คRนควRา สนับสนุนการสรRางองค^
ความรูRในระดับบัณฑิตศึกษา ความสามารถในการนำโปรแกรมสำเร็จรูปดRานสถิติ-คำนวณ ดRานการ
จัดทำสื่อนำเสนอ การจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส^ การวิเคราะห^ขRอมูลสมัยใหม? การตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานนำไปใชRในการจัดทำวิทยานิพนธ^ หรือการคRนควRาอิสระตามศาสตร^ของวิชา
Body of knowledge in information technology, digital technology,
database, internet search, digital literacy and computer operating skills in inquiring,
researching, encouraging knowledge creation in graduate level, the ability to apply
computer software program in statistical calculation, presentation media, electronic
document management, business intelligence, plagiarism in writting thesis or
independent study according to the field of study.

TTM520

หลักการจัดการเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Principles of Technology Management
ความหมาย ความสำคัญของเทคโนโลยี วิเคราะห^ลักษณะที่สำคัญของการจัดการ
เทคโนโลยี ประกอบดR ว ย เทคโนโลยี ก ารประดิ ษ ฐ^ เทคโนโลยี การซ? อมบำรุ ง การเลื อ กสรร
เทคโนโลยี การปรั บ ใชR เ ทคโนโลยี การถ? า ยทอดเทคโนโลยี และการบริ ห ารตR น ทุ น และ
ผลตอบแทนของเทคโนโลยี
Meaning, importance of technology and analyzing the important
aspects of technology management comprise invention technology, maintenance
technology, technology selection, technology deployment, technology transfer, and
cost management as well as return on investment of technology.
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รหัส

คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

TTM521

การศึกษาวิวัฒนาการและปjญหาเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Education of Evolution and Technology Problems
ศึกษาและวิเคราะห^สภาพสังคมและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในอดีต แนวโนRม
ความตRองการของเทคโนโลยีต?อชีวิตและสังคม อาธิ เกษตรและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมบริการ การพาณิชย^ การศึกษาและวัฒนธรรม สุขอนามัยและสวัสดิการ สิ่งแวดลRอม
พลังงาน การบริหารและจัดการ การสื่อสารและสารสนเทศ
Study and analyze social conditions and technology evolution in the
past, trend of technology needs for life and society, such as agriculture, industry,
manufacturing industry, and service industry, commerce, education, culture, health
and welfare in addition to environment, energy, administration, management,
communication, and information.

TTM522

การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหมb
3(3-0-6)
Fusion of Modern Technology
ความเป`นมาและวิวัฒนาการของสื่อใหม? ความสำคัญของสื่อใหม? การหลอมรวม
สื่อ เครือข?ายสังคมออนไลน^ ผลกระทบของสื่อใหม? และการประยุกต^ใชRสื่อใหม?ในงานประเภทต?างๆ
การประยุกต^ใชRระบบสารสนเทศ นวัตกรรมในระบบการสื่อสารสมัยใหม? การเลือกใชRและกลยุทธ^
การใชRสื่อใหม? เทคนิคการนำเสนอผ?านสื่อใหม?
History and new media evolution. Importance of new and media
fusion. Networking impact of new media and application in various types of work
application of information systems. Communication system innovation, selection
and use of new media strategies and presentation techniques through new media.
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รหัส

คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

TTM523

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย
3(3-0-6)
Technology for Research Development
ความกRาวหนRาของเทคโนโลยีที่เป`นเครื่องมือวิจัยในการรวบรวมขRอมูล สะดวกและ
ง?ายต?อการใชRงาน ทั้งในการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดRแก? เทคโนโลยีการคRนหา เทคโนโลยี
การนำเขRา เทคโนโลยีการจัดเก็บ เทคโนโลยีกระบวนการและเทคโนโลยีการแบ?งปÉนและเผยแพร?
Aadvancement of technology as a research tool for collecting data for
quantitative and qualitative such as search technology, import technology , storage
technology , process technology sharing and dissemination technology

TTM524

การดำเนินการวิจัยทางเทคนิค
3(3-0-6)
Conducting Technical Research
สถิ ติ แ ละระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร^ หลักการออกแบบการทดลอง
การเก็บรวบรวมขRอมูล การวิเคราะห^ขRอมูล การแปลความหมายของขRอมูล การศึกษารายงานการ
วิจัยและเอกสารที่เกี่ยวขRองกับการวิจัย ตลอดถึงการเขียนโครงการวิจัย
Statistical method and research methodology for scientific research
processes, principles of experimental design, data collection, data analysis, data
interpretation, study the research reports and research articles including writing
research project.
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รหัส

คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

TTM525

การจัดการเทคโนโลยีปjญญาประดิษฐO
3(3-0-6)
Artificial Intelligence Technology
หลักการขั้นพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีปÉญญาประดิษฐ^ ในระบบการจัดการ
เทคโนโลยี เช?น การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเทคโนโลยีปÉญญาประดิษฐ^ การจัดการและ
ควบคุมอุปกรณ^ผ?านระบบเทคโนโลยีปÉญญาประดิษฐ^ ตลอดจน ระบบการจัดการเทคโนโลยี
ปÉญญาประดิษฐ^
Basic principles of artificial intelligent technology in technology
management such as the programming control of artificial intelligent technology,
management and control of devices via the artificial intelligent technology, as well
as managing system in artificial intelligent technology.

TTM526

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
Renewable Energy Technology
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รูปแบบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในอนาคต
การวิเคราะห^ทางดRาน เทคนิคและทางดRานเศรษฐศาสตร^ สิ่งแวดลRอมกับพลังงานทดแทน การ
ประเมินวัฎจักรชีวิตของพลังงานทดแทน
Alternative energy technology, future technology of alternative
energy, technical and economic analysis of energy system, environmental and
alternative energy, the life cycle assessment of alternative energy
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รหัส

คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

TTM527

3(3-0-6)
การจัดการเทคโนโลยีเพื่อสหัสวรรษ
Millennium Development Technology Management
การประยุกต^ใชRปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป`นแนวทางการสรRางสรรค^
อนาคตของประเทศในแง?ของเศรษฐกิจ สังคม การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลRอมใหRมีความ
เชื่อมโยงกัน ตามเป£าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดย
มุ?งเนRนใหRบัณฑิตสามารถนำความรูRที่ไดRไปต?อยอดในการทำวิจัย พัฒนา และสรRางสรรค^นวัตกรรม
Apply the philosophy of sufficiency economy as a guideline for
shaping the future of the country in terms of economy, society, energy and
environmental management to be connected. According to the Sustainable
Development Goals (SDGs), It focuses on enabling graduate students to implement
their knowledge to further research, development and to create an innovation.

TTM528

การจัดการเทคโนโลยีคลาวดO
3(3-0-6)
Cloud Technology
ศึ ก ษาความหมาย ความสำคั ญ และการประยุ ก ต^ ใ ชR ง านระบบ Cloud
Technology Tools ในการจั ด การเทคโนโลยี ต ? า ง ๆ การใชR ง านในการนำเสนองาน โดย
ใชR Google Slide การใชR ง านในการประเมิ น ผล โดยใชR Google Form และการใชR ง านในการ
ประชุมงาน โดยใชR Google Hangout รวมถึงการนำไปประยุกต^ใชRในชีวิตประจำวันไดR
Study the meaning, importance and applications of cloud technology
tools to manage various technologies — i.e. using in presentations via Google Slide,
using in evaluation via Google Forms, using in meetings via Google Hangout, and
applying them in daily life.
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รหัส

คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

TTM629

การบริหารงานวิจัยและการถbายทอดเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Management and Technology Transfer
กลยุทธ^ของการวิจัยและพัฒนา การจัดการความรูR แนวความคิดการนำความรูRดRาน
วิทยาศาสตร^และเทคโนโลยีไปสู?ธุรกิจนวัตกรรม
Research and development strategy, knowledge management, knowledge
conceptualization in science and technology to business innovation.

TTM630

เทคโนโลยีอินเตอรOเนตของทุกสรรพสิ่ง
3(3-0-6)
Internet of Thing Technology
วิ ส ั ย ทั ศ น^ ด R า นอิ น เทอร^ เ นตของสรรพสิ ่ ง ที ่ ร วมเครื อ ข? า ยที ซ ี พ ี การเขี ย น
โปรแกรมควบคุมระบบอินเตอร^เนตของสรรพสิ่ง การจัด การและควบคุ มอุ ปกรณ^ ผ? านระบบ
อินเตอร^เนตของสรรพสิ่ง ตลอดจนการจัดการระบบในเทคโนโลยีอินเทอร^เนตของสรรพสิ่ง
Internet of Things vision, TCP/IP networks, internet programming for
controlling the internet of things technology, management and control of devices
via the internet of things, as well as managing system in internet of thing technology.

TTM631

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

คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

TTM632

สัมมนาการจัดการเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Seminar in Technology Management
การวิเคราะห^กรณีศึกษาหรือประเด็นที่เกิดขึ้นทางการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และการประยุกต^ใชRเทคโนโลยีและนวัตกรรมในองค^การ โดยมุ?งเนRนการเรียนรูRจากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปรายควบคู?ไปกับการพัฒนาวิธีคิด การคRนควRาอิสระ และระเบียบ
วิธีวิจัย รวมทั้งการตัดสินใจโดยการบูรณาการองค^ความรูRต?าง ๆ ตามหลักการ ตามทฤษฎี และ
เหตุการณ^ปÉจจุบันที่เหมาะสม
Analysis of case studies or topics in technology and innovation
management as well as application of technology and innovation in organization,
course focusing on learning from exchanging ideas, group discussion, independent
studies and methodology research, which helps develop thinking, including decision
making by integrating appropriate concepts, theories, and updated.

TTM633

การสร$างสรรคOนวัตกรรมและวิศวกรรมย$อนรอย
3(3-0-6)
Creative Innovation and Reverse Engineering
ศึกษากระบวนการสรRางแบบของผลิตภัณฑ^บนคอมพิวเตอร^ การออกแบบสามมิติ
การเชื่อมต?อเขRากับระบบอินทราเนต (Intranet) และ อินเตอร^เนต (Internet) เพื่อใชRในการ
สรRางสรรค^นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี
Study modelling process of product on computer, three-dimensional
design, intranet and internet connections for using in creating an innovation and
managing a technology.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี

30
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

TTM634

น(ท-ป-ศ)

วิทยานิพนธ์
36
Thesis
ศึ ก ษาวิ จั ย ในเรื่ อ งที่ ส นใจด้ า นการจั ด การเทคโนโลยี จ ากแหล่ ง ฐานข้ อ มู ล ทาง
วิ ช าการภายใต้ ก ารควบคุ ม และให้ ค าปรึ ก ษาของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ น าไปสู่ ก ระบวนการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์แนวคิดใหม่ๆ จากนั้นจึง ทาการรวบรวม เรียบเรียง และนาเสนอ
เป็นโครงร่างงานวิจัย ความก้ าวหน้างานวิจัยในรูปแบบการสัมมนาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้ง
จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่ผลการศึกษางานวิจัยในงานประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษา รวมทั้งสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ด้วย
วิธีการสอบปากเปล่า
Study and research on topics of interest in technology management
from academic databases under a supervision and consultation of advisors leading
to a process of analysis, criticism and synthesis of new ideas. Then collect, compile
and present the research topic as a proposal research, research progress in the form
of a seminar to advisors as well as preparing a complete thesis and disseminating
the research results at academic conferences or publishing research articles in
academic journals according to graduation criteria including the thesis defense
examination by means of an oral examination.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

TTM635

วิทยานิพนธ์
12
Thesis
ศึกษาเรื่องหรือประเด็นของการจัดการเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งใหม่และมีความก้าวหน้า
ซึ่งสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย อีกทั้งยังสามารถทาการวิจัยให้สาเร็จได้โดยการทบทวน
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา พบปะผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นจึง
ทาการรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปและกาหนดหัวข้อวิจัยวิทยานิพนธ์ พร้อมกับ
นาเสนออนุมัติ นอกจากนี้ยังต้องเผยแพร่ผลการทาวิจัยในรูปแบบของการนาเสนอในงานประชุม
วิชาการหรือตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ แล้วจึงทาการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ด้วย
วิธีการสอบปากเปล่า
Study the subject or issue of technology management that is new and
progressive ,which corresponds to the changes of the era. Their research topics can
also be accomplished by reviewing relevant theories and literature, attending
seminar, meeting qualified advisor. Then collect, compile, analyze to find
conclusions and determine the research topic of the thesis along with presentation
of approval. Furthermore, research results must be published in the form of
presentations at academic conferences or published research articles in academic
journals. Then take the thesis defense by oral examination.
TTM636

การค้นคว้าอิสระ
6
Independent Study
ค้นคว้าในเรื่องที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับการทางานหรือในเนื้อหารายวิชาที่สนใจ เรียบ
เรียงเป็นรายงานผลการศึกษาวิจัย นาเสนอผลการศึกษา และสอบป้องกันในหัวข้อที่ได้จากการค้นคว้า
อิสระด้ วยวิ ธี การสอบปากเปล่ า โดยมี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาก ากั บ ดู แ ล ทั้ ง นี้ ต้ อ งผ่ า นการสอบโดย
คณะกรรมการสอบ
Study on the interested topic related to the learner’s work or special
interest under the supervision of the advisor(s). Formal report writing, oral
presentation and defense of this term paper are required. It has to be approved by
the examination committee.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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รหัส

คำอธิบายรายวิชา

VLE501

น(ท-ป-ศ)

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต
2(1-2-3)
English for Graduate Studies
ฝßกทักษะการพูด การฟÉง การอ?าน และการเขียน ภาษาอังกฤษ เนRนการอ?านและ
สรุปใจความสำคัญของบทคัดย?อและเอกสารทางวิชาการจากการฝßกเขียนบทคัดย?อภาษาอังกฤษ
โดยใชRสื่อจากสิ่งพิมพ^ และสื่ออิเล็กทรอนิกส^
Basic skills in speaking, listening, reading and writing English, essential
to the ability and performance in reading and summarizing main ideas from an
article’s abstract and academic papers in the field of study forms of print and
electronic media, writing an abstract in English.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี
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3.2 ชื่อ สกุล ตำแหนbงและคุณวุฒิของอาจารยO
3.2.1 อาจารยOผู$รับผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
(ใหuเรียงลำดับคุณวุฒิ
ลำดับ ชื่อ–นามสกุล
จากระดับปริญญา
เอก/โท/ตรี)
1 นาง
รองศาสตราจารย/ ปร.ด.
เบญจลักษณ/
(การจัดการ
เมืองมีศรี
เทคโนโลยี)
กศ.ม. (อุตสาหกรรม
ศึกษา)

ตำแหน5ง
วิชาการ

2

นายกรินทร/
กาญทนานนท/

วท.บ. (เทคโนโลยี
เซรามิกส/)
รองศาสตราจารย/ Ph.D. (Industrial
Engineering)
M.S. (Electrical
Engineering)
วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟiา)

3

นายภาคภูมิ
สุภาชาติ

อาจารย/

ปร.ด. (เทคโนโลยี
พลังงาน)
วท.ม. (เทคโนโลยี
พลังงาน)
วท.บ. (ฟwสิกส/)

สถาบัน
การศึกษา

ภาระการสอน
ป?ที่
(ชม./สัปดาหH)
จบ 2565 2566 2567 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

2551

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
บางเขน
วิทยาลัยครู
พระนคร
Wichita State
University, U.S.A.
University of
Southern
California, U.S.A.
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลuาเจuาคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลuาธนบุรี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลuาธนบุรี
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

2538

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

2533
2550
2543

2540

2563

2551

2547

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี
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3.2.2 อาจารยOประจำหลักสูตร
ลำดับ ชือ่ –นามสกุล
1.

2.

นาง
เบญจลักษณ/
เมืองมีศรี

นายกรินทร/
กาญทนานนท/

ตำแหน5ง
วิชาการ
รองศาสตราจารย/

รองศาสตราจารย/

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
(ใหuเรียงลำดับคุณวุฒิ
จากระดับปริญญา
เอก/โท/ตรี)
ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี)
กศ.ม.
(อุตสาหกรรมศึกษา)
วท.บ.
(เทคโนโลยี
เซรามิกส/)
Ph.D. (Industrial
Engineering)
M.S. (Electrical
Engineering)

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟiา)

3.

