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ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ)
B.Tech. (Computer Technology for Design)
3. วิชาเอก 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 128 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ ด้วยสหกิจศึกษาและการจัดการเชิงบูรณาการเรียนกับ
การทางาน (Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE)
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้ดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5.7 องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปรับปรุงมาจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
6.2 คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตร ใน
การประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563
6.3 คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563
6.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
6.6 เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งภาครัฐและ
เอกชนดังนี้
1. นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
2. นักออกแบบสื่อบูรณาการ (Integrated Media Designers)
3. นักออกแบบอัตลักษณ์ (Brand and Identity Designer)
4. นักออกแบบงาน 2 มิติ (2D Designer)
5. นักออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ (Graphic and Packaging Designer)
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6. นักวิชาการด้านการออกแบบ และสื่อสร้างสรรค์ (Design and Creative Media Scholars)
7. นักออกแบบสื่อดิจิตอล (Digital Media Designer)
8. นักออกแบบงาน 3 มิติ (3D Designer)
9. นั กวิจัย พัฒ นาด้านการออกแบบ และสื่ อสร้างสรรค์ (Researchers Develop Design and
Creative Materials)
10. นักออกแบบแบรนด์ (Branding Designer)
11. ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design)
12. นักออกแบบงานจัดแสดงและนิทรรศการ (Exhibition & Display Designer)
13. ออกแบบสไตล์ 3 มิติ (3D Data Styling Designer)
14. ดีไซเนอร์ (Designer)
15. นักออกแบบการจัดงาน (Event Organizer)
16. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว (Entrepreneurship)
17. ครูผู้ช่วย (อาชีวะศึกษา) / มัธยมศึกษา (การงานอาชีพ) Assistant Teachers
18. นักออกแบบประสบการณ์ (Experience Designer)
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่งทาง
ที่
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ-สาขาวิชา (วุฒิสูงสุด)
วิชาการ
1
ผู้ช่วย
นางอังกาบ บุญสูง
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
2
ผู้ช่วย
นายสิงหา ปรารมภ์
ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ)
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
3
อาจารย์
นางสาวเรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร ลาดกระบัง
ค.อ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกายอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้
4
อาจารย์
นางสาวอุสุมา พันไพศาล ศศ.ม. (สื่อศิลปะและการออกแบบ
สื่อ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
สถาบันราชภัฎเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2558
2551

2545

2555
2552

2555

2547

2550

2544
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ที่
5

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ-สาขาวิชา (วุฒิสูงสุด)

นายสันติ บุญทัศนกุล

Ph.D Interactive and
Multimedia
(Computer graphic) University
of State St.Petersburgs Russia
Ms.G (Computer graphic)
University of State
St.Petersburgs Russia
Dc.G (Computer graphic)
University of State
St.Petersburgs Russia

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2557

2546

2546

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
10.2 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ และ สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOA) miniTCDC เลขที่ บส 11/2562 เมื่อวันที่ 26 มิ ถุนายน 2562 ณ ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
10.3 ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ จั งหวั ด แพร่ จั งหวั ด น่ าน กรมพั ฒ นาชุม ชน
กระทรวงมหาดไทย
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึ กษาแห่ งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) รวมถึ ง
นโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสาคัญในเรื่องของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในศตวรรษที่
21 โดยมีเป้าหมายให้คนไทยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง มีจิตสาธารณะ เท่าทันดิจิทัล และมีความ
เป็ น สากล มี ทั กษะในการปฏิ บั ติงานและมี งานท า สามารถเป็ น ผู้ ป ระกอบการ เพื่ อที่ จะสามารถ
เคลื่อนย้ายไปทางานได้ทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒ นาอย่างมีส่วน
ร่วม การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ของประเทศเชื่อมโยงให้ เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชนการแข่งขันอย่างรุนแรงของธุ รกิจใน
ระดับประเทศและสากล ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง การ
สร้ างจุ ด เด่ น และแตกต่ า งจากคู่ แ ข่ งขั น จึ งมี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ ธุ รกิ จ และการสื่ อ สารให้ ข้ อ มู ล แก่
กลุ่มเป้าหมาย การออกแบบบริการ (Service Design) เป็นการนาเอาข้อมูลของลูกค้าที่สาคัญ มาจัด
กลุ่ม และออกแบบบริการให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้องตามความต้องการ ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การออกแบบบริการคือ มาตรฐานบริการ (Service Standard) ที่บริษัทจะใช้เป็นมาตรฐานในการให้
พนักงานปฏิบัติตาม เพื่อส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีควรเน้นนโยบายเชิง
รุกซึ่งนโยบายดังกล่าวจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผสมผสานวิธีการและทางเลือกหลายรูปแบบที่เหมาะสม
คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุตรดิตถ์ได้ ตระหนั กถึงความต้องการ
ข้างต้นจึงจัดทาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเพื่อบ่ม
เพาะและให้ความรู้แก่นักศึกษาโดยความร่วมมือกับองค์กรผู้ใช้บัณ ฑิต มุ่งเน้นการส่งเสริมการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ ห รือ การพัฒ นาทางสังคมและวัฒ นธรรมที่จาเป็นในการวางแผนหลั กสูตรได้
คานึ งถึงแนวโน้ มการแข่งขัน ทางสั งคมมีระดับเพิ่ มสู งขึ้น อย่างรวดเร็วอันเนื่ องมาจากการเปิ ดเสรี
ทางการค้ามากขึ้น การออกแบบเป็นส่วนสาคัญในการก่อร่างสร้างสิ่งต่างๆ ในวิถีชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะ
เป็นการออกแบบเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงการออกแบบสังคม การศึกษา ทั้งนี้
การออกแบบยังเป็นตัวสร้างคุณค่าและความหมายให้แก่สังคมด้วย ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสังคมโลก
เปลี่ยนแปลงจากชุมชนการเกษตรมาสู่ความเป็นเมืองอย่างเบ็ดเสร็จ ค่านิยมเกี่ยวกับชีวิตที่ดีกว่าถูก
ยึดโยงเข้ากับความศิวิไลซ์ หลักการทุนนิยมและการบริโภคในปริมาณมาก เศรษฐกิจจะเป็นในรูปแบบ
“เศรษฐกิ จ เชิ งสั งคม” ซึ่ งผลประโยชน์ ด้ านสั งคมและสิ่ ง แวดล้ อ มมาบรรจบกั น ตลาด รัฐ และ
เศรษฐกิจแบบพึ่งพาเงินอุดหนุนของรัฐ (Grant Economy) อยู่ร่วมกับการพึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือ
กันและกัน การแลกเปลี่ยนสิ่งของ การบริจาค และกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ มีลักษณะต่างออกไปอย่าง
มากจากเศรษฐกิจที่อิงกับการผลิตและการบริโภคสินค้า ในความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งเรื่อง
ทรัพยากรและจานวนประชากร การแข่งขันในตลาดแรงงานค่อนข้างสูง โอกาสในการใช้ปัจจัยการ
ผลิตและแรงงานสาหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในการเพิ่มขีด ความสามารถในการ
แข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตใน
ประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิมเพื่อเกิด
เป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้น ในการขยายตลาดสินค้า
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เพื่อสุขภาพ และการให้บริการด้านสุขภาพ รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อน จึงเป็นโอกาส
ในการนาการออกแบบมาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและนามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่ง
จะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ การส่งเสริ มให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประยุกต์
และค้นคิดสิ่งใหม่ ความรู้ใหม่เพื่อประโยชน์สุขของสังคม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพั ฒ นาหลัก สูตรและเกี่ยวข้ องกั บพั น ธกิจ ของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
ในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี การพัฒนาบัณฑิตเพื่อ
รองรับการทางานด้านการออกแบบนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนหลักสูตรเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียน
เกิดการคิ ดวิเคราะห์ แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ รวมไปถึงฝึ กฝนทั กษะต่ างๆ ที่ จาเป็ น ต่อการออก
แบบอย่างเข้มงวดรองรับการพัฒนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในการผลิตบัณฑิตทางการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงใน
การพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถนาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การออกแบบเป็นหลักสูตรที่มีบทบาทในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนและ
สังคม จึงกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการการวิจัยและบริการวิชาการผ่าน
รายวิชาต่างๆ และจัดการเรียนการสอนร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณ ฑิต ตามนโยบายของกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สอดรับกับนโยบายทางด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560 – 2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตครูและบัณ
ฑิตที่มีคุณภาพและยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจ
ศึ ก ษาและการจั ด การศึ ก ษาเชิ งบู รณาการกั บ การท างาน (Cooperative and Work-Integrated
Education: CWIE) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานได้จริงและ
ตอบสนองตลาดแรงงานของประเทศ โดยการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการและชุมชนท้องถิ่น
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะอื่นของสถาบัน
หลั ก สู ต รเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์เพื่ อ การออกแบบเป็ น หลั ก สู ต รที่ มี โครงสร้างหลั ก สู ต ร
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยความรับผิดชอบของสานักวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งมีรายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะอื่น ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ ดังนั้น
จึงมีความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการร่วมมือ
ในด้านการเรียนการสอน การใช้ครุภัณฑ์ สถานที่และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะด้าน
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในหลั ก สู ต รนี้ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าอื่ น ภายในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชาตามความสนใจของแต่ละคนเป็นรายวิชาเลือกเสรี
ได้
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานกับอาจารย์จากสาขาวิชาอื่นและ/หรือจากคณะที่
เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตและพัฒ นากาลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ และท้ องถิ่น โดยการประสานงานกับ
สถานประกอบการชั้นนา และชุมชน เข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา ด้วยการบูรณาการเรียนรู้
ควบคู่กับการทางาน โดยการสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ ได้ตระหนักถึง
ความต้ อ งการความส าคั ญ ของการออกแบบ การพั ฒ นาสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน โดยใช้ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึง จัดทาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบเพื่อบ่มเพาะและให้ความรู้แก่นักศึกษาโดยความร่วมมือกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. มีความเป็นนวัตกร โดยการสร้างสรรค์ผลงานผ่านเทคโนโลยี ทางคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบ
2. มีความรู้และทักษะหลากหลายทางด้านการออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม และต่อ
ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. สามารถเรียนรู้ และปรับตัว เข้ากับชุมชนในท้องถิ่น และความก้าวหน้าของประเทศ
4. มีทักษะด้านการสื่อสาร และนาเสนอผลงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างการ
ยอมรับแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ตระหนักรู้และแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมไทย มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มาตรฐาน
ไม่ต่ากว่าที่ สปอว. กาหนด