นายภาคภูมิ
สุภาชาติ

อาจารย/

ปร.ด.
(เทคโนโลยีพลังงาน)

วท.ม.
(เทคโนโลยีพลังงาน)

วท.บ. (ฟwสิกส/)

สถาบัน
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
บางเขน
วิทยาลัยครู
พระนคร
Wichita State
University,
U.S.A.
University of
Southern
California,
U.S.A.
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลuาเจuา
คุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกลuา
ธนบุรี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกลuา
ธนบุรี
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ภาระการสอน
ป?ที่
(ชม./สัปดาหH)
จบ 2565 2566 2567 2568
2551

6

6

6

6

3

3

3

3

6

6

6

6

2538

2533

2550

2543

2540

2563

2551

2547

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี
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คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
ตำแหน5ง
(ใหuเรียงลำดับคุณวุฒิ
ลำดับ ชือ่ –นามสกุล
จากระดับปริญญา
วิชาการ
เอก/โท/ตรี)
4. นายบุญยฤทธิ์ อาจารย/
ปร.ด.
ศรีปาน
(การจัดการ
เทคโนโลยี)
กศ.ม. (บริหาร
การศึกษา)
วท.ม. (ระบบ
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร/)
อส.บ
(วิศวกรรม ไฟฟiา)
5. นางสาว
ผูuชÇวยศาสตราจารย/ ปร.ด. (วิศวกรรม
ประภาวรรณ
อุตสาหการ)
แพงศรี
วท.ม. (วิทยาการ
การจัดการ
อุตสาหกรรม)

6.

นายริศภพ
ตรีสุวรรณ

อาจารย/

วท.บ.
(เทคโนโลยี
การผลิต)
ปร.ด. (นวัตกรรม
การเรียนรูuทาง
เทคโนโลยี)
ค.ม. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรม
อุตสาหการ)

สถาบัน
การศึกษา

ภาระการสอน
ป?ที่
(ชม./สัปดาหH)
จบ 2565 2566 2567 2568

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร

2562

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม

2554

มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกลuา
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลuา
เจuาคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัย
ขอนแกÇน

2540

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกลuา
ธนบุรี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร/

2559

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

2553

2563

2548

2541

2548
2544

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี
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3.2.3 อาจารยOพิเศษ
คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
ภาระการสอน
ตำแหน5ง
สถาบัน
(ใหuเรียงลำดับคุณวุฒิ
(ชม./สัปดาหH)
ลำดับ ชื่อ–นามสกุล
จากระดั
บ
ปริ
ญ
ญา
วิชาการ
การศึกษา
2565 2566 2567 2568
เอก/โท/ตรี)
1. นายสิน
ศาสตราจารย/
Ph.D. (Extension
University of
พันธุ/พินิจ
Education
the Philippines
at Los Banos
วท.ม. (เกษตรศาสตร/) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร/
วท.บ. (ศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัย
เกษตร)
เกษตรศาสตร/
2. นายวรวัฒน/
ศาสตราจารย/
Ph.D. (Engineering) Sirindhorn
เสงี่ยมวิบูล
International
Institute of
Technology
มหาวิทยาลัย
วศ.ม.
ขอนแกÇน
(วิศวกรรมไฟฟiา)
มหาวิทยาลัย
วศ.บ.
ขอนแกÇน
(วิศวกรรมไฟฟiา)
3. นายเดชฤทธิ์
รองศาสตราจารย/ D.Eng.
Asian Institute of มณีธรรม
(Mechatronics
Technology
(Engineering)
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟiา มหาวิทยาลัย
และคอมพิวเตอร/)
มหาสารคาม
ค.อ.ม.
สถาบันเทคโนโลยี
(วิศวกรรมเครื่องกล)
พระจอมเกลuา
พระนครเหนือ
ค.บ.
สถาบันเทคโนโลยี
(วิศวกรรมขนถÇายวัสดุ) พระจอมเกลuาพระ
นครเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี
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คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
ตำแหน5ง
(ใหuเรียงลำดับคุณวุฒิ
ลำดับ ชื่อ–นามสกุล
จากระดับปริญญา
วิชาการ
เอก/โท/ตรี)
4. นายพงศ/ หรดาล รองศาสตราจารย/ Ph.D. (Vocational/
Industrial
Technology)
M.A.
(Educational
Administration)
M.S.
(Industrial
Education)

5.

6.

7.

นายอนุชา
เพียรชนะ

นายสุธี
พานิชกุล

นายวิทยา
เมฆขำ

ค.บ.
(อุตสาหกรรมศิลปå)
รองศาสตราจารย/ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
รองศาสตราจารย/ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (ระบาด
วิทยาคลินิค)
แพทยศาสตรบัณฑิต
(สูติศาสตร/–นรีเวช
วิทยา
รองศาสตราจารย/ ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี)
ค.อ.ม.
(เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา)
วท.บ. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบัน
การศึกษา
Kent State
University, Ohio,
U.S.A.
The University
of Akron, Ohio,
U.S.A.
Bemidji State
University,
Minnesota,
U.S.A.
วิทยาลัย
ครูพระนคร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร/
มหาวิทยาลัย
ขอนแกÇน
จุฬาลงกรณ/
มหาวิทยาลัย
วิทยาลัย
แพทยศาสตร/
พระมงกุฎเกลuา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลuา
พระนครเหนือ
สถาบันราชภัฏ
สวนสุนันทา
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลuาพระ
นครเหนือ

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาหH)
2565 2566

2567

2568

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี
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หมายเหตุ อาจารย^พิเศษตRองมีชั่วโมงสอนไม?เกินรRอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย^ประจำเป`น
ผูRรับผิดชอบรายวิชานั้น และหากรายวิชาใดมีความจำเป`นตRองใชRความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรภายนอกมากกว?ารRอยละ 50 สามารถดำเนินการไดRแต?ตRองมีอาจารย^ประจำร?วม
รับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชานั้นๆ ดRวย โดยตRองไดRรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก?อน
4. ข$อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
ขRอกำหนดในการทำวิทยานิพนธ^ และการคRนควRาอิสระโดยนำประเด็นยุทธศาสตร^ใหม?ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป] (พ.ศ. 2560-2579) และยุทธศาสตร^ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ^ในพระบรมราชูปถัมภ^ มาเป`นกรอบ แนวทางในการทำวิจัย วิทยานิพนธ^ และการคRนควRา
อิสระของนักศึกษา และตRองเป`นหัวขRอที่เกี่ยวขRองกับการจัดการเทคโนโลยี โดยตRองมีแหล?งที่อRางอิง
และคาดว?าจะนำไปใชRประโยชน^หากวิทยานิพนธ^หรือการคRนควRาอิสระสำเร็จ โดยปฏิบัติเป`นรายบุคคล
และมีรายงานการวิจัยที่ตRองนำส?งตามรูปแบบและระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดอย?างเคร?งครัด
4.1 คำอธิบายโดยยbอ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มุ?งใหRนักศึกษาทำวิทยานิพนธ^ หรือคRนควRาอิสระทางดRาน
การจัดการเทคโนโลยีที่นักศึกษาสนใจ ที่สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีทางดRานการจัดการ
เทคโนโลยีที่นำมาประยุกต^ในการทำงานวิจัยไดR ประโยชน^ที่จะไดRรับจากการทำคRนควRาอิสระหรืองาน
วิทยานิพนธ^ และมีขอบเขตตามยุทธศาสตร^การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ และสามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู$
ผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตRองไดRรับการยอมรับจากวารสารที่เกี่ยวขRองกับการ
จัดการเทคโนโลยีทุกประเภทและยินยอมใหRลงบทความที่เป`นการสรุปผลงานวิจัยที่ทำการศึกษาไดR โดยทั้งนี้
ผูRเรียนตRองเกิดมาตรฐานดังต?อไปนี้
4.2.1 นักศึกษามีศักยภาพทางการวิจัยทางดRานการจัดการเทคโนโลยี
4.2.2 นักศึกษาสามารถนำความรูRและแนวคิดทางดRานการวิจัยไปใชRในการทำวิจัยทางดRาน
การจัดการเทคโนโลยีหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ในระดับที่สูงขึ้นไดR
4.3 ชbวงเวลา
นักศึกษาทำวิทยานิพนธ^หรือคRนควRาอิสระเมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ^ หรือ
คRนควRาอิสระ และจะสามารถเสนอเคRาโครงวิทยานิพนธ^ หรือคRนควRาอิสระไดRเมื่อนักศึกษาเรียนวิชา
(course) ที่หมวดวิชาบังคับครบถRวนตามที่หลักสูตรกำหนด
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4.4 จำนวนหนbวยกิต
การคRนควRาอิสระ จำนวน 6 หน?วยกิต
วิทยานิพนธ^ จำนวน 36 หน?วยกิต สำหรับการเรียนแบบแผน ก1 หรือ วิทยานิพนธ^ จำนวน
12 หน?วยกิต สำหรับการเรียนแบบแผน ก2
4.5 การเตรียมการ
มีการแต?งตั้งอาจารย^ที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ^ หรือคRนควRาอิสระ มีการกำหนดชั่วโมงการ
ใหRคำปรึกษา จัดทำบันทึกการใหRคำปรึกษา ใหRขRอมูลข?าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยทางเว็บไซต^ และ
ปรับปรุงใหRทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีคู?มือการทำวิทยานิพนธ^ และคRนควRาอิสระ ตัวอย?างงานวิจัย
4.6 กระบวนการประเมินผล
มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการประเมินผล โดยการจัดตั้งเป`นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ^
หรืออาจเรียกชื่อเป`นอย?างอื่น ทั้งนี้ตRองใหRเป`นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ^
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^
ในพระบรมราชูปถัมภ^ ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู$ กลยุทธOการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธOหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีภาวะผูRนำทางดRานการวิจัยและวิชาการ สนับสนุนส?งเสริมการทำวิจัยและการเรียนรูRจากโจทย^
ปÉญหาที่มีอยู?ในสถานการณ^ปÉจจุบัน เปbดโอกาสใหR
นักศึกษาไดR แสดงความคิดเห็น และนำเสนอความคิด
ตนเองอย?างเปbดกวRาง ตลอดจนใหRนักศึกษาเป`นผูRวาง
แผนการวิจัยดRวยตนเอง
มีบุคลิกที่ดีและเหมาะสมสำหรับการเป`น มีการสอดแทรกเรื่องการแต?งกายและมารยาทในแวด
นักวิชาการ
วง วิชาการ เทคนิคการนำเสนอผลงานและการเจรจา
สื่อสาร การเสริมสรRางบุคลิกที่ดี และพัฒนาบุคลิกภาพ
ที่ เหมาะสมสำหรับนักวิชาการ ตลอดจนการวางตัวใน
การ ทำงานในบางรายวิชาที่เกี่ยวขRอง
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใหRนักศึกษาไดRตระหนักถึง
และปฏิบัติตาม
มีความรับผิดชอบและวินัยในตนเอง

มีกติกาที่จะสรRางวินัยในตนเอง เช?น การเขRาเรียนตรง
เวลา เขRาเรียนอย?างสม่ำเสมอ การมีส?วนร?วมในชั้น
เรี ย น เสริ ม ความกลR า ในการแสดงความคิ ด เห็ น
ตลอดจนการ กำหนดเวลารายงานผลการวิจัยอย?าง
เป`นระบบเพื่อนักศึกษาไดRรายงานความกRาวหนRาเป`น
ระยะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี

41
2. การพัฒนาผลการเรียนรู$ในแตbละด$าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรู$ด$านคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งภาวะผูRนำในการส?งเสริมใหRมีการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดลRอมของการทำงานและชุมชนที่กวRางขวางขึ้น
2) จัดการปÉญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซRอนในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
โดยใชRดุลยพินิจอย?างผูRรูRดRวยความยุติธรรม ดRวยหลักฐาน ดRวยหลักการที่มีเหตุผลและค?านิยมที่ดีงาม
3) สนับสนุนอย?างจริงจังใหRผูRอื่นใชRดุลยพินิจทางดRานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ
กับความขัดแยRงและปÉญหาที่มีผลกระทบต?อตนเองและผูRอื่น
2.1.2 กลยุทธOการสอนที่ใช$พัฒนาการเรียนรู$ด$านคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรกำหนดใหRมีการสอดแทรก นำประเด็นปÉญหาของสังคมมาอภิปรายในวิชาที่
เกี่ยวขRอง การแนะนำการปฏิบัติที่ถูกตRองตามหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณ เช?น การอRางอิงผลงาน
วิชาการใหR ถูกตRองและครบถRวน และนำเสนอขRอมูลผลงานวิจัยใหRถูกตRองตรงไปตรงมาในระหว?างการ
สอนหรืองานที่มอบหมายใหRทำ ตลอดจนระหว?างการสัมมนาและวิทยานิพนธ^ และยกประเด็นตัวอย?าง
ปÉญหาของสังคมที่ศาสตร^ทางการจัดการเทคโนโลยีมีส?วนในการแกRไข
2.1.3 กลยุทธOการประเมินผลการเรียนรู$ด$านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีการประเมินการใชRหลักคุณธรรม จริยธรรมในการแกRปÉญหาที่นำเสนอ
2) มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอื่น ๆ ในเรื่องการอRางอิงที่ถูกตRองและขRอมูลที่
ถูกตRองและเป`นไปตามหลักจรรยาบรรณในการทำวิจัย
3) ตรวจสอบการทำวิทยานิพนธ^ของนักศึกษาอย?างใกลRชิดและควบคุมใหRเป`นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการทำวิจัย
2.2 ความรู$
2.2.1 การเรียนรู$ด$านความรู$
1) มีความรูRและความเขRาใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
รวมทัง้ นวัตกรรมทั้งหลักการและทฤษฎีอย?างถ?องแทRและลึกซึ้ง
2) มีความเขRาใจอย?างลึกซึ้ง และกวRางขวางเกี่ยวกับสถานการณ^ที่เปลี่ยนแปลงในทาง
วิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต?อสาขาวิชาที่ศึกษา
3) บูรณาการองค^ความรูRทางดRานเทคโนโลยีทุกสาขา ตลอดถึงการศึกษาถึงวัสดุและ
กระบวนการสำหรับการพัฒนานวัตกรรมหรือสรRางองค^ความรูRใหม?เพื่อแกRปÉญหาระดับชุมชนทRองถิ่น
ระดับประเทศและระดับนานาชาติไดR
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2.2.2 กลยุทธOการสอนที่ใช$พัฒนาการเรียนรู$ด$านความรู$
เนRนการสอนที่ผูRเรียนสามารถแสวงหาความรูRเพิ่มเติมจากงานที่มอบหมาย สอดแทรกโจทย^
ปÉญหาจริงในระดับทRองถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติสำหรับฝßกทักษะการเรียนรูR เชิญ
วิทยากรพิเศษ มาใหRความรูRในรายวิชาต?าง ๆ และวิชาสัมมนา จัดการเรียนแบบอภิปรายกลุ?มถึง
หลักการและทฤษฎีต?าง ๆ เพื่อใหRเกิดความเขRาใจอย?างถ?องแทR
2.2.3 กลยุทธOการประเมินผลการเรียนรู$ด$านความรู$
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเรียน และการปฏิบัติของนักศึกษาในวิธีต?างๆ ดังนี้
1) สอบกลางภาคและปลายภาค
2) รายงานผลการศึกษา
3) การนำเสนอผลงานดRวยวาจา
4) การอภิปรายกลุ?มและสัมมนา
5) การนำเสนอโครงร?างวิทยานิพนธ^
2.3 ทักษะทางปjญญา
2.3.1 การเรียนรู$ด$านทักษะทางปjญญา
1) นำความรูRและเทคนิคขั้นสูงจากผลงานวิจัยร?วมกับองค^ความรูRเดิม ทั้งภายในและ
ภายนอกสาขาวิชามาวิเคราะห^ปÉญหาเพื่อพัฒนาองค^ความรูRใหม? ตลอดจนสามารถนำเสนอผลงานไดR
อย?างสรRางสรรค^เป`นที่ยอมรับในระดับสากล
2) ออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยที่ซับซRอนเพื่อแกRปÉญหาระดับชุมชนทRองถิ่น
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติไดRอย?างเหมาะสม โดยอาศัยการบูรณาการองค^ความรูRทางดRาน
เทคโนโลยีสำหรับประยุกต^ร?วมกับปÉญหาของการใชRเทคโนโลยีและการจัดการปÉญหาของเทคโนโลยี
2.3.2 กลยุทธOการสอนที่ใช$ในการพัฒนาการเรียนรู$ด$านทักษะทางปjญญา
เนRนการสอนที่มีการนำเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยใหม?อย?างต?อเนื่อง สอนใหR
นักศึกษามีทักษะการสืบคRนและจัดการขRอมูลสำหรับการวิจัยจากแหล?งขRอมูลต?าง ๆ ไดRใหRนักศึกษา
ดำเนินงานวิทยานิพนธ^ดRวยตนเอง โดยไดRรับคำแนะนำจากอาจารย^ผูRควบคุมวิทยานิพนธ^เชิญ
ผูRเชี่ยวชาญในสาขาต?าง ๆ ที่เกี่ยวขRองมาใหRความรูRสนับสนุนการศึกษาดูงานเพื่อรับฟÉงโจทย^ปÉญหาจริง
จากทั้งหน?วยงานรัฐและเอกชน
2.3.3 กลยุทธOการประเมินผลการเรียนรู$ด$านทักษะทางปjญญา
1) การสอบวัดความสามารถในการคิดแกRไขปÉญหาตามลำดับขั้นตอนในหลักการวิจัย
ทางการจัดการเทคโนโลยี
2) การประเมินจากการอภิปรายผลงาน
3) การสอบโครงร?างวิทยานิพนธ^และการสอบป£องกันวิทยานิพนธ^
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี
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2.4. ทักษะความสัมพันธOระหวbางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรียนรู$ด$านทักษะความสัมพันธOระหวbางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) แสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพไดRอย?างสรRางสรรค^
2) วางแผน วิเคราะห^ และแกRไขปÉญหาที่ซับซRอนไดRดRวยตนเอง
3) วางแผนพัฒนาตนเองและองค^กรไดRอย?างมีประสิทธิภาพ
4) สรRางปฏิสัมพันธ^ในกิจกรรมกลุ?ม มีความรับผิดชอบ และมีความเป`นผูRนำทาง
วิชาการและวิชาชีพ
2.4.2 กลยุทธOการสอนที่ใช$ในการพัฒนาการเรียนรู$ด$านทักษะความสัมพันธOระหวbางบุคคล
และความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ^ระหว?างผูRเรียนกับผูRสอน และผูRเรียนกับผูRเรียน
ฝßกร?วมกันคิดในการแกRไขปÉญหา และแบ?งความรับผิดชอบในการทำงานร?วมกันรวมทั้งฝßกเป`นผูRนำใน
การ อภิปรายในแต?ละหัวขRอ
2.4.3 กลยุทธOการประเมินผลการเรียนรู$ด$านทักษะความสัมพันธOระหวbางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในกิจกรรมต?าง ๆ ที่ทำร?วมกัน
2.5 ทักษะการวิเคราะหOเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรียนรู$ด$านทักษะการวิเคราะหOเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช$เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) คัดสรรและวิเคราะห^ขRอมูลทางคณิตศาสตร^และสถิติโดยใชRเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสม เพื่อนำมาใชRในการแกRปÉญหาที่สำคัญและซับซRอนในสาขาวิชาเฉพาะ
2) นำเสนอและเผยแพร?ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสื่อสารกับบุคคลกลุ?มต?างๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพในระดับนานาชาติและระดับชาติไดRอย?างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธOการสอนที่ใช$ในการพัฒนาการเรียนรู$ด$านทักษะการวิเคราะหOเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหRมีการนำเสนอผลงานวิจัยในวิชาต?าง ๆ และสัมมนาที่มีการคิดวิเคราะห^ และส?งเสริมใหR
นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยต?อสาธารณชนที่มีประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู@จากหลักสูตรสูBรายวิชา (Curriculum Mapping)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู>จากหลักสูตรสู@รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ3 ในพระบรมราชูปถัมภ3 จังหวัดปทุมธานี

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู>

3. ทักษะทางปXญญา

4. ทักษะความสัมพันธ\
ระหว@างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

1
1. TTM520 หลักการจัดการเทคโนโลยี



2. TTM521 การศึกษาวิวัฒนาการและปAญหาเทคโนโลยี
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3

1

2

3

1

2

3
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5. ทักษะการวิเคราะห\
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช>เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

1

2



















3. TTM522 การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหมH







4. TTM523 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย



















5. TTM524 การดำเนินการวิจัยทางเทคนิค



















6. TTM525 การจัดการเทคโนโลยีปA ญ ญาประดิ ษ ฐQ



















7. TTM526 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน















































































































8. TTM527 การจัดการเทคโนโลยีเพื่อสหัสวรรษ



9. TTM528 การจัดการเทคโนโลยีค ลาวดQ



10. TTM629 การบริหารงานวิจัยและการถHายทอดเทคโนโลยี



11. TTM630 เทคโนโลยีอินเตอรQเนตของทุกสรรพสิ่ง
12. TTM631 นวัตกรรมดZานผลิตภัณฑQและกระบวนการผลิต
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1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

13. TTM632 สัมมนาการจัดการเทคโนโลยี



14. TTM633 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและวิศวกรรมย้อนรอย





































5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ









15. TTM634 วิทยานิพนธ์



























16. TTM635 วิทยานิพนธ์



























17. TTM636 การค้นคว้าอิสระ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ0 ในการใหCระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวั ดผลและการสำเร็ จการศึ กษาเปN นไปตามขD อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ6
ในพระบรมราชูปถัมภ6 วRาดDวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูCขณะนักศึกษายังไมSสำเร็จการศึกษา
กำหนดใหDระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูDของนักศึกษาเปNนสRวนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี
การทวนสอบในระดับรายวิชาใหDนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขDอสอบใหDเปNนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำไดDโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูD
และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูCหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูDของนักศึกษา ควรเนDนการทำวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทำอยRางตRอเนื่องและนำผลวิจัยที่ไดDยDอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหนRวยงานโดยองค6กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทำดำเนินการดังตัวอยRางตRอไปนี้
1) ภาวการณ6ไดDงานทำของบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแตRละรุRนที่จบการศึกษา ในดDาน
ของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็ นตR อความรู D ความสามารถ ความมั ่ นใจของบั ณฑิ ตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู D ป ระกอบการ โดยการขอเขD า สั ม ภาษณ6 หรื อ สR ง แบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขDาทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาตRาง ๆ เชRน ปbที่ 1 หรือ ปbที่ 5
3) การประเมินตำแหนRง และหรือความกDาวหนDาในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสRงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในดDานความรูD ความพรDอม และสมบัติดDานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เขDาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี
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5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงRของความพรDอมและความรูDจากสาขาวิชา
ที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปfดโอกาสใหDเสนอขDอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหDดียิ่งขึ้นดDวย
6) ความเห็นจากผูDทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมิ นหลักสูตร หรือ เปNนอาจารย6พิเศษ
ตRอความพรDอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวขDองกับกระบวนการเรียนรูD และ
การพัฒนาองค6ความรูDของนักศึกษา
7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปNนรูปธรรมไดD เชRน (1) จำนวนโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาเอง
และวางขาย (2) จำนวนสิทธิบัตร (3) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จำนวนกิจกรรม
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (5) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค6กรที่ทำประโยชน6ตRอสังคม
2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ0การเรียนรูCเมื่อสิน้ ปZการศึกษา
ชั้นปZที่
ความคาดหวังของผลลัพธ0การเรียนรูC
1 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานอาชีพดDวยใจรัก
ดำรงชีวิตไดDอยRางเหมาะสม โดยยึดจรรยาบรรณนักวิจัยทางดDานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. มีความรูD มีทักษะในวิชาชีพ สามารถสืบคDน คิดวิเคราะห6อยRางมีเหตุผล และเลือก
เชื ่ อ ถื อ ขD อ มู ล ที ่ ถ ู ก ตD อ งไดD ด D ว ยตนเอง นอกจากนี้ ส ามารถนำความรู D แ ละทั ก ษะไป
ประยุกต6ใชDในการทำงานเปNนทีม
2 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานอาชีพดDวยใจรัก
ดำรงชีวิตไดDอยRางเหมาะสม โดยยึดจรรยาบรรณนักวิจัยทางดDานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. มีความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถสืบคDน คิดวิเคราะห6อยRางมีเหตุผล และ
เลือกเชื่อถือขDอมูลที่ถูกตDองไดDดDวยตนเอง นอกจากนี้สามารถนำความรูDและทักษะไป
ประยุ ก ต6 ใ ชD ใ นการทำงานเปN น ที ม และออกแบบงานวิ จ ั ย เพิ่ ม แกD โ จทย6 ป h ญ หาดD า น
เทคโนโลยีตRางๆ ไดD
3. มีทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอองค6ความรูDเชิงวิชาการ รวมทั้งเขียนบทความ
วิชาการทางดDานเทคโนโลยีทุกประเภทไดD
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3. เกณฑ0การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ6การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร เปNนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ6
มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบถDวนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะตDองไดDระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมRต่ำกวRา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทRา พรDอมทั้ง เสนอวิทยานิพนธ6
และสอบผRานการสอบปากเปลRาขั้นสุดทDายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตRงตั้งและตDอง
เปNนระบบเปfดใหDผูDสนใจเขDารับฟhงไดD
ผลงานวิทยานิพนธ6หรือสRวนหนึ่งของวิทยานิพนธ6ตDองไดDรับการตีพิมพ6 หรืออยRางนDอยไดDรับการ
ยอมรับใหDตีพิมพ6ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ6การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรR ผลงานทางวิชาการ
หรือนําเสนอตRอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ6 (Full Paper) ไดDรับการตีพิมพ6
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลRาว หนDา 23 เลRม 132 ตอนพิเศษ
295 ง ราชกิจจานุเบกษา 13 พฤศจิกายน 2558
2. แผน ข ศึกษารายวิชาครบถDวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตDอง ไดDระดับคะแนนเฉลี่ย
ไมRต่ำกวRา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทRา และสอบผRานการสอบ ประมวลความรูD
(Comprehensive Examination) ดDวยขDอเขียนและ/หรือปากเปลRาในสาขาวิชานั้น พรDอมทั้งเสนอ
รายงานการคD น ควD า อิ ส ระและสอบผR า นการสอบปากเปลR า ขั ้ น สุ ด ทD า ยโดยคณะกรรมการ ที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแตRงตั้ง โดยเปNนระบบเปfดใหDผูDสนใจเขDารับฟhงไดD และรายงานการคDนควDาอิสระ
หรือสRวนหนึ่งของรายงานการคDนควDาอิสระตDองไดDรับการเผยแพรRในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคDนไดD
และเกณฑ6การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร ใหDเปNนตามเกณฑ6ขDอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี วRาดDวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2564 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย0
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย0ใหมS
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย6ใหมR เรื่อง บทบาท หนDาที่ ความรับผิดชอบ คุณคRาความเปNนอาจารย6
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทำรายละเอียดตRาง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนใหDมีความรูDและเขDาใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
1.2 จัดนิเทศอาจารย6ใหมRในระดับสาขาวิชา
1.3 ใหDอาจารย6ใหมRสังเกตการณ6การสอนของอาจารย6ผูDมีประสบการณ6
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แกRอาจารย6ใหมR
1.5 จัดเตรียมคูRมืออาจารย6และเอกสารที่เกี่ยวขDองกับการปฏิบัติงานใหDอาจารย6ใหมR
1.6 จัดปฐมนิเทศ
2. การพัฒนาความรูCและทักษะใหCแกSคณาจารย0
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สRงเสริมอาจารย6ใหDมีการเพิ่มพูนความรูD สรDางเสริมประสบการณ6เพื่อสRงเสริมการสอน
และการวิจัยอยRางตRอเนื่องโดยผRานการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีเปNนอันดับ
แรก การสนับสนุนดDานการศึกษาเพิ่มเติม การฝåกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค6กรตRาง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตRางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ6
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหDทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดCานอื่น ๆ
2.2.1 การมีสRวนรRวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกRชุมชนที่เกี่ยวขDองกับการพัฒนาความรูD
และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุDนอาจารย6ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
2.2.3 สRงเสริมการทำวิจัยสรDางองค6ความรูDใหมRเปNนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปNนรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย
2.2.5 จัดใหDอาจารย6ทุกคนเขDารRวมกลุRมวิจัยตRาง ๆ ของคณะฯ
2.2.6 จัดใหDอาจารย6เขDารRวมกิจกรรมบริการวิชาการตRาง ๆ ของคณะฯ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย6ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ6มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย0ผูCรับผิดชอบหลักสูตร
1.1.1 มีอาจารย6ผูDรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทำหนDาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแตRการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.1.2 มีอาจารย6ผูDรับผิดชอบหลักสูตรไมRนDอยกวRา 3 คน ตDองอยูRประจำหลักสูตรนั้นตลอดเวลา
ที่จัดการศึกษา โดยจะเปNนอาจารย6ผูDรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวRา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมRไดD
1.1.3 อาจารย6ผูDรับผิดชอบหลักสูตรตDองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ6กับสาขาวิชาที่เปfดสอน
ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทRาที่มีตำแหนRงทางวิชาการไมRต่ำกวRาผูDชRวยศาสตราจารย6 และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไดDรับการเผยแพรRตามหลักเกณฑ6ที่กำหนดในการพิจารณาแตRงตั้งใหDบุคคลดำรงตำแหนRงทาง
วิชาการอยRางนDอย 1 รายการในรอบ 5 ปbยDอนหลัง
1.2 อาจารย0ประจำหลักสูตร
กำหนดใหDอาจารย6ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ6กับสาขาวิชาที่เปfดสอนขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเทRาที่มีตำแหนRงทางวิชาการไมRต่ำกวRาผูDชRวยศาสตราจารย6 และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไดDรับการเผยแพรRตามหลักเกณฑ6ที่กำหนดในการพิจารณาแตRงตั้งใหDบุคคลดำรงตำแหนRงทาง
วิชาการอยRางนDอย 1 รายการในรอบ 5 ปbยDอนหลัง
2. บัณฑิต
จัดใหDมีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหDผูDเรียนมีความรูDในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหRงชาติ พ.ศ. 2552 คือเปNนผูD
มีความรูD มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต6ใชDความรูDเพื่อการ
ดำรงชีวิตในสังคมไดDอยRางมีความสุขทั้งรRางกายและจิตใจมีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ6ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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2.1 สRงเสริมสนับสนุนใหDบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหRงชาติ
พ.ศ. 2552 คือ
2.1.1 ดDานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2 ดDานความรูD
2.1.3 ดDานทักษะทางปhญญา
2.1.4 ดDานทักษะความสัมพันธ6ระหวRางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.5 ดDานทักษะการวิเคราะห6เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 รDอยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดDงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปb
โดยสำรวจจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทไดDงานทำหรือมีกิจการ
ของตนเองที่มีรายไดDประจำภายในระยะเวลา 1 ปb นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษาในปbการศึกษานั้นๆ ไมRนDอยกวRารDอยละ 70
3. นักศึกษา
3.1 การสนับสนุนและการใหCคำแนะนำนักศึกษา
3.1.1 การใหCคำปรึกษาดCานวิชาการและอื่น ๆ แกSนักศึกษา
คณะฯ มีการแตRงตั้งอาจารย6ที่ปรึกษาทางวิชาการใหDแกRนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปhญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย6ที่ปรึกษาทางวิชาการไดD โดยอาจารย6ของคณะทุกคน
จะตD อ งทำหนD า ที ่ อ าจารย6 ท ี ่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการใหD แ กR น ั ก ศึ ก ษา และทุ ก คนตD อ งกำหนดชั ่ ว โมง
ใหDคำปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหDนักศึกษาเขDาปรึกษาไดD นอกจากนี้ ตDองมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพื่อใหDคำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแกRนักศึกษา
3.1.2 การอุทธรณ0ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำ
รDองขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย6ในแตRละ
รายวิชาไดD
3.2 ความตCองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูCใชCบัณฑิต
3.2.1 ความตDองการบุคลากรดDานเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดย
นักศึกษาสำเร็จการศึกษาไดDงานทำไมRเกิน 3 เดือน
3.2.2 จากผลสำรวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบวRาผูDใชDบัณฑิตตDองการบัณฑิตที่มีทักษะดDาน
ภาษาตRางประเทศและดDานทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร6 สามารถปฏิบัติงานไดDจริง
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3.3 การประกันคุณภาพดCานนักศึกษา
3.3.1 การรับนักศึกษา
เกณฑ6ที่ใชDในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปรRงใส ชัดเจนและสอดคลDองกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชDในการคัดเลือก ขDอมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ใหDไดDนักศึกษาที่มีความพรDอมทางปhญญา สุขภาพกายและจิต ความมุRงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อใหDสามารถสำเร็จการศึกษาไดDตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด โดยดำเนินการดังตRอไปนี้
1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
2) มีการนำระบบกลไกไปสูRการปฏิบัติ /ดำเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปNนรูปธรรม
3.3.2 การสRงเสริมและพัฒนานักศึกษา
การสRงเสริมและพัฒนานักศึกษาดำเนินการดังตRอไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา
2) มีการนำระบบและกลไกไปสูRการปฏิบัติและดำเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปNนรูปธรรม
3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดำเนินการดังตRอไปนี้
1) การคงอยูRของนักศึกษา
2) การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการขDอรDองเรียนของนักศึกษา
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4. อาจารย0
4.1. การบริหารคณาจารย0
4.1.1 การรับอาจารย0ใหมS
มี การคั ดเลื อกอาจารย6 ใ หมR ตามระเบี ยบและหลั กเกณฑ6 ของมหาวิ ทยาลั ย โดย
อาจารย6ใหมRที่ตDองเปNนผูDรับผิดชอบหลักสูตรจะตDองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป หรือ
อาจารย6ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทRา และมีผลงานทางวิชาการที่ไมRใชRสRวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เปNนไปตามเกณฑ6มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
และตามประกาศและขDอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัด
ปทุมธานีวRาดDวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564
4.1.2 การมีสSวนรSวมของคณาจารย0ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย6ผูDรับผิดชอบหลักสูตร และผูDสอน จะตDองประชุมรRวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหDความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขDอมูล
เพื่อเตรียมไวDสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำใหDบรรลุเปíาหมาย
ตามหลักสูตร และไดDบัณฑิตเปNนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค6
4.1.3 การแตSงตั้งคณาจารย0พิเศษ
สำหรับอาจารย6พิเศษถือวRามีความสำคัญมาก เพราะจะเปNนผูDถRายทอดประสบการณ6ตรง
จากการปฏิบัติใหDกับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ตDองกำหนดนโยบายวRาใหDอาจารย6พิเศษตDองมีชั่วโมงสอน
ไมRเกินรDอยละ 50 ของรายวิชา หรือหากตDองการความเชี่ยวชาญเปNนพิเศษที่ตDองสอนรDอยละ 100 ตDอง
ไดDรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ถือเปNนการดำเนินการที่สอดคลDองตามเจตนารมณ6ของ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ6มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นั้น และ
มีอาจารย6ประจำเปNนผูDรับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย6พิเศษจะตDองเปNนผูDมีประสบการณ6ตรงวุฒิ
การศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ำกวRาปริญญาโท ตDองมีประสบการณ6การทำงานที่
เกี่ยวขDองกับสาขาวิชาที่สอนไมRนDอยกวRา 6 ปb และใหDเปNนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ6การพิจารณาและการแตRงตั้งอาจารย6
พิเศษ
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4.2 การประกันคุณภาพดCานหลักสูตร
4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย6
ดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย6ดังตRอไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย6
2) มีการนำระบบและกลไกไปสูRการปฏิบัติและดำเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการการดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย6
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
4.2.2 คุณภาพอาจารย6
1) อาจารย6ตDองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกรDอยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย6ประจำหลักสูตร
2) อาจารย6ตDองมีตำแหนRงทางวิชาการรDอยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย6ประจำหลักสูตร
3) มีคRารDอยละของผลรวมถRวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย6ผูDรับผิดชอบ