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรโดยมี
พื้นฐานจากความทันสมัยของ
ศาสตร์ด้านออกแบบอยู่
ตลอดเวลา โดยให้ภาครัฐและ
เอกชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร
- ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
- ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
มคอ7
2. แผนการพัฒนาการจัด
- ส่งเสริมการทางานวิจัยและ
การเรียนการสอนที่เน้น
บริการวิชาการ โดยบูรณาการ
ชุมชนเป็นหลัก
เข้ากับการเรียนการสอน
- ให้ชุมชนเป็นแหล่งในการ
เรียนการสอนด้านการ
ออกแบบ
- ประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการและภาคธุรกิจ ใน
รายวิชาสหกิจศึกษา
3.ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
กับความต้องการของธุรกิจและการ ความต้องการของ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์
ต่างๆ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
หลักสูตร
- รายงานผลการติดตามและ
ประเมินหลักสูตร

- หลักฐานหรือเอกสารแสดงผล
การดาเนินการ

- ความต้องการและความพึง
พอใจต่อหลักสูตร โดยสอบถาม
จาก นักเรียน/นักศึกษา/บัณฑิต
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
4. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/ - พัฒนาทักษะการสอนของ
การประเมินผลของอาจารย์ตามผล อาจารย์ที่เน้นการสอนด้าน
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะในการวิเคราะห์และ
สื่อสาร ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
5. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 1. สารวจความพึงพอใจของ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
2. ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
6. จัดทาแผนพัฒนาความร่วมมือ 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ
กับสถานประกอบการในพื้นที่
เพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษา
2. สร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่อง CWIE กับบุคลากรทัง้ ใน
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ
7. จัดทาแผนพัฒนาวิธีการจัดการ
เรียนการสอน CWIE

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์
- จานวนเอกสาร ตารา และสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาที่สอน
- มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐานและพอเพียง
1. ผลการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
2. หลักสูตรที่พัฒนาสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
1. ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ โดยจานวนสถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ
เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
2. ผลการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

1. ประเมินการสอนของ
1. ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์
อาจารย์ทุกรายวิชา
2. สนับสนุน ส่งเสริมให้
2. รายงานผลการพัฒนาตนเอง
อาจารย์พัฒนาการสอนตาม
ความต้องการคุณลักษณะและ
สมรรถนะนักศึกษาของผู้ใช้
บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.1.1 การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนข้อกาหนดต่าง ๆ ให้
เป็ นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2561
(ภาคผนวก ก)
1.1.2 ใช้ระบบการเรียนแบบมอดูล (Modular System) รายละเอียดตาม CWIE Study
Plan (ในภาคผนวก ค)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และให้จัดการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
2.2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา
2.2.3 คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษามีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3.2 นักศึกษาไม่ได้ตั้งใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เรียนตั้งแต่แรก/ไม่ทราบความถนัด
ความชอบของตนเอง ส่งผลให้ไม่ตั้งใจเรียน และมีการโอนย้ายสาขาในอนาคต
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2.3.3 นักศึกษาอาจขาดทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้จากชั้นเรียนสู่สถานการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ
2.3.4 นักศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทางานในสถานประกอบการมาก่อนอาจมีปัญหา
การปรับตัวเข้ากับสถานที่ทางานและลาออกในช่วงแรกของการเรียน
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา และทักษะพื้นฐานทางการออกแบบ มา
เป็ น การเรี ย นที่ มีรูป แบบแตกต่างไปจากเดิ มที่คุ้น เคย มีสั งคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มี
กิจ กรรมทั้ งการเรี ย นในห้ องและกิจกรรมเสริมหลั กสู ตรที่ นักศึกษาต้องสามารถฝึ กทักษะพื้น ฐาน
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ และจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิค การเรียนใน
มหาวิทยาลัย การแบ่งเวลาเรียนและการทากิจกรรมต่างๆ
2.4.2 มอบหมายหน้ าที่ อาจารย์ ที่ ป รึกษาให้ แ ก่ อาจารย์ ทุ กคน ท าหน้ าที่ ส อดส่ อ งดู แ ล
ตักเตือนให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
2.4.3 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษา ชั้น
ปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจาเป็น
2.4.4 จัดกิจกรรมการกาหนดประสบการณ์วิชาชีพก่อนการศึกษา (Pre-course
Experience) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความเข้าใจต่ออาชีพที่นักศึกษาต้องเรียนและทางานใน
อนาคต
2.4.5 ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้จากชั้นเรียนด้วยการทากรณีศึกษาหรือโจทย์จากสถานการณ์
จริงในรายวิชาที่เรียนในสถานศึกษา (CWIE ในรายวิชา)
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา

จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

2564
15
15
-

2565
15
15
30
-

2566
15
15
15
45
-

2567
15
15
15
15
60
15

2568
15
15
15
15
60
15

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ (พ.ศ.)
2565
2566
2567
480,000 720,000 960,000