หลักสูตรรDอยละ 20 ขึ้นไป
4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย6
มีการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย6ดังนี้
1) การคงอยูRของอาจารย6
2) ความพึงพอใจของอาจารย6
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผูCเรียน
อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรใหDมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยRางตRอเนื่อง การออกแบบ
หลักสูตรควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชา การวางระบบผูDสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในแตRละรายวิชาการประเมินผูDเรียน การกำกับใหDมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่
หลากหลายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการดำเนินงานหลักสูตรตรากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหRงชาติ]
5.1 การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรDางคณะ โดยรองคณบดีฝîายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรทำหนDาที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรใหDเปNนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค6ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ6มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรDางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ คณบดี รอง
คณบดีฝîายวิชาการ คณะกรรมการประจำหลักสูตร และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ทำ
หนDาที่ บริหารจัดการหลักสูตรใหDเปNนไปตามเกณฑ6มาตรฐานและวัตถุประสงค6ของหลักสูตร นอกจากนี้
ยังมีหนRวยงานเลขานุการคณะทำหนDาที่ประสานงานอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนการ
บริหารทรัพยากรการจัดการ
5.1.3 มีคณะกรรมการผูDรับผิดชอบหลักสูตรทำหนDาที่กำหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ
ดังตRอไปนี้
1) รRวมกันกำหนดปรัชญาและวัตถุประสงค6ของหลักสูตรใหDสอดคลDองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหRงชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
ในระดับอุดมศึกษา
2) กำหนดคุ ณ สมบั ต ิ ผ ู D เ ขD า ศึ ก ษา คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาใหD มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ตDองการ
3) ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหDสอดคลDองกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรใหDสอดคลDองกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและวิชา
ชีพแปลงหลักสูตรสูRกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใชDหลักสูตร
4) เสนออาจารย6ผูDสอนในแตRละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาทำ
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5) สRงเสริม สนับสนุนอาจารย6ในหลักสูตรใหDพัฒนาตนเองอยRางตRอเนื่อง
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6) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสรDางปรับปรุงหDองปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ6 ครุภัณฑ6และอื่นๆ อันจะเอื้อตRอการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพรDอมกRอนการเปfดการเรียนการสอน
1) แตRงตั้งอาจารย6ผูDรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย6ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง
หรือสัมพันธ6กับสาขาวิชา
2) หลักสูตรมอบหมายผูDสอนเตรียมความพรDอมในเรื่องอุปกรณ6การเรียนการสอน
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดทำรายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
1) สาขาวิ ช าจั ด ทำระบบสั ง เกตการณ6 จ ั ด การเรี ย นการสอน เพื ่ อ ใหD ท ราบปh ญ หา
อุปสรรค และขีดความสามารถของผูDสอน
2) สาขาวิชาสนับสนุนใหDผูDสอนจัดกระบวนการเรียนรูDที่เนDนความใฝîรูDของผูDเรียน และ
ใชDสื่อประสมอยRางหลากหลาย
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/คณะ ฯ และมหาวิทยาลัยจัดทำระบบการ
ประเมินผลผูDสอน โดยผูDเรียน ผูDสอนประเมินการสอนของตนเอง และผูDสอนประเมินผลรายวิชา
4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5) เมื ่ อ สิ ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนในแตR ล ะปb สาขาวิ ช าจั ด ทำรR า งรายงานผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรประจำปb ซึ่งประกอบดDวยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอตRอคณบดี
6) คณะกรรมการผูDรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารย6ผูDรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย6ประจำหลักสูตรวิเคราะห6ผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปb และใชDขDอมูลเพื่อการปรับปรุง
กลยุทธ6การสอนทักษะของอาจารย6ผูDสอนในการใชDกลยุทธ6 การสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่
สRงผลกระทบตRอคุณภาพของหลักสูตร และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทำมาตรฐานขั้นต่ำของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาใหDบังเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค6ของบัณฑิตกRอนสำเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย6ชัดเจน และแจDงใหDผูDเกี่ยวขDองทราบ
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตRอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษา
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5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปb สาขาวิชาเสนอแตRงตั้งผูDทรงคุณวุฒิประเมินผลการดำเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม รRางรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปbสุดทDายกRอนสำเร็จการศึกษา และผูDใชDบัณฑิต
5.3.6 แตRงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ6ของ
สกอ. เพื่อใหDมีการปรับปรุงหลักสูตรอยRางนDอยทุก 5 ปb โดยนำความคิดเห็นของผูDทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหมR
ผูDใชDบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตRอลักษณะที่พึงประสงค6ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
5.4 การประกันคุณภาพดCานหลักสูตร
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดำเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขDอมูลที่ใชDในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค6
ของหลักสูตร
2) ปรับปรุงหลักสูตรใหDทันสมัยตามความกDาวหนDาของวิชาการสาขา
2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.2) มีการนำระบบกลไกสูRการปฏิบัติและดำเนินงาน
2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.4.2 การวางระบบผูDสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผูDสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) กำหนดผูDสอน
2) การกำกับติดตาม และตรวจสอบการทำ มคอ.3 – 4
3) กำกับกระบวนการเรียนการสอน
4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝåกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
5) บูรณาการพันธกิจตRางๆ เขDากับการเรียนการสอน โดย
ดำเนินการดังตRอไปนี้
1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผูDสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2) นำระบบกลไกสูRการปฏิบัติและดำเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการ
4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน
5) ดำเนินการตามวงจร PDCA
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5.4.3 การประเมินผูDเรียน
ดำเนินการประเมินผูDเรียนดังนี้
1) ประเมินผลการเรียนรูDตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหRงชาติ
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูDของนักศึกษา
3) กำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7) โดยดำเนินการดังนี้
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผูDเรียน
3.2) มีการนำระบบกลไกไปสูRการปฏิบัติและดำเนินงาน
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผูDเรียน
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรูDโดยดำเนินการตามวงจร PDCA
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูC
อธิบายระบบการดำเนินการของสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย เพื่อความพรDอมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูDทั้งความพรDอมของกายภาพและความพรDอมทางกายภาพและความพรDอมของอุปกรณ6
เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตRอการเรียนรูD โดยการมีสRวนรRวมของ
อาจารย6ผูDรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย6ประจำหลักสูตร
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจำปb ทั้งงบประมาณแผRนดินและเงินรายไดDเพื่อจัดซื้อ
ตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ6 และ วัสดุครุภัณฑ6คอมพิวเตอร6อยRางเพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรDางสภาพแวดลDอมใหDเหมาะสมกับการเรียนรูDดDวยตนเอง
ของนักศึกษา
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูSเดิม
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความพรDอมดDาน
หนังสือ ตำราที่เปNนของหลักสูตรเองที่เปNนตำราและหนังสือเฉพาะทาง และการสืบคDนผRานฐานขDอมูลโดยมี
สำนักหอสมุดกลางที่มีหนังสือดDานการบริหารจัดการและดDานอื่น ๆ รวมถึงฐานขDอมูลที่จะใหDสืบคDน
นอกจากนี้คณะฯ มีอปุ กรณ6ที่ใชDสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยRางพอเพียง
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1) สถานที่และอุปกรณ0การสอน
การสอน การปฏิบัติการและการทำวิจัย ใชDสถานที่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเกี่ยวกับ
อุปกรณ6การสอน การปฏิบัตกิ าร และการทำวิจัย มีดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4

รายการ
เครื่องกลึง Computer Numerical Control (CNC)
เครื่อง 2 D Scanner
เครื่อง 3 D Printer
หDองปฏิบัติการ Internet of Thing (IoT)

จำนวน
1
1
1
1

2) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนั ก วิ ท ยาบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย มี แ หลR ง ความรู D ที่
สนับสนุนวิชาการทางสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวขDอง ซึ่งมีหนังสือทางดDาน
วิทยาศาสตร6 และเทคโนโลยีทั่วไปมากกวRา 140,000 เลRม และมีวารสารวิชาการตRาง ๆ กวRา 1,800
รายการ มีตำราที่เกี่ยวขDองกับเทคโนโลยีสารสนเทศไมRนDอยกวRา 2,000 เลRม และวารสารที่เกี่ยวขDองกับ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี อีกไมRนDอยกวRา 80 รายการ
นอกจากนี้หDองสมุดของคณะฯ ไดDจัดเตรียมหนังสือสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีกวRา
5,600 เลRม วารสารดDานคอมพิวเตอร6กวRา 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม
5,400 แผRน เพื่อเปNนแหลRงความรูDเพิ่มเติม
6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ตำรา ที่เกี่ยวขDอง เพื่อบริการใหDอาจารย6และนักศึกษาไดDคDนควDา และใชDประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย6ผูDสอนแตRละรายวิชาจะมีสRวนรRวมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเปNน นอกจากนี้อาจารย6พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขDอ
ก็มีสวR นในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สำหรับใหDหอสมุดกลางจัดซือ้ หนังสือดDวย
ในสRวนของคณะฯ จะมีหDองบริการเอกสารตำรา เพื่อบริการหนังสือ ตำรา หรือวารสาร
เฉพาะทาง และคณะฯ จะตDองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชDประกอบการสอนของอาจารย6 เชRน เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร6 คอมพิวเตอร6 เครื่องถRายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด6 และเครื่องสำเนา
เอกสาร
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6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจDาหนDาที่และคณะกรรมการเพื่อ
ประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือ
เพื่อเขDาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทำหนDาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ
ตำรา นอกจากนี้มีเจDาหนDาที่ ดDานโสตทัศนูปกรณ6 ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใชDสื่อของอาจารย6
แลDวยังตDองประเมินความเพียงพอและความตDองการใชDสื่อของอาจารย6ดDวย
6.2 การประกันคุณภาพดCานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูC
ดำเนินการเกีย่ วกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูDดังนี้
6.2.1 ดำเนินงานโดยมีสRวนรRวมของอาจารย6ผูDรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใหDมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูD
6.2.2 มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูDอยRางเพียงพอและเหมาะสมตRอการจัดการเรียนการสอน
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย6ตRอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูD โดยดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผูDเรียน ดังนี้
1) มีระบบกลไกในการประเมินผูDเรียน
2) นำระบบกลไกไปสูRการปฏิบัติและดำเนิน
3) ประเมินกระบวนการประเมินผูDเรียน
4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5) เรียนรูDโดยดำเนินการตามวงจร PDCA
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7. ตัวบSงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดำเนินการบรรลุตามเปíาหมายตัวบRงชี้ทั้งหมดอยูRในเกณฑ6ดีตRอเนื่อง 2 ปbการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดำเนินการตาม TQF ตRอไป ทั้งนี้เกณฑ6การประเมินผRาน คือ มีการดำเนินงานตามขDอ 1–5
และอยRางนDอยรDอยละ 80 ของตัวบRงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวDในแตRละปb
ป4ที่ ป4ที่ ป4ที่ ป4ที่ ป4ที่
1 2 3 4 5
1. อาจารย( ผ ู + ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รอย6 า งน+ อ ยร+ อ ยละ 80 มี ส 6 ว นร6 ว มในการ X X X X X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
2.มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ. 2 ที ่ ส อดคล+ อ งกั บ กรอบ X X X X X
มาตรฐานคุณวุฒิแห6งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ+ามี)
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ(ภาคสนาม (ถ+ามี) ตามแบบ X X X X X
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย6างน+อยก6อนการเปXดสอนในแต6ละภาคการศึกษาให+
ครบทุกรายวิชา
4.จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ(ภาคสนาม X X X X X
(ถ+ า มี ) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วั น หลั ง สิ ้ น สุ ด ภาค
การศึกษาที่เปXดสอนให+ครบทุกรายวิชา
5.จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 X X X X X
วัน หลังสิ้นสุดป`การศึกษา
6.มีการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู+ ที่ X X X X X
กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ+ามี) อย6างน+อยร+อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปXดสอนในแต6ละป`การศึกษา
7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ(การสอน หรือ การ
X X X X
ประเมินผลการเรียนรู+ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ป`ที่แล+ว
8.อาจารย(ใหม6 (ถ+ามี) ทุกคน ได+รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด+านการ X X X X X
จัดการเรียนการสอน
9.อาจารย(ประจำทุกคนได+รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย6าง X X X X X
น+อยป`ละหนึ่งครั้ง
10.จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ+ามี) ได+รับการพัฒนาวิชาการ X X X X X
และ/หรือวิชาชีพ ไม6น+อยกว6าร+อยละ 50 ต6อป`
11.ระดั บความพึ งพอใจของนั กศึ กษาป` ส ุ ดท+ าย/บั ณฑิ ตใหม6 ท ี ่ ม ี ต 6 อคุ ณภาพ
X X
X X
หลักสูตร เฉลี่ยไม6น+อยกว6า 3.5 จากคะแนน 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผู+ใช+บัณฑิตที่มีต6อบัณฑิตใหม6เฉลี่ยไม6น+อยกว6า 3.5
X X
X
จากคะแนนเต็ม 5.0
ดัชนีบ'งชี้ผลการดำเนินงาน
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ0การสอน
ชRวงกRอนการสอนใหDมีการประเมินกลยุทธ6การสอนโดยทีมผูDสอนหรือระดับสาขาวิชา และ/
หรือ การปรึกษา หารือกับผูDเชี่ยวชาญดDานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สRวนชRวงหลังการสอนใหDมีการ
วิเคราะห6ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห6ผลการเรียนของนักศึกษา
ดDานกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง ทำโดยรวบรวมปhญหา/ขDอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และกำหนดประธานหลักสูตรและทีมผูDสอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลตRอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย0ในการใชCแผนกลยุทธ0การสอน
การประเมินทักษะดังกลRาวสามารถทำโดยการ
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแตRละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ6ของผูDรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูDสอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหมRจาก มคอ. 3 การทดสอบผลการเรียนรูD
ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจขDอมูลจาก
2.1 นักศึกษาปbสุดทDาย/ บัณฑิตใหมR
2.2 ผูDใชDบัณฑิต
2.3 ผูDทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสำรวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปb ตามตัวบRงชี้ในหมวดที่ 7 ขDอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อยRางนDอย 3 คน ประกอบดDวยผูDทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยRางนDอย 1 คน ที่ไดDรับการแตRงตั้งจาก
มหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมขDอเสนอแนะ/ขDอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูDใชDบัณฑิต ผูDทรงคุณวุฒิ
และจาก มคอ. 7
4.2 วิเคราะห6ทบทวนขDอมูลขDางตDน โดยผูDรับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ6 (ถDามี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี
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ครั้งที่ 1 / 2564
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ณ หCองประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
*********************************************
กรรมการผูCมาประชุม
1. รองศาสตราจารย6 ดร.เบญจลักษณ6 เมืองมีศรี
2. ศาสตราจารย6 ดร.สิน พันธุ6พินิจ
3. รองศาสตราจารย6 ดร.วิทยา เมฆขำ
4. คุณสมเกียรติ เปรมบุตร
5. ผูDชRวยศาสตราจารย6 ดร.ประภาวรรณ แพงศรี
6. อาจารย6 ดร.ริศภพ ตรีสุวรรณ
7. อาจารย6 ดร.บุญยฤทธิ์ ศรีปาน
8. รองศาสตราจารย6 ดร.กรินทร6 กาญทนานนท6
9. อาจารย6 ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
กรรมการผูDทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูDทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูDแทนองค6กรวิชาชีพ
กรรมการประจำหลักสูตร
กรรมการประจำหลักสูตร
กรรมการประจำหลักสูตร
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูDชRวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจCงใหCที่ประชุมทราบ
1.1 รายละเอียดของรRางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลCว
ขCอสังเกตและขCอเสนอแนะของคณะกรรมการ
มติที่ประชุม: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลCว
มติที่ประชุม: ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1
มติที่ประชุม : ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1
มติที่ประชุม: ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถCามี)
ปzดประชุม เวลา 17.00 น
(ลงชื่อ)................................................ ผูDบันทึกรายงานการประชุม
(อาจารย6 ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ)
กรรมการและผูDชRวยเลขานุการ

(ลงชื่อ)................................................. ผูDตรวจรายงานการประชุม
(รองศาสตราจารย6 ดร.เบญจลักษณ6 เมืองมีศรี)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
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ภาคผนวก ง
รายงานการวิพากษ0หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
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รายงานการวิพากษ0หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0 จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
*********************************************
ผูCเขCารSวมวิพากษ0หลักสูตร
1. รองศาสตราจารย6 ดร.เบญจลักษณ6 เมืองมีศรี กรรมการผูDรับผิดชอบหลักสูตร
2. ผูDชRวยศาสตราจารย6 ดร.ประภาวรรณ แพงศรี กรรมการ
3. อาจารย6 ดร.บุญยฤทธิ์ ศรีปาน
กรรมการ
4. อาจารย6 ดร.ริศภพ ตรีสุวรรณ
กรรมการ
5. ศาสตราจารย6 ดร.สิน พันธุ6พินิจ
ผูDทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย6 ดร.วิทยา เมฆขำ
ผูDทรงคุณวุฒิ
7. คุณสมเกียรติ เปรมบุตร
ผูDทรงคุณวุฒิ
8. รองศาสตราจารย6 ดร.กรินทร6 กาญทนานนท6 กรรมการและเลขานุการ
9. อาจารย6 ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ
กรรมการและผูDชRวยเลขานุการ
เริ่มการวิพากษ0หลักสูตร เวลา 13.00 น.
ขCอเสนอแนะของผูCเขCารSวมวิพากษ0หลักสูตร
ขDอเสนอแนะของ ศาสตราจารย6 ดร.สิน พันธุ6พินิจ มีดังนี้
ผูDทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษา เสนอแนะใหDหลักสูตรฯ ปรับแกDไขรายละเอียดคำอธิบาย
ของแตRละรายวิชาใหDกระชับและชัดเจนมากขึ้น
ขDอเสนอแนะของ รองศาสตราจารย6 ดร.วิทยา เมฆขำ มีดังนี้
ผูDทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษา เสนอแนะใหDหลักสูตรฯ เปfดรับผูDเขDาศึกษาที่จบปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชา เพื่อเปNนการเปfดโอกาสทางการศึกษาใหDกวDางขึ้น
ขDอเสนอแนะของ คุณสมเกียรติ เปรมบุตร มีดังนี้
ผู D ท รงคุ ณวุ ฒิ จ ากภาคเอกชน เสนอแนะใหD ห ลั ก สู ต รฯ เที ย บโอนหนR ว ยกิ ต รายวิ ช าจาก
ประสบการณ6ในการทำงานไดD
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ปzดการวิพากษ0หลักสูตร เวลา 17.00 น.
(ลงชื่อ)...................................................ผูDจดรายงานการวิพากษ6หลักสูตร
(อาจารย6 ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ)
กรรมการและผูDชRวยเลขานุการ
(ลงชื่อ)..........................................................ผูDตรวจรายงานการวิพากษ6หลักสูตร
(รองศาสตราจารย6 ดร.เบญจลักษณ6 เมืองมีศรี)
กรรมการผูDรับผิดชอบหลักสูตร
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ภาคผนวก จ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย0ผูCรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย0ประจำหลักสูตร
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ผลทางวิชาการของอาจารย0ผูCรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย0ประจำหลักสูตร
1. ชื่อ นางเบญจลักษณ6
นามสกุล เมืองมีศรี
1.1 ตำแหนSงทางวิชาการ รองศาสตราจารย6
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส6) วิทยาลัยครูพระนคร

ปZที่จบ
2551
2538
2533

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตำรา งานแปล
1.3.2 บทความวิจัย
Muangmeesri, B., Theddee, A., Patanasakpinyo, T. and Maneetham, D. (2021).
Development of Classification System of Rice Milling Machine Using IoT
Control. International Journal of Engineering Trends and Technology. ISSN:
2231-5381. Volume-69, Issue-1, January 2021: 166-171.
Krongthong, T., Maungmeesri, B. and Maneetham, D. (2020). Control of Storage
Temperature on the Sensory in Asparagus Plant Using IoT. International
Journal of Latest Engineering Research and Applications. ISSN:2455-7137.
Volume-05, Issue-05, May 2020: 09-16.
Tungkasopa, W., Maungmeesri, B. and Maneetham, D. (2020). A Smart System for Mulberry
Garden Watering using PLC and Wireless Sensor Networks. International Journal of
Latest Engineering Research and Applications. ISSN: 2455-7137. Volume-05,
Issue–03, March 2020: 01-05.
Kokilarat, P., Maungmeesri, B. and Maneetham, D. (2020). The Development of
Information System for Management Student Transfers in Institute using GPS
Networks. International Journal of Latest Engineering Research and
Applications. ISSN: 2455-7137. Volume-05, Issue-03, March 2020: 67-72.
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Krongthong, T. and Muangmeesri, B. (2019). 1st International Conference on Cybernetics
and Intelligent System. 22-23 August 2019. Institut Teknologi dan Bisnis (ITB)
STIKOM Bali, Indonesia: 185-188.
Muangmeesri, B. (2018). A New Glass-Ceramic for Tile-Glaze Application using PID
Controller. International Journal of Lastest Engineering Research and
Applications. ISSN: 2455-7137. Volume-03, Issue-08, August 2018: 01-07.
Muangmeesri, B. (2018). Accurate and Repeatable Pressure Control for Critical Testing
of Advanced Ceramics using Proportional and Derivative Controller.
Proceedings of the 20th International conference on Industrial and Manufacturing
Systems Engineering. 15-16 March 2018. France, Australia: 1371-1376.
Muangmeesri, B., Maneetham, D., Arom, K. and Suthee, P. (2017). Intelligent Electric Power
Wheelchair for Physically. Annual Conference on Engineering and Information
Technology. 29-31 March 2017. Nagoya, Japan: 44-52.
1.4 ประสบการณ0ในการสอน
30 ปb
1.5 ภาระงานสอน
1.5.1 วิชาหลักการจัดการเทคโนโลยี
1.5.2 วิชาการจัดการนวัตกรรมสำหรับนักเทคโนโลยี
1.5.3 วิชาสัมมนาการจัดการเทคโนโลยี
1.5.4 วิชาการบริหารงานวิจัยและการถRายทอดเทคโนโลยี
1.5.5 วิทยานิพนธ6 / คDนควDาอิสระ
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2. ชื่อ นายกรินทร6 นามสกุล กาญทนานนท6
2.1 ตำแหนSงทางวิชาการ รองศาสตราจารย6
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก Ph.D. (Industrial Engineering)
ปริญญาโท

M.S. (Electrical Engineering)

ปริญญาตรี

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟíา)

สถาบันการศึกษา
Wichita State University,
U.S.A.
University of Southern
California, U.S.A.
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลDาเจDาคุณทหาร
ลาดกระบัง

ปZที่จบ
2550
2543
2540

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 หนังสือ ตำรา งานแปล
2.3.2 บทความวิจัย
Kandananond, K. (2019). Electricity Demand Forecasting in Buildings based on
ARIMA and ARX models. ACM 2019 International Conference Proceeding.
Kandananond, K. (2019). The Parsimonious and Accurate Characterization of An
Energy Management System in Hybrid Vehicles based on Statistical
estimation Methods. Proceedings of the 14th International Conference on
Innovative Computing Ine Rmation and Control. 26-29 August 2562. Soongsil
University, Korea.
Kandanaond, K. (2019). The Energy Related Water Footprint Accounting of A Public
Organization: The Casa of a Public University in Thailand Scopus. Energy
Procedia. No.156, 2019: 149-153.
Kandanaond, K. (2019). The Application of Water Footprint and Six-Sigma Method to
Reduce the Water Consumption in an Organization Scopus. International
Journal of GEOMATE. Volume-17, Issue-61 & 62, September – October 2019.
Kandanaond, K. (2018). The Application of System identification method to
characterize the performance of NiMH batteries in hybrid vehicles.
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Proceedings of the 8th International Conference on Key Engineering Materials.
16-18 March, 2018. Qsaka, Japan: 1-5.
Kandanaond, K. (2018). The Implementation of Life Cycle Analysis and Six Sigma
Method to Achieve the Sustainable Water Consumption in the
Agriculture Sector. Proceedings of the Sustainable Development and
Planning. 2-8 September 2018. Siena, Italy.
Kandanaond, K. (2018). The Utilization of Water Footprint to Enhance the Water
Saving Awareness: Case Study of a Ceramic Product. International Journal
of GEOMATE. Volume-14, June 2018.
Kandananond, K. (2018). The Incorporation of Virtual Ergonomics to Improve the
Occupational Safety Condition in a Factory. International Journal of
Metrology and Quality Engineering. Volume-9, 20 November 2018: 9.
Kandananond, K. (2017). The Greenhouse Gas Accounting of A Public Organization: The
Case of a Public University in Thailand. Energy Procedia. Volume-141,
December 2017: 672-676.
2.4 ประสบการณ0ในการสอน
20 ปb
2.5 ภาระงานสอน
2.5.1 วิชาการบริหารโครงการและการจัดการความเสี่ยง
2.5.2 วิชาการจัดการผลิตและการดำเนินงาน
2.5.3. วิชาการจัดการโลจิสติกส6และโซRอุปทาน
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3. ชื่อ นายภาคภูมิ นามสกุล สุภาชาติ
3.1 ตำแหนSงทางวิชาการ อาจารย6
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
ปริญญาโท

วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลDาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลDาธนบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปZที่จบ
2563
2551

ปริญญาตรี
วท.บ. (ฟfสิกส6)
2547
3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 หนังสือ ตำรา งานแปล
3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
Supachart, P. (2021). Improvement Hydrocyclone Header Design with Simulation.
Proceedings of the 11th BENJAMITRA Network National and International
Conference. 27 May 2021. Southeast Bangkok College, Bangkok, Thailand: 2232.
ริศภพ ตรีสุวรรณ, บุญยฤทธิ์ ศรีปาน และ ภาคภูมิ สุภาชาติ. (2564). การจัดการเทคโนโลยีของ
วิสาหกิจชุมชนผลิตขCาวอินทรีย0ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลSาง. ในรายงาน
สื บ เนื ่ อ งการประชุ ม วิ ช าการเทคโนโลยี อ ุ ต สาหกรรมระดั บ ชาติ ครั ้ ง ที ่ 2. วั น ที ่ 20
กรกฎาคม 2564. (189-199). จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช.
Supachart, P., Rattanaphan, S., Soison, P., Swasdisevi, T. and Wongsarivej, P. (2018).
Effect of Cylindrical Section Length and Regression Model of Euler Number
as correlated with Vortex Finder and Cone Lengths of a Hydrocyclone.
Materials Today: Proceedings. Volume-5, Issue-5, 17 June 2018: 11123–
11134.
Supachart, P., Rattanaphan, S., Soison, P., Swasdisevi, T. and Wongsarivej, P. (2017).
Development of a Regression Model of Stk50Eu for a Hydrocyclone. Key
Engineering Materials. ISSN: 1662-9795, Volume-751, 22 August 2017: 151159.
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Soison, P., Supachart, P., Swasdisevi, T., Wongsarivej, P. (2017). Effect of Feed-Flow Rate
in a Solid-Liquid Hydrocyclone Based on Total Solid Recovery Equation. Key
Engineering Materials. ISSN: 1662-9795, Volume-751, 22 August 2017: 173179.
3.4 ประสบการณ0ในการสอน
5 ปb
3.5 ภาระงานสอน
3.5.1 วิชาการดำเนินการวิจัยทางเทคนิค
3.5.2 วิชาการศึกษาวิวัฒนาการและปhญหาเทคโนโลยี
3.5.3 วิชากลศาสตร6วิศวกรรม
3.5.4 วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร6ในงานอุตสาหกรรม
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4. ชื่อ นายบุญยฤทธิ์ นามสกุล ศรีปาน
4.1 ตำแหนSงทางวิชาการ อาจารย6
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระ
นคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปZที่จบ
2562

กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
2554
วท.ม. (ระบบสารสนเทศ
2553
คอมพิวเตอร6)
ปริญญาตรี
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟíา)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2540
4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 หนังสือ ตำรา งานแปล
4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
บุญยฤทธิ์ ศรีปาน, ศุภฤกษ6 กาธรรมณี และนราพงศ6 ชRวยชัย. (2563). การศึกษาความพึงพอใจที่มี
ตS อ การจั ด การดC า นสิ ่ ง อำนวยความสะดวกของคนพิ ก ารในพื ้ น ที ่ เ ทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ NCTIM 2020. ครั้งที่
6. วั นที่ 11-12 มี นาคม 2563. (59-66). จั งหวั ดมหาสารคาม. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม.
บุญยฤทธิ์ ศรีปาน และจิตตภู พูลวัน. (2563). ปúจจัยที่มีอิทธิพลตSอการยอมรับเทคโนโลยีระบบ
พลังงานไฟฟûาแสงอาทิตย0. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ NPRU
2020. ครั้งที่ 12. วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563. (656-662). จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม.
บุญยฤทธิ์ ศรีปาน, จิตตภู พูลวัน และปวีณา ปรีชญากุล. (2564). ปúจจัยที่สSงผลตSอความพึงพอใจ
ของนักทSองเที่ยวชาวไทยในชSวงสถานการณ0โควิด-19 ที่มีตSอจังหวัดนครศรีธรรมราช.
ในรายงานสื บ เนื ่ อ งการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ SCT 2020. ครั ้ ง ที ่ 11. วั น ที ่ 19
กุมภาพันธ6 2564. (E01-E07). จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใตD.
4.4 ประสบการณ0ในการสอน
7 ปb
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4.5 ภาระงานสอน
4.5.1 วิชาเทคโนโลยีอินเตอร6เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
4.5.2 วิชาการรูDดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา
4.5.3 วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร6ในงานอุตสาหกรรม
4.5.4 วิชาไฟฟíาพื้นฐาน
4.5.5 วิชาปฏิบัติการไฟฟíาพื้นฐาน
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5. ชื่อ นางสาวประภาวรรณ นามสกุล แพงศรี
5.1 ตำแหนSงทางวิชาการ ผูDชRวยศาสตราจารย6
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ปริญญาโท

วท.ม. (วิทยาการการจัดการ
อุตสาหกรรม)

ปริญญาตรี

วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลDาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลDาเจDาคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยขอนแกRน

ปZที่จบ
2563
2548

2541

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 หนังสือ ตำรา งานแปล
5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
Pangsri, P. (2017). Mannanase Enzyme for Bacillus Subtilis P2-5 with waste
management. Energy Procedia. Volume-138, October 2017: 343-347.
ประภาวรรณ แพงศรี และสิริรัตน6 พึ่งชมภู. (2562). ศึกษาความสัมพันธ6ระหวRางตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การขนสRงที่มีตRอเศรษฐกิจและการระบบขนสRงที่มีตRอเศรษฐกิจและระบบการขนสRงของ
ประเทศไทย. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0 สาขา
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี. ฉบับที่ 14 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2562: 24-31.
ธีระเดช ฤทธิ์ชาวนา, วิทยา กันไชย, มนัสพงษ6 ปíอมลอย และ ประภาวรรณ แพงศรี. (2561). การลด
ของเสียในกระบวนการผลิตขวดแกCว. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4. วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561. (98-102).
ประภาวรรณ แพงศรี. (2560). การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษาโรงงานผลิต
ชิ้นสSวนรถยนต0. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ
ครั้งที่ 3. 20-21 กรกฎาคม 2560. (98-102).
5.4 ประสบการณ0ในการสอน
15 ปb
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5.5 ภาระงานสอน
4.5.1. วิชาองค6การและการจัดการอุตสาหกรรม
4.5.2. วิชาการศึกษาความเปNนไปไดDของโครงการอุตสาหกรรม
4.5.3. วิชาการวางผังโรงงาน
4.5.4. วิชาการศึกษาการทำงาน
4.5.5. วิชาการควบคุมคุณภาพ
4.5.6. วิชาการจัดการคุณภาพ
4.5.7. วิชาการจัดการโลจิสติกส6และโซRอุปทาน
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6. ชื่อ นายริศภพ นามสกุล ตรีสุวรรณ
6.1 ตำแหนSงทางวิชาการ อาจารย6
6.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก
ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรูDทาง
เทคโนโลยี)
ปริญญาโท
ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลDาธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6

ปZที่จบ
2559
2548
2544

6.3 ผลงานทางวิชาการ
6.3.1 หนังสือ ตำรา งานแปล
6.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
ริศภพ ตรีสุวรรณ, บุญยฤทธิ์ ศรีปาน และ ภาคภูมิ สุภาชาติ. (2564). การจัดการเทคโนโลยีของ
วิสาหกิจชุมชนผลิตขCาวอินทรีย0ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลSาง. ในรายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2. วันที่ 20 กรกฎาคม
2564. (189-199). จังหวัดนครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
ริศภพ ตรีสุวรรณ. (2564). อิทธิพลของคุณภาพชีวิตตSอประสิทธิภาพการทำงานของแรงงานตSาง
ดCาวในอุตสาหกรรมอาหารกระปüองจังหวัดนครปฐม. ในรายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11. วันที่ 12
กุมภาพันธ6 2564. (781-796). จังหวัดเชียงใหมR. มหาวิทยาลัยพายัพ.
ริ ศ ภพ ตรี ส ุ ว รรณ. (2563). การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส0 ข องผู C ป ระกอบการโรงงานทS อ ผC า ในจั ง หวั ด
นครปฐม. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือขRาย
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20. วันที่ 2 สิงหาคม 2563. (237-245).
จังหวัดอุตรดิตถ6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ6.
ริศภพ ตรีสุวรรณ. (2562). การจัดการโลจิสติกส0ของผูCประกอบการโรงสีขCาวในจังหวัดนครสวรรค0.
ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยและงานสรDางสรรค6ระดับชาติ
2562. วันที่ 12-13 กันยายน 2562. (359-365). จังหวัดสมุทรปราการ. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุร.ี
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ริ ศ ภพ ตรี ส ุ ว รรณ. (2561). การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส0 ข องผู C ป ระกอบการโรงสี ข C า วในเขตพื ้ น ที่
ตะวั น ออกฉี ย งเหนื อ . ในรายงานสื บ เนื ่ อ งการประชุ ม วิ ช าการเพื ่ อ เสนอผลงานวิ จั ย
ระดั บ ชาติ . วั น ที่ 13-14 ธั น วาคม 2561. (555-558). จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา.
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
ริศภพ ตรีสุวรรณ. (2561). ปúจจัยที่มีอิทธิพลตSอการตัดสินใจซื้อสินคCาจากรCานคCาปลีกแบบดั้งเดิม
(รCานโชหSวย) กรณีศึกษาในจังหวัดนครนายก. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเพื่อ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8. วันที่ 30 พฤษภาคม
2561. (264-274). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธนบุรี.
1.4 ประสบการณ0ในการสอน
15 ปb
1.5 ภาระงานสอน
1.5.1 วิชาวิเคราะห6วงจรไฟฟíา
1.5.2 วิชาดิจิตอลและการออกแบบ
1.5.3 วิชาเครื่องมือวัดทางไฟฟíาและอิเล็กทรอนิกส6
1.5.4 วิชาวิศวกรรมสายอากาศ
1.5.5 วิชาคอมพิวเตอร6ชRวยออกแบบงานอิเล็กทรอนิกส6
1.5.6 วิชาคณิตศาสตร6สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส6สื่อสารและคอมพิวเตอร6
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ภาคผนวก ฉ
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค0ตามความตCองการของผูCใชCบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหSงชาติ
และ
ความตCองการและปúจจัยที่มีผลตSอการเลือกศึกษาตSอในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0
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สรุปผลการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค0ตามความตCองการของผูCใชCบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0 จังหวัดปทุมธานี
ตอนที่ 1 ขDอมูลทั่วไปของนายจDาง / ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิตและสถานศึกษาที่บัณฑิตศึกษา
ตRอ/ทำงาน
1. เพศ
ตาราง 1 จำนวนและรDอยละของนายจDาง / ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิตและสถานศึกษาที่
บัณฑิตศึกษาตRอ/ทำงาน จำแนกตามหนRวยงานของนายจDาง
เพศ
จำนวน (คน)
รCอยละ
ชาย
2
66.67
หญิง
1
33.33
รวม
3
100
จากตาราง 1 พบวRาผูDตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนายจDาง/ผูDประกอบการ และผูDใชD
บั ณ ฑิ ต ตR อ การปฏิ บ ั ต ิ ง านของบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าการจั ด การเทคโนโลยี ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 นายจDาง/ ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต
เปN นเพศหญิ งจำนวน 1 คน รD อ ยละ 33.33 และเพศชาย จำนวน 2 รD อ ยละ 66.67 จากผู D ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด
2. เพศ
ตารางที ่ 2 จำนวนและรD อ ยละของนายจD า ง / ผู D ป ระกอบการ และผู D ใ ชD บ ั ณ ฑิ ต และ
สถานศึกษาที่ บัณฑิตศึกษาตRอ/ทำงาน จำแนกตามหนRวยงานของนายจDาง
อายุ
จำนวน (คน)
รCอยละ
20 - 30 ปb
31 - 40 ปb
41 - 50 ปb
2
66.67
51 - 60 ปb
1
33.33
รวม
3
100
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จากตาราง 2 พบวRาผูDตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนายจDาง/ผูDประกอบการ และผูDใชD
บัณฑิตตRอการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 นายจDาง/ ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต มีอายุอยูR
ในชRวง 41 – 50 ปb จำนวน 2 รDอยละ 66.67 และรองลงมา อยูRในชRวง 51-60 ปb จำนวน 1 รDอยละ
33.33 จากผูDตอบแบบสอบถามทั้งหมด
3. ปúจจุบันทSานดำรงตำแหนSง
ตาราง 3 จำนวนและรDอยละของนายจDาง / ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิตและสถานศึกษาที่
บัณฑิตศึกษาตRอ/ทำงาน จำแนกตามตำแหนRงของนายจDาง
ตำแหนSง
กรรมการผูDจัดการ
ผูDอำนวยการ / หัวหนDาฝîาย
กรรมการผูDจัดการ / อธิบดี/เจDาของกิจการ
หัวหนDาแผนก / หัวหนDางาน
รวม

จำนวน (คน)
2
1
3

รCอยละ
66.67
33.33
100

จากตาราง 3 พบวRาผูDตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนายจDาง/ผูDประกอบการ และผูDใชD
บัณฑิตตRอ การปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 นายจDาง/ ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต ดำรงตำแหนRง
ผูDอำนวยการ / หัวหนDาฝîาย จำนวน 2 คน รDอยละ 66.67 และ ดำรงตำแหนRงระดับหัวหนDาแผนก /
หัวหนDางาน จำนวน 1 คน รDอยละ 33.33 จากผูDตอบแบบสอบถามทั้งหมด
4. หนSวยงานของทSานสังกัด
ตาราง 4 จำนวนและรDอยละของนายจDาง / ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิตและสถานศึกษาที่
บัณฑิตศึกษาตRอ/ทำงาน จำแนกตามหนRวยงานของนายจDาง
ตำแหนSง
จำนวน (คน)
รCอยละ
หนRวยงานของรัฐ
1
33.33
หนRวยงานรัฐวิสาหกิจ
หนRวยงานเอกชน
2
66.67
รวม
3
100

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี
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จากตาราง 4 พบวRาผูDตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนายจDาง/ผูDประกอบการ และผูDใชD
บัณฑิตตRอ การปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 นายจDาง/ ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต เปNนหนRวยงาน
เอกชน จำนวน 2 คน รDอยละ 66.67 และเปNนหนRวยงานรัฐ จำนวน 1 คน รDอยละ 33.33 จากผูDตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด
ตอนที่ 2 ขDอมูลทั่วไปของบัณฑิตที่ผใูD ชDบัณฑิตประเมิน
1. ระยะเวลาที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0 ที่ไดC
ทำงานในหนSวยงาน
ตาราง 5 จำนวนและรDอยละของนายจDาง / ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิตและสถานศึกษาที่
บัณฑิตศึกษาตRอ/ทำงาน จำแนกตามระยะเวลาที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ใน
พระบรมราชูปถัมภ6 ที่ไดDทำงาน
ระยะเวลา
ต่ำกวRา 3 เดือน
ตั้งแตR 3 เดือนขึ้นไป
รวม

จำนวน (คน)
3
3

รCอยละ
100
100

จากตาราง 5 พบวRาผูDตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนายจDาง/ผูDประกอบการ และผูDใชD
บัณฑิตตRอการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 นายจDาง/ ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต ระยะเวลาที่
บัณฑิตไดDทำงานตั้งแตR 3 เดือนขึ้นไป จำนวน 3 คน รDอยละ 100.00 จากผูDตอบแบบสอบถามทั้งหมด
2. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0 ทำงานตรงหรือ
สอดคลCองกับสาขาที่จบหรือไมS
ตาราง 6 จำนวนและรDอยละของนายจDาง / ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิตและสถานศึกษาที่
บัณฑิตศึกษาตRอ/ทำงาน จำแนกตามทำงานตรงกับสาขาที่จบหรือไมR

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี
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ความสอดคลCอง

จำนวน (คน)
รCอยละ
ตรงสาขา
3
100
ไมRตรงสาขา
ไมRระบุ
รวม
3
100
จากตาราง 6 พบวRาผูDตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนายจDาง/ผูDประกอบการ และผูDใชD
บัณฑิตตRอ การปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 นายจDาง/ ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต ทำงานตรงกับ
สาขาที่จบจำนวน 3 คน คิดเปNนรDอยละ 100.00 จากผูตD อบแบบสอบถามทั้งหมด
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนายจDาง/ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต ตRอการปฏิบัติงานของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6
ตาราง 7 รDอยละเฉลี่ยขDอมูลความพึงพอใจของนายจDาง/ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต ตRอ
การ ปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช6องว6างที่เหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท6าน โดยพิจารณาเกณฑFของแต6ละระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง นPอย 1 หมายถึง นPอยที่สุด

คุณลักษณะที่พึงประสงค0

ระดับความคิดเห็น

X

SD

แปลผล

5

4

3

2

1

3
3
2
2

1
1

-

-

-

-

-

-

-

5.00 - มากที่สุด
5.00 - มากที่สุด
4.66 .58 มากที่สุด
4.66 .58 มากที่สุด

3
3

-

-

-

-

5.00
5.00

1. ดCานคุณธรรม จริยธรรม
1.1. มีความซื่อสัตย6 สุจริต
1.2. มีระเบียบวินัย
1.3. ตรงตRอเวลา
1.4. มีความเสียสละและเห็นตRอประโยชน6
สRวนรวม
1.5. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.6. เคารพกฎเกณฑ6 ระเบียบขององค6กร/
หนRวยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี

-

มากที่สุด
มากที่สุด
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คุณลักษณะที่พึงประสงค0

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

X

SD

แปลผล

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

2

1

-

-

-

4.66 .58 มากที่สุด

2.4. มีความสามารถนำความรูDมาประยุกต6
ใชDในการปฏิบัติงานอยRางสรDางสรรค6

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

2.5. เปN นผู D แสวงหาความรู D เ พิ ่ มเติ มอยR าง
ตRอเนื่อง

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

2.6. มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

3.1. มีความสามารถในการรวบรวมขDอมูล
แนวคิด และประเมินขDอมูลตRางๆ ไดD

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

3.2. มีความสามารถในการวิเคราะห6และ

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

3.3. กลDาแสดงความคิดเห็นอยRางเหมาะสม

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

3.4. มีความคิดริเริ่มสรDางสรรค6สิ่งใหมRๆ

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

3.5. มีการวางแผนและสามารถปฏิบัติงาน

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

1.7. มีความอดทนตRอสภาวะแวดลDอมใน
การ ทำงาน
1.8. มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน
2. ดCานความรูC
2.1. มีความรูDในหลักวิชาชีพที่เกี่ยวขDอง
โดยตรง กับหนDาที่การงาน
2.2. มีความเขDาใจขั้นตอนและวิธีการใน
การ ปฏิบัติงานในหนDาที่
2.3. มีความรูDในระดับที่สามารถปฏิบัติงาน
ใหD บรรลุเปíาหมายอยRางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล

3. ดCานทักษะทางปúญญา

แกDไข ปhญหาในการปฏิบัติงาน

ไดDสำเร็จตามกำหนดเวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี
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คุณลักษณะที่พึงประสงค0