หมวดเงิน
2564
2568
รายรับ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 240,000
960,000
(ก) งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน
730,000 820,000 1,070,000 1,153,000 1,153,000
ค่าใช้สอย
100,000 200,000 250,000 400,000 400,000
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
รวมงบดาเนินการ
870,000 1,060,000 1,360,000 1,593,000 1,593,000
ค่าครุภัณฑ์
40,000
60,000
80,000
90,000
90,000
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
40,000
60,000
80,000
90,000
90,000
รวมทั้งสิ้น
910,000 1,120,000 1,440,000 1,683,000 1,683,000
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 19,600 บาท ต่อคนต่อปี
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2.7 ระบบการศึกษา
2.7.1 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน
2.7.2 ระบบการศึกษาเป็นแบบสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
(Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE) จัดการศึกษาเป็นระบบมอดูลตั้งแต่ชั้นปี
ที่ 1 ไปจนถึงชั้นปีที่ 4 โดยจัดรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์ เกื้อหนุนกันมาไว้ในมอดูลเดียวกัน เพื่อความ
สะดวกในการจัดทาโครงงาน แบ่งออกเป็น 2 มอดูลต่อปีการศึกษารวม 8 มอดูลตลอดหลักสูตรและ
เพิ่ ม การเรี ย นรู้ ผ่ านระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Document) เป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้น อกเวลาเรี ย น
(ภาคผนวก ค)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
การโอนและการเทียบโอน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.8.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอน
รายวิชาจากการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
2.8.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
128 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
บังคับเรียน
24 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
15 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
92 หน่วยกิต
1. วิชาแกน
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
18 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะด้าน
55 หน่วยกิต
2.1 เฉพาะด้านบังคับ
43 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
39 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
4 หน่วยกิต
2.2 เฉพาะด้านเลือก
12 หน่วยกิต
3. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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3.1.3 ความหมายของรหัสรายวิชา
รูป แบบรหั สรายวิช าของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุตรดิตถ์ เป็นตัวเลขระบบ 7 หลั ก
แต่ละหลักมีความหมายเพื่อจาแนกรายวิชาออกเป็นสาขาวิชาและกลุ่มวิชา ในการจาแนกสาขาวิชาได้
ยึ ด หลั ก การจ าแนกของ ISCED (International Standard Classification of Education) มี
ความหมาย ดังนี้
ในการสร้างรหัสวิชาเป็นระบบตัวเลข 7 หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มีระบบและความหมาย ดังนี้
1
2
3 4 5 6 7
X
X
X X X X X
ตัวเลขลาดับที่ 1-3
หมายถึง กลุ่มสาขาวิชา
ตัวเลขลาดับที่ 4
หมายถึง ความยากที่ควรจัดให้เรียนในชั้นปี
ตัวเลขลาดับที่ 5
หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขาวิชา
ตัวเลขลาดับที่ 6-7
หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
สาหรับหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
ตัวเลขลาดับที่ 1-3
554 หมายถึงกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
ตัวเลขลาที่ 4 ความยากที่ควรจัดให้เรียนในชั้นปี หมายถึง
5541
หมายถึง รายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 1
5542
หมายถึง รายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 2
5543
หมายถึง รายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 3
5544
หมายถึง รายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 4
ตัวเลขลาดับที่ 5 กลุ่มสาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์แบ่งกลุ่มวิชาไว้ดังนี้
554_1 หมายถึง กลุ่มวิชาหลักการพื้นฐานทางด้านศิลปะ
554_2 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์
554_3 หมายถึง กลุ่มวิชาการประยุกต์ออกแบบผลิตภัณฑ์
554_4 หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบ
554_5 หมายถึง กลุ่มวิชาทางการตลาดและการจัดจาหน่าย
554_8 หมายถึง กลุ่มวิชาในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
554_9 หมายถึง กลุ่มวิชาการศึกษาเอกเทศ วิจัย หัวข้อพิเศษและสัมมนา
ตัวอย่าง
5541201 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5)
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หมายถึง วิชา 5541201 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นรายวิชาในกลุ่มสาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ ระดับความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 1 อยู่ในกลุ่มวิชา/
สาขาพื้นฐานทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ ลาดับรายวิชาที่ 1 มีจานวน 3 หน่วยกิต แบ่งเป็นทฤษฎี
2 หน่วยกิต เวลาบรรยาย 2 คาบต่อสัปดาห์ ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต เวลาปฏิบัติ 2 คาบ ต่อสัปดาห์
เวลาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5 คาบต่อสัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ต่อ 1 ภาคเรียน
สาหรับ การกาหนดรหั สวิชาให้ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์
เรื่องระบบรหัสรายวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ภาคผนวก ก)
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3.1.4 รายวิชา
(1) บังคับเรียน
(1.1) กลุ่มภาษา บังคับเรียน
0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
English Listening and Speaking Skills
0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Usage for Communication
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
English for Professional Purposes
(1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และ
กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเรียน
0001106 ความเป็นพลเมืองไทย
Thai Citizenship
0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
The King’s Wisdom for Local Development
0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
Health Promotion and Care
0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่
Modern Entrepreneurs
0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล
Smart Life in the Digital Age
(2) เลือกเรียน รายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
(2.1) เลือกเรียน กลุ่มภาษา ไม่น้อยกว่า
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
0001201 ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication

24 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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0001203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
(2.2) เลือกเรียน กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ
กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
0001105 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Living and Occupations
0001110 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
0001204 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
Philosophy and Religion for Life
0001205 นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
Tourism Innovation
0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
History and Development of the Modern world
0001207 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Laws in Daily Life
0001208 ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์
Designing Your Life with Science
0001211 นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่
Innovation for New Generation
0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
Feng Shui in Daily Life
0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
Fashion Personality Development
0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล
Digital Citizenship
0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์
Creative Thinking

3(3-0-6)

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
92 หน่วยกิต
1. วิชาแกน บังคับเรียน
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
12 หน่วยกิต
5502101
พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Fundamental of Physics for Industry
5503101
การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Introduction of Energy Management in Industry
5511401
คณิตศาสตร์สาหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Mathematics for Industrial Technology
5511402
สถิติในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Statistics for Industrial Technology
1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
18 หน่วยกิต
5501202
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Information Technology and Computer
5511202
ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
3(0-6-3)
Fundamental Technology Practice
5513302
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Occupational Health and Safety in Industry
5514502
การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม
3(0-6-3)
ด้านเทคโนโลยี
Human Resource Development and Technology Training
5514312
การจัดการงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management
5542301
วัสดุอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
Industrial Materials
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2. วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
55
2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
43
2.1.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
39
5541401
คอมพิวเตอร์กราฟิก
Computer Graphic
5541103
องค์ประกอบศิลป์สาหรับการออกแบบ
Composition of Design
5541201
พื้นฐานการออกแบบ
Fundamental Design
5541202
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
Creative Thinking in Design Process
5542201
การยศาสตร์ทางการออกแบบ
Ergonomics Design
5542203
เทคนิคการนาเสนอด้วยแบบจาลอง
Model Presentation Technique
5542402
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
Computer for Design
5543203
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
Packaging Technology
5543305
เฟอร์นิเจอร์เพื่อการตกแต่ง
Furniture Design for Interior Decoration
5543306
ออกแบบเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์
Design for Furniture Manufacturing
5543401
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
Computer Working Drawing
5543504
การออกแบบดิจิทัลการตลาด
Digital Marketing Design
5543505
เทคโนโลยีการจัดแสดงสินค้า
Trade Show Technology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
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2.1.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
5504903
โครงงานปริญญานิพนธ์ 1
Special Project I
5504904
โครงงานปริญญานิพนธ์ 2
Special Project II
2.2 เฉพาะด้านเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า
5541402
การออกแบบสื่อดิจิตอล
Digital Media Design
5541301
มนุษย์กับการออกแบบแฟชั่น
Human and Fashion Design
5542202
ออกแบบนวัตกรรมพื้นถิ่น
Innovation-Local Handicraft Design
5542206
ออกแบบงานไม้เมืองท่าเหนือ
Woodcraft Design for Muang Ta Nua
5542403
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology
5542404
เทคโนโลยีแอนิเมชั่น
Animation Technology
5543402
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น
Computer for Fashion Design
5543302
ออกแบบเครื่องประดับเมืองท่าเหนือ
Jewelry Design for Muang Ta Nua
5543304
ฮวงจุ้ยเพื่อการออกแบบ
Feng-shui for Design
5543502
ออกแบบเพื่อการโฆษณา
Design for Advertising
5543503
ผลงานและการนาเสนอผลงาน
Portfolio and Presentation

4 หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(0-6-3)
12 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
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3. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(1) สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (1)
(1.1) บังคับเรียน
5544801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
Preparation for Field Experience Training
In Computer Technology for Design
(1.2) เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
5544805
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1
Field Experience Training in Computer
Technology for Design
5544804
สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อการออกแบบ
Cooperative Education in Computer
Technology for Design
(2) สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (2)
(2.1) บังคับเรียน
5544801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
Preparation for Field Experience Training
for Computer Technology for Design
(2.2) เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5544803
กรณีศึกษาทางวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อการออกแบบ
Case Study on Professional Areas in
Computer Technology for Design

7 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

6 หน่วยกิต
6(0-36-0)

6(0-36-0)

1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

6 หน่วยกิต
3(0-6-3)

(มคอ.2) หน้า 33

5544806

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2
Field Experience Training in Computer
Technology for Design II
กลุ่มสหกิจศึกษา
5544804
สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพือ่ การออกแบบ
Cooperative Education in Computer
Technology for Design

3(0-18-0)

6(0-36-0)

หมายเหตุ 1. รายวิชา 5544803 กรณีศึกษาทางวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ สามารถนาวิชาฝึกงานในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
มาเทียบโอนได้
2. รายวิช า 5544806 การฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนามทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 สามารถลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนได้
โดยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
การ ศึกษาของหลักสูตรนี้
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3.1.5 แผนการศึกษา

รหัสวิชา

xxxxxxx
xxxxxxx

5511401
5501202
5511202
5541201
5541202

รหัสวิชา

นักออกแบบเชิงสร้างสรรค์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
คณิตศาสตร์สาหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
พื้นฐานการออกแบบ
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
21 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
5513302

กลุ่มวิชา

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ

กลุ่มวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรม
5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม

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

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน

3(3-0-6)

วิชาแกน

5541401 คอมพิวเตอร์กราฟิก
5541103 องค์ประกอบศิลป์สาหรับการออกแบบ
รวม

3(0-6-3)
3(3-0-6)
21 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ

วิชาบังคับ
ก่อนเรียน/
รายวิชา
CWIE

(CWIE)
(CWIE)

วิชาบังคับ
ก่อนเรียน/
รายวิชา
CWIE

(CWIE)
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รหัสวิชา

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
5542301
5542402
5543203
xxxxxxx

นักออกแบบ 3 D
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วัสดุอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
วิชาเฉพาะด้านเลือก
รวม

รหัสวิชา

xxxxxxx
xxxxxxx
5502101
5542201
5542203
5543401
xxxxxxx

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

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านเลือก

วิชาบังคับ
ก่อนเรียน/
รายวิชา
CWIE

(CWIE)
(CWIE)
(CWIE)

21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม
การยศาสตร์ทางการออกแบบ
เทคนิคการนาเสนอด้วยแบบจาลอง
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
วิชาเฉพาะด้านเลือก
รวม

กลุ่มวิชา

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

กลุ่มวิชา

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านเลือก

วิชาบังคับ
ก่อนเรียน/
รายวิชา
CWIE

(CWIE)
(CWIE)
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รหัสวิชา

นักออกแบบตกแต่งภายใน
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

5543504 การออกแบบดิจิทัลการตลาด
5503101 การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงาน
อุตสาหกรรม
5511402 สถิติในงานอุตสาหกรรม
5543305 เฟอร์นิเจอร์เพื่อการตกแต่ง
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

5504903
5543306
5543505
xxxxxxx
xxxxxxx

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

โครงงานปริญญานิพนธ์ 1
ออกแบบเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์
เทคโนโลยีการจัดแสดงสินค้า
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิชาเฉพาะด้านเลือก
รวม

1(1-0-2)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
13 หน่วยกิต

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับ
ก่อน
เรียน/
รายวิชา
CWIE
วิชาเฉพาะด้านบังคับ (CWIE)
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
เลือกเสรี
เลือกเสรี

กลุ่มวิชา

วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิชาเฉพาะด้านเลือก

(CWIE)

วิชาบังคับ
ก่อน
เรียน/
รายวิชา
CWIE
(CWIE)
(CWIE)
(CWIE)
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นักคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

5504904 โครงงานปริญญานิพนธ์ 2

3(0-6-3)

5514502 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยี
5544801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง

3(0-6-3)

วิชาบังคับ
ก่อนเรียน/
รายวิชา
CWIE
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 5504903
(CWIE)
วิชาแกน
(CWIE)

1(1-0-2)

วิชาชีพประสบการณ์

รหัสวิชา

กลุ่มวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

7 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
(ฝึกหัดนักออกแบบรุ่นใหม่)
จานวนหน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

5544804 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
หรือ
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
5544805 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทาง

6(0-36-0)
6(0-36-0)

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

รวม

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับ
ก่อนเรียน/
รายวิชา
CWIE
วิชาชีพประสบการณ์ 5544802
(CWIE)
วิชาชีพประสบการณ์ 5544802
(CWIE)

6 หน่วยกิต

หมายเหตุ : 1. มีการจัดการเรียนรายวิชา CWIE/การฝึกประสบการณ์แบบการฝึกเฉพาะตาแหน่ง
(Practicum) โดยใช้เครื่องมือ Project-based learning, Work-based learning
ของทุกภาคการศึกษา ในมหาวิทยาลัยและในสถานประกอบการ
2. มีการฝึกปฏิบัติแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
ตลอดภาคการศึกษาโดยใช้เครื่องมือ Project-based learning, Work-based
Learning
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3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

0001101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ การวิเคราะห์และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิง
บวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้สาเนียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี การ
อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ การเขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน
มารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
0001102

ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Listening and Speaking Skills
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ การจับ
ใจความโดยใช้ประโยคและสานวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว การใช้ภาษาอังกฤษในการพูด บอกรายละเอียด
และสรุปประเด็นสาคัญ การสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงไม่
ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทาเป็นประจา โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูด การใช้ภาษา สาเนียง
กิริยาท่าทางที่เหมาะสมในพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย การรู้ถึงวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา ฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ
0001103

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English Usage for Communication
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้อมูลที่ได้จาก
การฟังเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน การศึกษา การสนทนา คาบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริง โดยใช้ภาษาตาม
มาตรฐาน การสนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคยและสนใจ การให้คาแนะนา กล่าวร้องทุกข์ การสนทนาใน
เหตุการณ์เฉพาะหน้า การแสดงความรู้สึก การเล่าประสบการณ์ของตนเอง การโต้แย้งและให้เหตุ
ผลได้ การนาเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย สรุปข้อมูล การอ่านเพื่อหาใจความสาคัญและ
จับประเด็นอย่างรวดเร็ว ระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน การเขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์
เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน การเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพื่อ
พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการสื่อสาร
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

0001104

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Professional Purposes
ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและสนทนาเชิง
เทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติ การโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็น
เจ้าของภาษาได้โดยใช้ถ้อยคาที่ชัดเจน มีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย ความเข้าใจจุดประสงค์
ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ
0001105

สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
ความรู้ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม การรับรู้
คุณค่าและการสัมผัสความงาม การแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ การรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับ
คุณค่าความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ การขับร้องเพลงตามจังหวะ ทานอง และ
เนื้อหาของเพลงแต่ละประเภท และเพลงราวงมาตรฐาน การออกแบบการแสดง จัดการแสดง การ
เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ การจัดการแสดง การวิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงาน
ทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ
ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ แฟ้มผลงาน จัดทาผลงานทางศิลปะ นาเสนอผลงาน การวิพากษ์
ผลงานศิลปะ
0001106

ความเป็นพลเมืองไทย
3(3-0-6)
Thai Citizenship
ความรู้และความเข้าใจและการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี ความ
เป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติ
ตาม กฎ กติกาของสังคม กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ วิถีชีวิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสานึก มีจิต
อาสา จิตสาธารณะรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ฝึกการวิเคราะห์ จัดทาโครงการ ออกแบบการ
ปฏิบัติจิตอาสา และ จิตสาธารณะ
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

0001107

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
21st Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 3R7C โดยบูรณาการการประยุกต์
เพื่อพัฒนาทักษะที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21
0001108