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

X

SD

แปลผล

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

2

1

-

-

-

4.66 .58 มากที่สุด

3.8. มีความสามารถในการแกDปhญหา
สRวนตัว

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

3.9. มีทัศนคติเชิงบวกตRองานที่ทำ

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

3.6. มี ความสามารถนำเสนอขD อมู ลและ
แนวคิด เพื่อใชDในการตัดสินใจ
3.7. มีความมุRงมั่นทำงานใหDประสบความ
สำเร็จตามเปíาหมาย

4. ดCานทักษะความสัมพันธ0ระหวSางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. มี ค วามสามารถปรั บ ตั ว ใหD เ ขD า กั บ
เพื่อนรRวมงาน

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

4.2. มีความสามารถในการติดตRอสื่อสาร
ระหวRางบุคคล

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

4.3. มีความสามารถในการทำงานเปNนทีม

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

4.4. มีความรับผิดชอบในงานที่ไดDรับ

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

4.6. ยอมรับฟhงความคิดเห็นของผูDอื่น

2

1

-

-

-

4.66 .58 มากที่สุด

4.7. มีความสามารถในการประเมินการ
ทำงานและปรับปรุงงานของตนเอง

3

-

-

-

5.00

2

1

-

-

4.66 .58 มากทีส่ ุด

มอบหมาย
4.5. มีความสามารถในการแสดงภาวะ
ความเปNนผูDนำในการทำงาน

4.8. มีความเขDาใจตนเองและผูDอื่น

-

-

มากที่สุด

5. ดCานทักษะการวิเคราะห0เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. มีทักษะในการวิเคราะห6และจัดการ
ขDอมูลเชิงตัวเลข

3

-

-

-

-

5.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี

-

มากที่สุด
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คุณลักษณะที่พึงประสงค0

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

X

SD

แปลผล

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

2) มีความสามารถในการสื่อสารการใชD
ภาษาไทย ดDานการฟhง

2

1

-

-

-

4.66 .58 มากที่สุด

3) มีความสามารถในการสื่อสารการใชD
ภาษาไทย ดDานการอRาน

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

4) มีความสามารถในการสื่อสารการใชD
ภาษาไทย ดDานการเขียน

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

5.3. มีความสามารถในการสื่อสารการใชD
ภาษาอังกฤษ

-

3

-

-

-

4.00 .58 มาก

1) มีความสามารถในการสื่อสารการใชD
ภาษาอังกฤษ ดDานการพูด

-

2

1

-

-

3.66 .58 มาก

2) มีความสามารถในการสื่อสารการใชD
ภาษาอังกฤษ ดDานการฟhง

-

2

1

-

-

3.66 .58 มาก

3) มีความสามารถในการสื่อสารการใชD
ภาษาอังกฤษ ดDานการอRาน

-

2

1

-

-

3.66 .58 มาก

4) มีความสามารถในการสื่อสารการใชD
ภาษาอังกฤษ ดDานการเขียน

-

-

3

-

-

3.00 .58 ปานกลาง

5.4 มีความสามารถในการใชDคอมพิวเตอร6
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

3

-

-

-

-

5.00

5.2. มีความสามารถในการสื่อสารการใชD
ภาษาไทย
1) มีความสามารถในการสื่อสารการใชD
ภาษาไทย ดDานการพูด

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี

-

มากที่สุด

124
ระดับความคิดเห็น

คุณลักษณะที่พึงประสงค0

5 4
6. ดCานความสามารถทางดCานการวิจัยและ นวัตกรรม

3

2

1

X

SD

แปลผล

6.1 มีความสามารถในการนำความรูDและ
ทักษะทางดDานการวิจัยและนวัตกรรมใน การ
เพิ่มประสิทธิผลการทำงาน/ การศึกษาตRอ

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

6.2 มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู D ก าร
ทำงาน ดDวยตนเอง

3

-

-

-

-

5.00

-

มากที่สุด

ตารางตอนที่ 3 พบวRาผูDตอบขDอมูลความพึงพอใจของนายจDาง/ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต
ตRอการ ปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 = 4.79
คRาเฉลี่ย SD = 0.16 สRวนใหญRมีความพึงพอใจอยูR ในระดับ เห็นดDวยมากที่สุด
ตอนที่ 4 ขDอคิดเห็นและขDอเสนอแนะของนายจDาง / ผูDประกอบการ และผูDใชDบัณฑิต ตRอ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6
1. ความคิดเห็นที่มีตRอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6
1.1 นักศึกษามีความรูD ความสามารถ ในการเรียน
1.2 มีความใสRใจในหนDาที่การงาน
1.3 มีความรูDความสามารถ และมีคุณภาพ
1.4 เปN น ผู D ม ี ค วามขยั น ซื ่ อ สั ต ย6 และพั ฒนาตนเองอยู R เ สมอ สามารถปรั บ ตั ว เขD า กั บ
ผูDรวR มงานไดDเปNนอยRางดี ถือเปNนกำลังสำคัญของหนRวยงาน
2. ความคิดเห็นที่มีตRอมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6
2.1 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงานวิจัย
2.2 เปNนสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล
3. ขDอชมเชย/ขDอเสนอแนะอื่นๆ
3.1 มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอยRางครบครัน
3.2 มี ก ารปรเมิ น ติ ด ตามนั ก ศึ ก ษาขณะที ่ ศ ึ ก ษาอยR า งตR อ เนื ่ อ งทำใหD น ั ก ศึ ก ษามี ค วาม
กระตือรือรDน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี
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4. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค6ตามความตDองการ
4.1 มีความสามารถในการเรียนรูD วางแผนการทำงานดDวยตนเอง มีความขยัน อดทน มี
ความรับผิดชอบตRองานที่ไดDรับมอบหมาย
4.2 มีคุณธรรมนำความรูD
4.3 ซื่อสัตย6สุจริต ขยันหมั่นเพียร พัฒนาคนเองอยูRเสมอและเรียนรูDนวัตกรรมใหมRๆ เพื่อ
พัฒนาหนRวยงานใหDกDาวหนDาทันสมัยอยูRเสมอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก ช
ตารางเปรียบเทียบขCอแตกตSางระหวSางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)
ชื่อย่อ : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี)
ชื่อเต็ม : Master of Science (Technology Management)
ชื่อย่อ : M.Sc. (Technology Management)

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี)
Master of Science (Technology Management)
M.Sc. (Technology Management)

2. เปรียบเทียบโครงสร้าง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
24
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
24
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
15
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก
9
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) วิทยานิพนธ์
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แผน ก แบบ ก1
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) วิทยานิพนธ์
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

เหตุผล
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้
ทั น ส มั ย แ ล ะ ส า ม า ถ ผ ลิ ต
มหาบัณฑิตให้มีความรู้ความ
สามารถตรงกับความต้องการ
ของตลาด

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แผน ก แบบ ก2
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
24
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
24
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
12
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก
12
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แผน ข
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
30
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
30
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
12
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก
18
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) การค้นคว้าอิสระ
6

เหตุผล
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3. เปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุงเล็กนEอย (สมอ.08) พ.ศ. 2563
1. SCS501

คอมพิวเตอรlสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
Computer for Graduate Students
ความรู\พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรl การใช\คอมพิวเตอรl เน\น
ทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช\และการสืบค\นข\อมูล
อินเตอรlเน็ต ความรู\เบื้องต\นในการใช\โปรแกรมประยุกตlในการ
บริหารงาน

2. VLE501

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต
English for Graduate Students
ฝkกทักษะการพูด การฟÑง การอBาน และการเขียน ภาษาอังกฤษ
เน\นการอBานและสรุปใจความสำคัญของบทคัดยBอและเอกสารทาง
วิชาการจากการฝkกเขียนบทคัดยBอภาษาอังกฤษโดยใช\สื่อจาก
สิ่งพิมพl และสื่ออิเล็กทรอนิกสl

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2(1-2-3) 1. GRD501
การรู\ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา
Digital Literacy and Information Technology for
Graduates
องคlความรู\เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล
ฐานข\อมูล การสืบค\นข\อมูล การรู\ดิจิทัล ทักษะปฏิบัติการ
ใช\คอมพิวเตอรlในการสืบค\น ค\นคว\า สนับสนุนการสร\าง
องคlความรู\ในระดับบัณฑิตศึกษา ความสามารถในการนำ
โปรแกรมสำเร็จรูปด\านสถิติ-คำนวณ ด\านการจัดทำสื่อ
นำเสนอ การจั ด รู ป แบบเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สl การ
วิเคราะหlข\อมูลสมัยใหมB การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
นำไปใช\ในการจัดทำวิทยานิพนธl หรือการค\นคว\าอิสระ
ตามศาสตรlของวิชา
2(1-2-3) 2. VLE501
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต
English for Graduate Students
ฝk ก ทั ก ษะการพู ด การฟÑ ง การอB า น และการเขี ย น
ภาษาอั ง กฤษ เน\ น การอB า นและสรุ ป ใจความสำคั ญ ของ
บทคั ด ยB อ และเอกสารทางวิ ช าการจากการฝk ก เขี ย น
บทคั ด ยB อ ภาษาอั ง กฤษโดยใช\ ส ื ่ อ จากสิ ่ ง พิ ม พl และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสl

เหตุผล
2(1-2-3)

2(1-2-3)
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หลักสูตรปรับปรุงเล็กนEอย (สมอ.08) พ.ศ. 2563
1. TTM501

2. TTM502

หลักการจัดการเทคโนโลยี
Principles of Technology Management
ความหมาย ความสำคัญของเทคโนโลยี วิเคราะหlลักษณะที่สำคัญ
ของการจัดการเทคโนโลยี ประกอบด\วย เทคโนโลยีการประดิษฐl
เทคโนโลยีการซBอมบำรุง การเลือกสรรเทคโนโลยี การปรับใช\
เทคโนโลยี การถBายทอดเทคโนโลยี และการบริหารต\นทุนและ
ผลตอบแทนของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอินเตอรlเนตของทุกสรรพสิ่ง
Internet of Thing Technology
วิสัยทัศนlด\านอินเทอรlเนตของสรรพสิ่งที่รวมเครือขBายทีซีพี การ
เขียนโปรแกรมควบคุมระบบอินเตอรlเนตของสรรพสิ่ง การจัดการ
และควบคุมอุปกรณlผBานระบบอินเตอรlเนตของสรรพสิ่ง ตลอดจน
การจัดการระบบในเทคโนโลยีอินเทอรlเนตของสรรพสิ่ง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุCมวิชาบังคับ
3(3-0-6) 1. TTM520

3(3-0-6)

2. TTM521

หลักการจัดการเทคโนโลยี
Principles of Technology Management
ความหมาย ความสำคัญของเทคโนโลยี วิเคราะหlลักษณะ
ที่สำคัญของการจัดการเทคโนโลยี ประกอบด\วย เทคโนโลยี
การประดิ ษ ฐl เทคโนโลยี ก ารซB อ มบำรุ ง การเลื อ กสรร
เทคโนโลยี การปรับใช\เทคโนโลยี การถBายทอดเทคโนโลยี
และการบริหารต\นทุนและผลตอบแทนของเทคโนโลยี
การศึกษาวิวัฒนาการและปÑญหาเทคโนโลยี
Education of Evolution and Technology Problems
ศึ ก ษาและวิ เ คราะหl ส ภาพสั ง คมและวิ ว ั ฒ นาการของ
เทคโนโลยีในอดีต แนวโน\มความต\องการของเทคโนโลยีตBอ
ชีวิตและสังคม อาธิ เกษตรและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
การผลิต อุตสาหกรรมบริการ การพาณิชยl การศึกษาและ
วัฒนธรรม สุขอนามัยและสวัสดิการ สิ่งแวดล\อม พลังงาน
การบริหารและจัดการ การสื่อสารและสารสนเทศ

เหตุผล
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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หลักสูตรปรับปรุงเล็กนEอย (สมอ.08) พ.ศ. 2563

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุCมวิชาบังคับ
3(3-0-6) 3. TTM522

3. TTM503

เทคโนโลยีปÑญญาประดิษฐl
Artificial Intelligence Technology
หลักการขั้นพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีปÑญญาประดิษฐl ใน
ระบบการจัดการเทคโนโลยี เชBน การเขียนโปรแกรมควบคุม
ระบบเทคโนโลยีปÑญญาประดิษฐl การจัดการและควบคุมอุปกรณl
ผBานระบบเทคโนโลยีปÑญญาประดิษฐl ตลอดจน ระบบการจัดการ
เทคโนโลยีปÑญญาประดิษฐl

4. TTM504

การจัดการนวัตกรรมสำหรับนักเทคโนโลยี
Innovation Management for Technologist
ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม รูปแบบและประเภทของ
นวัตกรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวข\องกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
และกลยุทธlในการจัดการนวัตกรรม ตลอดถึงการจัดการทรัพยlสิน
ทางปÑญญาและการอนุญาตใช\สิทธิท์ างเทคโนโลยี

3(3-0-6)

5. TTM611

การประยุกตlเทคโนโลยีปÑญญาประดิษฐl
Application Artificial Intelligence Technology
การจัดการระบบจีพีเอส การจัดการระบบเข็มทิศ การจัดการ
ระบบเซ็นเซอรlสแกนเนอรl การจัดการระบบไจโร ตลอดจนการ
ประยุกตlใช\คอมพิวเตอรlในการควบคุมระบบอัจฉริยะ และระบบ
การจัดการเทคโนโลยีปÑญญาประดิษฐl

3(0-3-3)

4. TTM523

การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหมB
Fusion of modern technology
ความเปéนมาและวิวัฒนาการของสื่อใหมB ความสำคัญของ
สื ่ อ ใหมB การหลอมรวมสื ่ อ เครื อ ขB า ยสั ง คมออนไลนl
ผลกระทบของสื่อใหมB และการประยุกตlใช\สื่อใหมBในงาน
ประเภทตBางๆ การประยุกตlใช\ระบบสารสนเทศ นวัตกรรม
ในระบบการสื่อสารสมัยใหมB การเลือกใช\และกลยุทธlการ
ใช\สื่อใหมB เทคนิคการนำเสนอผBานสื่อใหมB
เทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนางานวิจัย
Technology for research development
ความก\าวหน\าของเทคโนโลยีที่เปéนเครื่องมือวิจัยในการ
รวบรวมข\อมูล สะดวกและงBายตBอการใช\งาน ทั้งในการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได\แกB เทคโนโลยีการค\นหา
เทคโนโลยีการนำเข\า เทคโนโลยีการจัดเก็บ เทคโนโลยี
กระบวนการและเทคโนโลยีการแบBงปÑนและเผยแพรB

เหตุผล
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
1. TTM505

2. TTM507

การดำเนินการวิจัยทางเทคนิค
Conducting Technical Research
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สถิ ติ แ ละระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย เพื่ อ ใช\ ใ น
ก า ร จั ด ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี โดยใช\ ก ระบวนการวิ จ ั ย ทาง
วิทยาศาสตรl การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตรl หลักการ
ออกแบบการทดลอง การวิเคราะหlข\อมูลด\วยสถิติพรรณนา
การวิเคราะหlข\อมูลด\วยสถิติอนุมาน การทดสอบสมมติฐาน
การประยุกตlเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัย การรวบรวม
ข\อมูล การศึกษารายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข\องกับการวิจัย
ตลอดถึงการเขียนโครงการวิจัย
การศึกษาวิวัฒนาการและปÑญหาเทคโนโลยี
Education of Evolution and Technology Problems
ศึกษาวิเคราะหlสภาพสังคมและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรl
และเทคโนโลยี แนวโน\มความต\องการของเทคโนโลยีตBอชีวิต
และสังคม รวมทั้งปÑญหาของเทคโนโลยีที่มีผลตBอการดำรงชีวิต
และผลกระทบตBอสิ่งแวดล\อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุCมวิชาเลือก
3(3-0-6) 1. TTM524

3(3-0-6)

2. TTM525

เหตุผล

การดำเนินการวิจัยทางเทคนิค
3(3-0-6)
Conducting Technical Research
สถิ ต ิ แ ละระเบี ย บวิ ธ ี ก ารวิ จ ั ย ทางวิ ท ยาศาสตรl หลั ก การ
ออกแบบการทดลอง การเก็ บ รวบรวมข\ อ มู ล การวิ เ คราะหl
ข\อมูล การศึกษารายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข\องกับการวิจัย
ตลอดถึงการเขียนโครงการวิจัย