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(3-0-6)
Health Promotion and Care
ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ การพัฒนาทักษะทางสมอง
ภาวะทางอารมณ์ การบริหารจัดการชีวิต การเสริมสร้างกระบวนการวางรากฐานภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ของเด็กในระยะยาว ความสาคัญของกีฬาและนันทนาการ นโยบาย
สาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทาง
กาย จิต อารมณ์ สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความ
พร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่สาคัญ
0001109

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
The King’s Wisdom for Local Development
แนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การประยุกต์ใช้
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจาวัน
ได้ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือกันทางานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย
0001110

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
การวิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคานวณตามลาดับขั้นการดาเนินการตัวเลข
สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบ
รูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ทักษะการคิดเชิงคานวณ การวิเคราะห์
และการเลือกใช้แนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลก
ปัจจุบัน การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้
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0001201

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ
ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกบทสนทนาที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน การเขียนเป็นประโยค อ่านเนื้อหา
หรือข้อความสั้น การตอบคาถาม และศึกษาประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ของญี่ปุ่น
ในปัจจุบัน
0001202

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลาง อ่านพินอินได้ถูกต้องตามมาตรฐาน คาศัพท์ วลี
โครงสร้างประโยคอย่างง่าย หลักการเขียนอักษรจีน การพูดโต้ตอบ พูดสนทนา พูดสื่อสาร
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ศึกษาประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เทศกาลที่สาคัญของชาวจีน
การเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสารภาษาจีนของตนเอง
0001203

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
อ่าน เขียนพยัญชนะ และสระในภาษาเกาหลี ประสมคาแล้วอ่านออกเสียง และ
เขียนคาศัพท์ได้ถูกต้อง นาคาศัพท์มาสร้างเป็นวลีแล้วสร้างเป็นประโยค โดยเลือกใช้ไวยากรณ์ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม สื่อสารด้วยบทสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานได้ และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลี
0001204

ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion for Life
เรียนรู้ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาทั้งตะวันตกและตะวันออก ความหมายของ
ชีวิต สังคม โลก นักคิดและศาสนาของโลก เพื่อการดารงชีวิตให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และ
วิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจคุณค่าและ
ความหมายของชีวิต ดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
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0001205

นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Innovation
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สินค้าและทรัพยากรการท่องเที่ยวรูปแบบ
ต่างๆ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ อนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน มีทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และมารยาทการเข้าสังคม วัฒนธรรม เพื่อเพิ่มสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
มีทัศนคติ สานึกสาธารณะและความภาคภูมิใจกับทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทย
0001206

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
History and Development of the Modern World
เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของอารยธรรมและวิวัฒนาการของมนุษยชาติโดยทั้ง
ตะวันตกและตะวันออกและผลพวงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มี
จิตสานึกสาธารณะ เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อปรับตัวอยู่ในโลกปัจจุบันและรับมือกับ
อนาคตอันใกล้
0001207

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ศึกษากฎหมายพื้นฐานที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา
ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาค้าประกัน จานอง
จานา ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญา กฎหมายทะเบียนราษฎร์ กฎหมายเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
0001208

ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Designing Your Life with Science
บทบาทของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์และเอกภพ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ปัญหา
สิ่งแวดล้อม เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน กระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาของมนุษย์
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการบูรณาการ
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0001209

ผู้ประกอบการยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Entrepreneurs
สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาแนวคิด
ในการทาธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางการตลาดและ
ช่องทางการทาธุรกิจ การจัดทาแผนธุรกิจ การจัดการกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ทางการเงิน
การทางบประมาณการลงทุน การบริหารการตลาด การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ
0001210

ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Smart Life in the Digital Age
หลักการของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง และวิวัฒนาการของการนาเสนอองค์ความรู้และ
ตรรกะ เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลบริบทแวดล้อม เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผล
ข้อมูลของตนเองได้ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
0001211

นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่
3(3-0-6)
Innovation for New Generation
ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ การบูรณาการสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ แนวคิดการ
ออกแบบและการประยุกต์ใช้ทฤษฎี การศึกษาเกี่ยวกับตัวเลขเพื่อวิเคราะห์หาเหตุผลและช่วย
ตัดสินใจ การตั้งคาถาม การหาข้อมูล การวิเคราะห์หาเหตุผล ข้อค้นพบใหม่ การสร้างนวัตกรรมใหม่
เพื่อแก้ปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
0001212

ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Feng Shui in Daily Life
ทฤษฎีฮวงจุ้ยเบื้องต้น วิวัฒนาการฮวงจุ้ยตามวิถีชีวิตรูปแบบต่างๆ การประยุกต์
หลักฮวงจุ้ยให้เข้ากับสมัยนิยมในชีวิตประจาวัน ธาตุ สี ฤกษ์ แนวโน้ม รสนิยม การตัดสินใจจากหลัก
ฮวงจุ้ยเพื่อนามาปรับใช้เสริมสร้างความเชื่อมั่น
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0001213

การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
3(3-0-6)
Fashion Personality Development
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและบุคลิกภาพนอก การแสดงความเป็นตัวตนมา
ประยุกต์กับเทรนด์แฟชั่นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ สังคม ในยุคปัจจุบัน สู่
บุคลิกภาพใหม่ ที่เป็นต้นทุนด้านบุคลิกภาพเพื่อนาไปต่อยอดในการใช้ชีวิตจริง
0001214

พลเมืองยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Citizenship
หลักการ แนวคิดของ พลเมืองในยุคดิจิทัล สื่อสารสนเทศและดิจิทัล การรู้เท่าทัน
สื่อสารสนเทศและดิจิทัล ทักษะทางดิจิทัล การนาเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและ
กฎหมายการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการการใช้และการสร้างสรรค์สื่อสาร
สนเทศและดิจิทัลที่มีประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวันสู่ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
พลเมืองที่มีส่วนร่วมและพลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมในยุคดิจิทัล
0001215

การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Thinking
ความรู้ความเข้าใจเรื่องความคิดเชิงสร้างผ่านความคิดด้านต่างๆ 4 ด้านได้ คิดดี
ชีวิตดี สังคมดี งานดีหรืออาชีพดี เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี สามารถนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
เปลี่ยนความคิดมาสร้างความสิ่งที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้เท่าทันยุค 5.0 เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพได้
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5502101

พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Fundamental of Physics for Industry
ทฤษฎีการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ สมดุลทางแรง แรงเสียดทาน กลศาสตร์ของ
ไหลเบื้ องต้น ความดัน กฎของแบร์นูล ลี กลศาสตร์ความร้อนเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ไฟฟ้ า
กระแสตรงและกระแสสลับ
5503101

การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Introduction of Energy Management in Industry
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัด
การพลังงาน การสารวจและตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในงานอุตสาหกรรม การประเมินการ
ปลดปล่อยคาร์บ อนไดออกไซด์ (carbon footprint) ที่มีผลต่อการจัดการพลังงาน การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กรณีศึกษาและแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
5511401

คณิตศาสตร์สาหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Mathematics for Industrial Technology
พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์ พื้นฐานฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม พื้นฐาน
ฟังก์ชัน ตรี โกณมิติ และอิน เวอร์ ส ฟั งก์ชั นตรีโกณมิ ติ กฎของไซน์ และกฎของโคไซน์ เศษส่ วนย่อ ย
พื้นฐานเมทริกซ์ พื้นฐานระบบสมการเชิงเส้น ภาคตัดกรวยที่มีจุดศูนย์กลางหรือจุดยอดอยู่ที่จุดใดๆ
ในระนาบ และการประยุกต์ใช้สาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5511402

สถิติในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Statistics for Industrial Technology
หลักการทางสถิติ ประเภทของสถิติเทคนิค วิธีการแปลความหมายทางสถิติ ทฤษฎี
ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ม ความผันแปรทางสถิติ การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การถดถอยและ
ความสหสัมพันธ์ การทดสอบสมมุติฐาน การใช้วิธีการสถิติเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาด้านการ
จัดการ
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1.2 วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

5501202

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Information Technology and Computer
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ รูปแบบข้อมูล อุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูล การสืบค้นและการจัดการข้อมูล การนาคอมพิวเตอร์
มาใช้ในงานอุตสาหกรรม ระบบการประมวลผลข้อมูล การใช้โปรแกรมตลอดจนการนาข้อมูลจาก
ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการงานทางด้านอุตสาหกรรม
5511202

ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
3(0-6-3)
Fundamentals Technology Practice
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยี เครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ เครื่องมือวัด เครื่องมือ
เจาะ เครื่องมือไส และแต่งผิว การฝึกปฏิบัติการประกอบชิ้นงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน
โรงงานและสถานประกอบการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต
5513302

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Occupational Health and Safety in Industry
ความสาคัญของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมในการทางานที่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ โรคจากการประกอบอาชีพและการป้องกัน อุบัติเหตุและหลักความ
ปลอดภัยในการทางาน วิธีการควบคุมและป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทางาน ตอบโต้เหตุ
ฉุกเฉิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5514502

การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
3(0-6-3)
Staff Development and Training for Technology
ความหมาย ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลากรและฝึ ก อบรมในองค์ ก ร การ
วางแผนและบริห ารการฝึกอบรม การพัฒ นาตามสายอาชีพ (Career Planning) การสารวจความ
จาเป็นในการฝึกอบรม การกาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดทาแผนการฝึกอบรม เทคนิค
การนาเสนอและการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัดประเมินผล การจัดทา
เอกสารในการฝึกอบรม การเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน ตามสายงานอาชีพร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

5514312

การจัดการงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management
หลักการบริหารในงานอุตสาหกรรม และการวางแผน การจัดองค์ กร การจัดคนเข้า
ทางานและการบริหารบุคลากร การอานวยการและภาวะของผู้นา มนุษย์สัมพันธ์ การจูงใจในองค์การ
และการควบคุมคุณภาพ บทบาทของการควบคุมคุณภาพกับงานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิค
ในการบริหารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ การรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
5542301

วัสดุอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
Industrial Materials
กระบวนการผลิ ต คุณ สมบั ติและการน าไปใช้งานของวัส ดุประเภทต่างๆ เหล็ ก
เหล็กผสม เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก วัสดุประเภทอโลหะ วัสดุ
เซรามิกส์ ยาง แก้ว ไม้และวัสดุอุตสาหกรรม อื่นๆ ปฏิบัติการทดสอบวัสดุสาหรับงานอุตสาหกรรม ใน
สถานประกอบการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต
2. วิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
5541103

องค์ ป ระกอบศิ ล ป์ ส าหรั บ การออกแบบ
3(3-0-6)
Composition of Design
ทฤษฎีองค์ป ระกอบศิล ป์ หลักการและกระบวนการออกแบบโดยเน้นการนาสิ่ง
ต่างๆ มาประยุกต์ ดัดแปลง สร้างสรรค์ เทคนิคการสื่อสารด้วยภาพ การ์ตูน เพื่อให้เกิดผลงานที่มี
ความเหมาะสมจนจะเกิดความงดงาม ใช้ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์เปรียบเทียบ ความงามใน
ผลงานการออกแบบ รู ้จ ัก น าคอมพิว เตอร์ม าช่ว ยในการออกแบบจัด องค์ป ระกอบและการ
สร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือดิจิทัลกราฟิก ให้เกิดลักษณะความงาม
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

5541201

พื้นฐานการออกแบบ
3(3-0-6)
Fundamental Design
ศึกษาและฝึ กปฏิ บัติเกี่ยวกั บ หลั กการ แนวคิด องค์ ความรู้พื้ นฐานการออกแบบ
แนวคิด แรงบันดาลใจ รูปแบบของงานศิลปะและวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิม กระบวนการพื้นฐานใน
การใช้ ความคิด สร้ างสรรค์ เพื่ อน ามาประยุก ต์ส ร้างสรรค์แ นวความคิ ดในงานออกแบบร่ว มสมั ย
สามารถนาไปใช้ให้สอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบัน โดยเน้นเฉพาะความงามของรูปทรง(Form) และ
ประโยชน์ใช้สอย (Function) รวมถึงลิขสิทธิ์พื้นฐานเบื้องต้น
5541202

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
3(0-6-3)
Creative Thinking in Design
ฝึ ก ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ กระบวนการพั ฒ นาแนวความคิ ด สร้ า งสรรค์ เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด
จิน ตนาการในการออกแบบรูป แบบใหม่ การค้น คว้าข้อมู ล แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ร่วมกับ องค์กรผู้ ใช้
บัณฑิต เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างแนวความคิด ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์เปรียบเทียบ
พัฒนารูปแบบงานออกแบบตามวัตถุประสงค์ และนาเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบ
หมายเหตุ : CWIE
5541401

คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(0-6-3)
Computer Graphic
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบกราฟิก การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสองมิติใน
การสร้างสรรค์งานกราฟิก สื่อ สัญลักษณ์ ลวดลาย ตัวอักษร สามารถนากระบวนการออกแบบกราฟิก
มาประยุกต์ใช้ด้วยเครื่องมือดิจิทัล และนาไปปฏิบัติกับสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ : CWIE
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

5542201

การยศาสตร์ทางการออกแบบ
3(3-0-6)
Ergonomics Design
ความสาคัญ ขนาดสั ดส่ วนมาตรฐานของมนุษย์ ที่สั มพัน ธ์กับการออกแบบ สรีระ
มนุ ษ ย์ กับ ทั กษะทางการยภาพเชิงกล ผลสะท้ อน และการควบคุมการยภาพเชิงกลของมนุษ ย์ใน
สภาพแวดล้อมต่างๆ กับความปลอดภัย ฝึกการออกแบบโดยประยุกต์ใช้การยศาสตร์ให้เกิดความงาม
5542203

เทคนิคการนาเสนอด้วยแบบจาลอง
3(0-6-3)
Model Presentation Technique
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างรูปทรง 3 มิติ ของสิ่งมีชีวิต รวมถึงสร้างวัตถุ สิ่งของ ใน
ลักษณะเหมือนจริงและสร้างสรรค์ ด้วยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี 3D Printer&Scanner วัสดุที่ใช้
สร้างแบบจาลองชนิดต่างๆ และเครื่องมือดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง จากสถานประกอบการขององค์กรผู้ใช้
บัณฑิต
หมายเหตุ : CWIE
5542402

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3(0-6-3)
Computer for Design
ฝึกปฏิบัติโปรแกรมสาเร็จรูปทางการออกแบบ กระบวนการสร้างสรรค์งาน การเล่า
เรื่อง ที่มีลักษณะเป็นสามมิติเสมือนจริง การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
หมายเหตุ : CWIE
5543203

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
3(0-6-3)
Packaging Technology
ฝึกปฏิบั ติ ทางเทคโนโลยี บรรจุภัณ ฑ์ การแสดงข้อมูลรายละเอียด มาตรฐานของ
บรรจุภัณฑ์ แต่ละประเภท การพัฒ นาโครงสร้างและกราฟิกบรรจุภัณฑ์ สร้างต้นแบบเพื่อการผลิต
และการนาเสนอผลงานบรรจุภัณฑ์ร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
หมายเหตุ : CWIE
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

5543305

เฟอร์นิเจอร์เพื่อการตกแต่ง
3(0-6-3)
Furniture Design for Interior Decoration
ฝึกปฏิบัติการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์มาตรฐาน สี การจัด
องค์ประกอบ กระบวนการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ แบบฝังตัว แบบลอยตัว การประยุกต์จาลองพื้นที่
สาหรับการตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร ร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
หมายเหตุ : CWIE
5543306

ออกแบบเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์
3(0-6-3)
Design for Furniture Manufacturing
ฝึกปฏิบัติออกแบบ เขียนแบบ แยกส่วนประกอบ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ ประมาณ
ราคาอย่างละเอียด จัดวางเฟอร์นิเจอร์อย่างเป็นระบบ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในงานเฟอร์นิเจอร์ภายใต้
ขอบเขตที่กาหนดร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
หมายเหตุ : CWIE
5543401

คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
3(0-6-3)
Computer Working Drawing
ฝึกปฏิบัติโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการเขียนแบบ การสร้างสัญลักษณ์ในการเขียนแบบ
การกาหนดรายละเอียดประกอบแบบ และนาเสนองานออกแบบเขียนแบบ โดยบูรณาการกับการ
ทางานร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
หมายเหตุ : CWIE
5543504