การจัดการเทคโนโลยีปÑญญาประดิษฐl
3(3-0-6)
Artificial Intelligence Technology Management
หลักการขั้นพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีปÑญญาประดิษฐl ใน
ระบบการจัดการเทคโนโลยี เชBน การเขียนโปรแกรมควบคุม
ระบบเทคโนโลยี ป Ñ ญ ญาประดิ ษ ฐl การจั ด การและควบคุ ม
อุปกรณlผBานระบบเทคโนโลยีปÑญญาประดิษฐl ตลอดจน ระบบ
การจัดการเทคโนโลยีปÑญญาประดิษฐl

132

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
3. TTM608

4. TTM609

นวัตกรรมด\านผลิตภัณฑlและกระบวนการผลิต
Product and Process Innovation
กระบวนการออกแบบพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑl แ ละการจั ด การ
เทคโนโลยี การวิเคราะหlความต\องการลูกค\า วิศวกรรมคุณคBา
วิศวกรรมย\อนรอย การออกแบบเพื่อการผลิต การออกแบบ
เพื่อสิ่งแวดล\อม การสร\างและทดสอบต\นแบบ การประเมิน
ความสำเร็จการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑl ตลอดจนการจัดการ
นวัตกรรมด\านการผลิตภัณฑlและกระบวนการผลิต
กลยุทธlการออกแบบและการใช\งานเทคโนโลยี
Strategic Design and Implementation of Technology
หลักการออกแบบผลิตภัณฑlเพื่ออุตสาหกรรม การวิจัยองคlกร
และผลิตภัณฑl การศึกษาความสำเร็จขององคlกรและผลิตภัณฑl
ประเภทตBาง ๆ และการวิเคราะหlการงานของเทคโนโลยีตBอการ
ผลิตภัณฑl

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุCมวิชาเลือก
3(3-0-6) 3. TTM526

3(3-0-6)

4. TTM527

เหตุผล

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
Renewable Energy Technology
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รูปแบบและเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนในอนาคต การวิเคราะหlทางด\าน เทคนิคและทางด\าน
เศรษฐศาสตรl สิ่งแวดล\อมกับพลังงานทดแทน การประเมิน
วัฎจักรชีวิตของพลังงานทดแทน

การจัดการเทคโนโลยีเพื่อสหัสวรรษ
3(3-0-6)
Sustainable Development Technology Management
การประยุ ก ตl ใ ช\ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื ่ อ เปé น แนว
ทางการสร\ า งสรรคl อ นาคตของประเทศในแงB ข องเศรษฐกิ จ
สังคม การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล\อมให\มีความเชื่อมโยง
ก ั น ต า ม เ ป ï า ห ม า ย ก า ร พ ั ฒ น า ท ี ่ ย ั ่ ง ย ื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) โดยมุBงเน\นให\บัณฑิตสามารถ
นำความรู\ที่ได\ไปตBอยอดในการทำวิจัย พัฒนา และสร\างสรรคl
นวัตกรรม
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
5. TTM610

การประยุกตlใช\งานเทคโนโลยีอินเตอรlเนตของทุกสรรพสิ่ง
Applications Internet of Thing
การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอินเตอรlเนตของสรรพสิ่งผBาน
คอมพิ ว เตอรl การจั ด การและควบคุ ม อุ ป กรณl ผ B า นระบบ
อินเตอรlเนตของสรรพสิ่งควบคุมด\วยโทรศัพทlเคลื่อนที่ การ
จัดการระบบไมโครคอนโทรลเลอรlควบคุมอุปกรณlผBานระบบ
อิ น เตอรl เ นตของสรรพสิ ่ ง ตลอดจนการจั ด การระบบใน
เทคโนโลยีอินเทอรlเน็ตของสรรพสิ่งควบคุมแบบระยะไกล
6. TTM 612 การบริหารงานวิจัยและการถBายทอดเทคโนโลยี
Research Management and Technology Transfer
กลยุ ท ธl ข องการวิ จ ั ย และพั ฒ นา การจั ด การความรู \ แนว
ความคิด การนำความรู\ด\านวิทยาศาสตรlและเทคโนโลยีไปสูB
ธุรกิจนวัตกรรม
7. TTM613 การสร\างสรรคlนวัตกรรมและวิศวกรรมย\อนรอย
Creative Innovation and Reverse Engineering
ศึกษากระบวนการสร\างแบบของผลิตภัณฑlบนคอมพิวเตอรl
การออกแบบสามมิติ การเชื่อมตBอเข\ากับระบบอินทราเนต
(Intranet) และ อิ น เตอรl เ นต (Internet) เพื ่ อ ใช\ ใ นการ
สร\างสรรคlนวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุCมวิชาเลือก
3(3-0-6) 5. TTM528

3(3-0-6)

6. TTM629

3(1-2-4)

7. TTM630

เหตุผล

การจัดการเทคโนโลยีคลาวดl
3(3-0-6)
Cloud Technology Management
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และการประยุกตlใช\งานระบบ
Cloud Technology Tools ในการจั ด การเทคโนโลยี ต B า งๆ
การใช\งานในการนำเสนองาน โดยใช\ Google Slide การใช\
งานในการประเมินผล โดยใช\ Google Form และการใช\งานใน
การประชุ ม งานโดยใช\ Google Hangout รวมถึ ง การนำไป
ประยุกตlใช\ในชีวิตประจำวันได\
การบริหารงานวิจัยและการถBายทอดเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Management and Technology Transfer
กลยุทธlของการวิจัยและพัฒนา การจัดการความรู\ แนวความคิด
การนำความรู \ ด \ า นวิ ท ยาศาสตรl แ ละเทคโนโลยี ไ ปสู B ธ ุ ร กิ จ
นวัตกรรม
เทคโนโลยีอินเตอรlเนตของทุกสรรพสิ่ง
3(3-0-6)
Internet of Thing Technology
วิสัยทัศนlด\านอินเทอรlเนตของสรรพสิ่งที่รวมเครือขBายทีซีพี การ
เขียนโปรแกรมควบคุมระบบอินเตอรlเนตของสรรพสิ่ง การ
จัดการและควบคุมอุปกรณlผBานระบบอินเตอรlเนตของสรรพสิ่ง
ตลอดจนการจัดการระบบในเทคโนโลยีอินเทอรlเนตของสรรพ
สิ่ง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

เหตุผล

กลุCมวิชาเลือก
8. TTM631

นวัตกรรมด\านผลิตภัณฑlและกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
Product and Process Innovation
กระบวนการออกแบบพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑl แ ละการจั ด การ
เทคโนโลยี การวิเคราะหlความต\องการลูกค\า วิศวกรรมคุณคBา
วิศวกรรมย\อนรอย การออกแบบเพื่อการผลิต การออกแบบ
เพื่อสิ่งแวดล\อม การสร\างและทดสอบต\นแบบ การประเมิน
ความสำเร็จการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑl ตลอดจนการจัดการ
นวัตกรรมด\านการผลิตภัณฑlและกระบวนการผลิต
9. TTM632 สัมมนาการจัดการเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Seminar in Technology Management
การวิเคราะหlกรณีศึกษาหรือประเด็นที่เกิดขึ้นทางการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการประยุกตlใช\เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในองคlการ โดยมุBงเน\นการเรียนรู\จากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การอภิปรายควบคูBไปกับการพัฒนาวิธีคิด การ
ค\นคว\าอิสระ และระเบียบวิธีวิจัย รวมทั้งการตัดสินใจโดย
การบูรณาการองคlความรู\ตBาง ๆ ตามหลักการ ตามทฤษฎี และ
เหตุการณlปÑจจุบันที่เหมาะสม
10. TTM633 การสร\างสรรคlนวัตกรรมและวิศวกรรมย\อนรอย
3(3-0-6)
Creative Innovation and Reverse Engineering
ศึกษากระบวนการสร\างแบบของผลิตภัณฑlบนคอมพิวเตอรl
การออกแบบสามมิติ การเชื่อมตBอเข\ากับระบบอินทราเนต
(Intranet) และ อิ น เตอรl เ นต (Internet) เพื ่ อ ใช\ ใ นการ
สร\างสรรคlนวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
1. TTM614

วิทยานิพนธl
Thesis
ศึกษาวิจัยในหัวข\อที่สนใจด\านการจัดการเทคโนโลยี โดย
ใช\ระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต\องเหมาะสม ภายใต\การ
ควบคุมและให\คำปรึกษาของอาจารยlที่ปรึกษา โดยเรียบ
เรียงรายงานผลการศึกษาอยBางเปéนรูปแบบ นำเสนอผล
การศึกษา และสอบปïองกันวิทยานิพนธlด\วยวิธีการสอบ
ปากเปลBา

2. TTM615

การค\นคว\าอิสระ
Independent Study
ค\ นคว\ าในเรื ่ องที ่ สนใจที ่ เกี ่ ยวข\ องกั บการทำงานหรื อใน
เนื ้ อหารายวิ ชาที ่ สนใจ เรี ยบเรี ยงเปé นรายงานผลการ
ศึกษาวิจัย นำเสนอผลการศึกษา และสอบปïองกันในหัวข\อที่
ได\จากการค\นคว\าอิสระด\วยวิธีการสอบปากเปลBา โดยมี
อาจารยlที่ปรึกษากำกับดูแล ทั้งนี้ต\องผBานการสอบโดย
คณะกรรมการสอบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
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วิทยานิพนธS / การคEนควEาอิสระ
12 หนBวยกิต 1. TTM634 วิทยานิพนธl แบบ ก1
36 หนBวยกิต
Thesis
ศึกษาวิจัยในเรื่องที่สนใจด\านการจัดการเทคโนโลยีจากแหลBง
ฐานข\อมูลทางวิชาการภายใต\การควบคุมและให\คำปรึกษาของ
อาจารยlที่ปรึกษา เพื่อนำไปสูBกระบวนการวิเคราะหl วิจารณl
และสังเคราะหlแนวคิดใหมBๆ จากนั้นจึงทำการรวบรวม เรียบ
เรียง และนำเสนอเปéนโครงรBางงานวิจัย ความก\าวหน\างานวิจัย
ในรูปแบบการสัมมนาตBออาจารยlที่ปรึกษา พร\อมทั้งจัดทำ
วิทยานิพนธlฉบับสมบูรณlและเผยแพรBผลการศึกษางานวิจัยใน
งานประชุมวิชาการหรือตีพิมพlบทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ตามเกณฑlสำเร็จการศึกษา รวมทั้งสอบปïองกันวิทยานิพนธlด\วย
วิธีการสอบปากเปลBา
6 หนBวยกิต 2. TTM635 วิทยานิพนธl แบบ ก2
12 หนBวยกิต
Thesis
ศึกษาเรื่องหรือประเด็นของการจัดการเทคโนโลยีที่เปéนสิ่งใหมB
และมีความก\าวหน\า ซึ่งสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
อีกทั้งยังสามารถทำการวิจัยให\สำเร็จได\โดยการทบทวนทฤษฎี
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข\อง เข\ารBวมสัมมนา พบปะผู\ทรงคุณวุฒิ
อาจารยl ท ี ่ ป รึ ก ษา จากนั ้ น จึ ง ทำการรวบรวม เรี ย บเรี ย ง
วิเคราะหl เพื่อหาข\อสรุปและกำหนดหัวข\อวิจัยวิทยานิพนธl
พร\อมกับนำเสนออนุมัติ นอกจากนี้ยังต\องเผยแพรBผลการทำ
วิ จ ั ย ในรู ป แบบของการนำเสนอในงานประชุ ม วิ ช าการหรื อ
ตี พ ิ ม พl บ ทความวิ จ ั ย ในวารสารวิ ช าการ แล\ ว จึ ง ทำการสอบ
ปïองกันวิทยานิพนธlด\วยวิธีการสอบปากเปลBา

เหตุผล

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

เหตุผล

วิทยานิพนธS / การคEนควEาอิสระ
3. TTM636 การค\นคว\าอิสระ
6 หนBวยกิต
Independent Study
ค\นคว\าในเรื่องที่สนใจที่เกี่ยวข\องกับการทำงานหรือในเนื้อหา
รายวิ ช าที ่ ส นใจ เรี ย บเรี ย งเปé น รายงานผลการศึ ก ษาวิ จั ย
นำเสนอผลการศึกษา และสอบปïองกันในหัวข\อที่ได\จากการ
ค\นคว\าอิสระด\วยวิธีการสอบปากเปลBา โดยมีอาจารยlที่ปรึกษา
กำกับดูแล ทั้งนี้ต\องผBานการสอบโดยคณะกรรมการสอบ
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แผนบริหารความเสี่ยง
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แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ระบุความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ4 ในพระบรมราชูปถัมภ4

ความเสี่ยง (ภารกิจ/กิจกรรมหลักสูตร)
ความเสี่ยงดEานการเรียนการสอน

คMาความเสี่ยง
F

ปNจจัยเสี่ยง
จำนวนนักศึกษาไมLเปMนไปตามเปOาหมาย

หมายเหตุ S1 มีคLาระหวLาง 20-25 (สูงมาก), F มีคLาระหวLาง 10-19 (สูง) และ O,P มีคLาระหวLาง 1-9
การประเมินและวิเคราะหOความเสี่ยง
ความเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม
(ปNจจัยเสี่ยง)
ของหลักสูตร)
ความเสี่ยงดEานการเรียน 1. จำนวนนักศึกษาไมLเปMนไปตามเปOาหมาย
การสอน

โอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบ
ความรุนแรง

คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)

(1)
5

(2)
3

(1)x(2)
15

ระดับความเสี่ยง

ความเสี่ยงสูง

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง 3 มีคLาระหวLาง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไมLไดE), 2 มีคLาระหวLาง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีคLาระหวLาง 1-9 (ความเสี่ยงที่
ยอมรับไดE)
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การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)
ลำดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ4 ในพระบรมราชูปถัมภ4

1

(1)
ความเสี่ยงดEานการเรียนการสอน
- จำนวนนักศึกษาไมLไดEตามเปOาหมาย

การควบคุมที่ควรจะมี

การควบคุม
ที่มีอยูMแลUว

การควบคุมที่มีอยูM
แลUวไดUผลหรือไมM

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง

หมายเหตุ

(2)
- ประชาสั ม พั น ธ4 ห ลั ก สู ต รผL า น
ทางแผLนพับและทางเว็บไซต4ของ
มหาวิทยาลัย
- ประชาสัมพันธ4ในบริษัทภายใน
นิคมอุตสหกรรมที่ตั้งอยูLในพื้นที่
ใกลEเคียง

(3)

(4)

(6)





(5)
..... ยอมรับ
P ควบคุม
..... ถLายโอน
..... หลีกเลี่ยง

หมายเหตุ ชMอง 3  หมายถึง มี ¡ หมายถึง มีแตLไมLสมบูรณ4 × หมายถึง ไมLมี
ชMอง 4  หมายถึง ไดEผลตามที่คาดหมาย ¡ หมายถึง ไดEผลบEางแตLไมLสมบูรณ4
× ไมLไดEผลตามที่คาดหมาย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ4 ในพระบรมราชูปถัมภ4

แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง
กระบวนการ
การควบคุมที่มีอยูM
ปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม/ดUานของ
เรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงคOของ
การควบคุม
(1)
(2)
- ความเสี่ยงดEานการ - ประชาสั ม พั น ธ4
เรียนการสอน
หลั ก สู ต รผL า นทุ ก
- จำนวนนักศึกษาไมL ชLองทาง
เปMนไปตามเปOาหมาย - ติดตามบัณฑิตที่มี
งานทำ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

การจัดการ
ความเสี่ยง

(3)
ความ
เสี่ยงสูง

(4)
ควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูM
(ปNจจัยเสี่ยง)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)

กำหนดเสร็จ/
ผูUรับผิดชอบ

(5)
(6)
(7)
- สถานการณ4โรคระบาด - จั ด ทำกำหนดการ 30 ก.ย. 2564 / อาจารย4
- ภาวะการตกงานและ ประชาสัมพันธ4หลักสูตร ผูEรับผิดชอบหลักสูตร
การมีงานทำ
- หาแหลL ง ทุ น วิ จ ั ย /
วิ ท ย า น ิ พ น ธ 4 เ พื่ อ
สนับสนุนนักศึกษา
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