การออกแบบดิจิทัลการตลาด
3(0-6-3)
Digital Marketing Design
ฝึกปฏิบัติการออกแบบ ผ่านสื่อดิจิตอล เพื่อนาเสนอสินค้าและบริการ เก็บรวบรวม
วิเคราะห์ ข้ อ มู ล แทรนด์ ข องผู้ บ ริ โ ภค การสร้ างแบรนด์ คอนเทนต์ เพื่ อ สื่ อ เรื่ อ งราวจุ ด เด่ น ของ
ผลิตภัณฑ์ ผ่านการตลาดร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
หมายเหตุ : CWIE
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

5543505

เทคโนโลยีการจัดแสดงสินค้า
3(0-6-3)
Trade Show Technology
ฝึ กปฏิ บั ติ เกี่ย วกั บ เทคโนโลยีข องการจัด แสดงสิ น ค้า การวางแผนการออกแบบ
สร้างสรรค์ การบริหารจัดการ การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Display) ระบบการจัดงาน(Event)
การจัดนิทรรศการ (Exhibition) การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การติดตาม การประเมินผล ต้นทุนการ
ผลิ ต การกาหนดราคามาตรฐาน ข้อกาหนด วัฒ นธรรมและยุคสมัย โดยบู รณาการกับ การท างาน
ร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
หมายเหตุ : CWIE
วิชาโครงงาน
5504903

โครงงานปริญญานิพนธ์ 1
1(1-0-2)
Special Project I
ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ยวกับ กระบวนการวิจัย สถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล การเขีย น
รายงานปริญญานิพนธ์และเสนอหัวข้อโครงร่างงานปริญญานิพนธ์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
5504904

โครงงานปริญญานิพนธ์ 2
3(0-6-3)
Special Project II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5504903 โครงงานปริญญานิพนธ์ 1
ดาเนินการจัดทาโครงงานปริญญานิพนธ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ในหลักสูตร วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล สรุปและอภิปรายผลการดาเนินงาน นาเสนอและ
ส่งผลการวิจัย รวมถึงการบูรณาการเพื่อตอบโจทย์ร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
หมายเหตุ : CWIE
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วิชาเฉพาะด้านเลือก
5541301

มนุษย์กับการออกแบบแฟชั่น
3(2-2-5)
Fashion Design and People
หลักการกับการออกแบบแฟชั่น โดยเน้นศึกษาและเรียนรู้ ความต้องการของ
ผู้บริโภคแนวโน้มการใช้ชีวิตปัจจัยที่มีผลต่อกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างโจทย์ในการออกแบบ
แฟชั่นให้ตอบสนองความต้องการทางด้านกายภาพ พฤติกรรมการใช้งาน และความต้องการในด้าน
อื่นๆ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มแฟชั่นเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบคอลเลคชั่นให้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ การกาหนดขนาดสัดส่ วน การทาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์แฟชั่น ตลอดจนการนาเสนอผลงานอย่างเหมาะสมและเป็นมืออาชีพ
5541402

การออกแบบสื่อดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital Media Design
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การ การวางแผนการผลิ ต การใช้ อุ ป กรณ์ ดิ จิ ทั ล โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและผลิตสื่อแบบภาพนิ่ง การตัดต่อภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ หลักการจัด
องค์ประกอบภาพ ในมุมมองด้านศิลปะและเทคโนโลยี ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัล
5542202

ออกแบบนวัตกรรมพื้นถิ่น
3(1-4-4)
Local Handicraft Innovation Design
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการบูรณาการรูปแบบศิลปะหัตถกรรมพื้นถิ่นเชิงสร้างสรรค์ ใน
ด้านวัสดุ รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย ลวดลาย กรรมวิธีการผลิต ความนิยมที่สัมพันธ์กับผู้บริโภค การใช้
เครื่องทุ่นแรงในการผลิต ทัศนศึกษาศิลปะหัตถกรรมพื้นถิ่นของไทย ออกแบบโดยประยุกต์เทคโนโลยี
และต่อยอดภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อการเป็นสินค้าร่วมสมัย
5542206

ออกแบบงานไม้เมืองท่าเหนือ
3(2-2-5)
Wood Design for Muang Ta Nua
ชนิด ประเภท คุณสมบัติของไม้ในเมืองท่าเหนือ รูปแบบงานไม้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี เครื่องจักรเกี่ยวกับงานไม้ และฝึกปฏิบัติการออกแบบ
ผลงานโดยเน้นชิ้นงานขนาดเล็ก
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5542403

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(1-4-4)
Multimedia Technology
การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ผสมผสาน ข้อความ
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ โดยใช้เครื่องมืออุ ปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมประยุกต์ที่
เกี่ยวข้องในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย นาเสนอผ่านลงแพลทฟอร์มต่างๆ เพื่อสามารถพัฒนาระบบงาน
มัลติมีเดียในงานธุรกิจได้
5542404

เทคโนโลยีแอนิเมชั่น
3(2-2-5)
Animation Technology
ศึกษาหลักการ และเทคนิคพื้นฐาน กระบวนการผลิตแอนิเมชั่น 2 มิติ การเขียนสตอ
รี่บอร์ด การใช้เสียงประกอบ การทาภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อภาพและเสียง รูปแบบดิจิทัล การ
บันทึกงาน เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์
5543302

ออกแบบเครื่องประดับเมืองท่าเหนือ
3(0-6-3)
Jewelry Design for Muang Ta Nua
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ระบวนการผลิ ต เครื่ อ งประดั บ ด้ ว ยวั ส ดุ ธ รรมชาติ วั ส ดุ สั ง เคราะห์
หลักการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ออกแบบประยุกต์เครื่องประดับ โดยเน้น ความงามด้า นศิล ปะและ
วัส ดุที่มีในท้องถิ่นเมืองท่าเหนือ โดยการบูรณาการกับการทางานร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
หมายเหตุ : CWIE
5543304

ฮวงจุ้ยเพื่อการออกแบบ
3(2-2-5)
Feng-shui for Design
หลั กฮวงจุ้ ย ที่ เกี่ ย วกับ การออกแบบ การจัด วางผั งบริเวณ จิตวิท ยาสี ค รุ ภ ั ณ ฑ์
สาหรั บ บ้าน คอนโดมิเ นี ย ม ร้านค้า สานักงาน ลักษณะชัยภูมิที่เหมาะสม การวิเคราะห์ฮวงจุ้ยและ
ชัยภูมิที่ส่งผลต่อสถานที่ ปฏิบัติการออกแบบ โปรแกรมสาเร็จรูป ทาแบบจาลอง ให้สอดคล้องกับ
หลักฮวงจุ้ยอย่างสร้างสรรค์
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5543402

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น
3(2-2-5)
Computer for Fashion Design
ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์เพื่อช่วยพัฒนาและถ่ายทอด
ผลงานออกแบบแฟชั่น และการสร้างแบบตัด (Pattern) อย่างเป็นมืออาชีพเรียนรู้เทคนิคและพัฒนา
ทักษะการนาเสนอผลงานการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
5543502

ออกแบบเพื่อการโฆษณา
3(1-4-4)
Design for Advertising
ความหมาย ความส าคั ญ ประเภทของโฆษณา การส่ ง เสริม การขาย หลั ก การ
วางแผนออกแบบสื่อโฆษณา ผลกระทบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา การใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือดิจิตอลที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
5543503

ผลงานและการนาเสนอผลงาน
3(2-2-5)
Portfolio and Presentation
เทคนิคการนาเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ การทาแผนภูมิเสนอข้อมูลปฐมภูมิและ
ข้อมูล วิเคราะห์ ประกอบการเสนอแบบ ศิลปะการแสดงออกด้วยการพูด ทฤษฏีและรูปแบบการ
น าเสนอผลงาน ศึ ก ษาเทคนิ ค และเทคโนโลยี ก ารใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ในการสร้า งสื่ อ และ
มัล ติมี เดีย เพื่ อ ประกอบการน าเสนอผลงาน ฝึ ก ปฏิ บั ติ เทคนิ คการน าเสนองานด้ ว ยวิธีก ารต่างๆ
ตลอดจนเทคนิคการทาแฟ้มสะสมงาน
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5544801

การเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม
1(1-0-2)
ทางเทคโนโลยึคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
Preparation for Field Experience Training for
Computer Technology for Design
การเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ
สหกิจ การเลือกสถานประกอบการและตาแหน่งงาน การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การพัฒ นา
บุคลิกภาพ วัฒ นธรรมองค์กร จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ทั กษะวิช าชี พ การเขีย นโครงการหรือผลการปฏิ บั ติงาน การเขี ยนรายงานทางวิช าการและการ
นาเสนองาน โดยมีกระบวนการเตรียมประสบการณ์ภาคสนามไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
5544803

กรณีศึกษาทางวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3(0-6-3)
Case Study on Professional Areas in
Computer Technology for Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5544801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
นาโจทย์ที่เป็นหรืออาจเป็นปัญหาที่ได้จากประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ อาจารย์ที่
ปรึกษาหรือผู้สอน นามาเป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาวิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ จากวิชาชีพมาแก้ปัญหา
และจัดทาตามรูปแบบของโครงการโดยมีอาจารย์ในสาขาคอยแนะนาและเป็นที่ปรึกษา
หมายเหตุ : CWIE
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5544804

สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
6(0-36-0)
Cooperative Education in Computer Technology for Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5544801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนพนักงานชั่วคราวตามกระบวนการ
สหกิจศึกษา จัดทารายงานเพื่อพั ฒนาวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบโครงงานหรือรายงาน
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีการนาเสนองานและประเมินผลโดยผู้นิเทศและอาจารย์นิเทศ
หมายเหตุ : CWIE
5544805

ฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยี
6(0-36-0)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1
Field Experience Training in Computer Technology for Design I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5544801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ การจั ดทารายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบโครงงานหรือรายงานการปฏิบัติงาน
นาเสนอผลการปฏิบัติงานต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์
นิเทศและสถานประกอบการ
หมายเหตุ : CWIE
5544806

ฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยี
3(0-18-0)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2
Field Experience Training in Computer Technology for Design II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5544801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
การฝึ ก งานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ เพื่ อ การออกแบบ
โดยดาเนินการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม ภาครัฐหรือบริษัทเอกชน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
270 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในช่วงของการศึกษาภาคฤดูร้อน พร้อมเขียนรายงาน
หมายเหตุ : CWIE
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

(นาย/นาง/นางสาว)
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1 นางอังกาบ บุญสูง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2 นายสิงหา ปรารมภ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3 นางสาวเรือนขวัญ
หรุ่นเริงใจ

อาจารย์

4 นางสาวอุสุมา
พันไพศาล

อาจารย์

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา-สถานศึกษา
-ปีที่สาเร็จการศึกษา
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี)
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 2551
ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 2545
ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2552
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 2555
ค.อ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย-อุตสาหกรรม
เครื่องแต่งกาย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
วิทยาเขตพระนครใต้ 2547
ศศ.ม. (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2544

ผลงานทาง
วิชาการ

ภาคผนวก ง

ภาคผนวก ง

ภาระงานสอน
ชม./สัปดาห์
เดิม

ใหม่

12

12

8

15

8

12

11

12

ภาคผนวก ง

ภาคผนวก ง

(มคอ.2) หน้า 58

ที่

(นาย/นาง/นางสาว)
ชื่อ-สกุล

5 นายสันติ บุญทัศนกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา-สถานศึกษา
-ปีที่สาเร็จการศึกษา
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี)

ผลงานทาง
วิชาการ

Ph.D Interactive and Multimedia
(Computer graphic)
University of State St.Petersburgs
Russia 2557
Ms.G Computer graphic
(Computer graphic)
University of State St.Petersburgs
Russia 2546
Dc.G Computer graphic
(Computer graphic)
University of State St.Petersburgs
Russia 2546

ภาคผนวก ง

ภาระงานสอน
ชม./สัปดาห์
เดิม

ใหม่

7

10
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

1

อาจารย์

นายวีระพล คงนุ่น

2

อาจารย์

นายวรพล มะโนสร้อย

3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายอรุณเดช บุญสูง

4

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายอดุลย์ พุกอินทร์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและ
สารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อส.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ภาระงานสอน
ชม./สัปดาห์
เดิม
ใหม่
9

9

9

9

9

9

9

9
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ

ที่

ตาแหน่ง

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ-สาขาวิชา-สถานศึกษา

ภาระงาน
สอน
ชม./สัปดาห์
เดิม ใหม่

1 นักจัดการความรู้ นายวัชชพล หรั่งแพ
สานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
(องค์การมหาชน)
2 ประธานผู้จัดการ นายเทียนชัย หรรรุ่งโรจน์
ห้างหุ้นส่วนจากัด
พิชัยเฟอร์นิเทค
3 ประธานบริษัท
ครีเอทีฟ จากัด
4 ผู้จัดการทั่วไป
หจก.โรงเลื่อย
จักรท่าเสา
5 creative
relation
ร้าน Nova
Collection
Jewelry

นางสาวพิชินาถ เส็งเมือง
นายณัชพล สว่างเดชารักษ์

นายชัยวัฒน์ โล่โชตินันท์

ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2549

0

3

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2552
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท)
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 2546
ศป.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557

0

3

0

3

0

3

วท.ม. (การจัดการความรู้และนวัตกรรม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561
ศศ.บ. (ศิลปะการละคร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531

0

3
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความต้องการให้ บั ณฑิ ตมีประสบการณ์ ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่ การทางานจริงของสถาน
ประกอบการ ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพเพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จัก
การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาใช้กับสภาพการทางานจริง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
ทุกด้านก่อนออกไปทางาน หลักสูตรจึงจัดการศึกษาทางเลือกจะแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง เพื่อให้
นักศึกษาได้เลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับตนเอง ดังนี้
(1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์ (1) สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (1)
5544801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1(0-2-1)
5544805 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ1 6(0-36-0)
กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์ (2) สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (2)
5544801 เตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1(0-2-1)
5544803 กรณีศึกษาทางวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3 (0-6-3)
5544806 ฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ2 3(0-18-0)
(2) สหกิจศึกษา
5544801 เตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1(0-2-1)
5544804 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
6(0-36-0)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ
ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร สามารถปรับตัวได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
หมายเหตุ * ข้อกาหนดเฉพาะกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้อง
เลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษาหรือรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตรและไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรนี้
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาปริญญานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ต้องเป็นผู้เลือกเรื่องหรือหัวข้อ
ด้วยตนเอง โดยได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูต ร และปฏิบัติงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ตามระเบียบว่าด้วยการทาปริญญานิพนธ์ของหลักสูตร จนเสร็จเรียบร้อย และเสนอผลงาน
ให้คณะกรรมการตรวจและตัดสินปริญญานิพนธ์ โดยหัวข้อวิชาโครงงานหรืองานวิจัย จะเป็นหัวข้อที่
นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถแก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒ นาได้ โดยสามารถนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการทาโครงงาน มีขอบเขตที่สามารถทาเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด เป็ น การวิจัยที่เน้นการสร้างผลิ ตภัณ ฑ์ ที่มีความสั มพันธ์กับงาน หรือ
อุ ป กรณ์ ต่ างๆ อาจเกิ ด จากความคิ ด สร้ างสรรค์ (Creative Idea) หรื อ การพั ฒ นาแนวคิ ด ในการ
ออกแบบ (Idea Development) โดยเน้นโครงการที่สามารถผลิตได้จริง สามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่
เดิมได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1. มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นในงานปริญญานิพนธ์
5.2.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยด้านการออกแบบ
5.2.3. สามารถนาความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยใช้ในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
5.2.4. ผลงานภาคนิพนธ์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้จริง
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษา (ดังแสดงใน ภาคผนวก ค)
5.4 จานวนหน่วยกิต
รายวิชาละ 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1. หัวข้อปริญญานิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร
5.5.2. มอบหมายอาจารย์ ที่ปรึกษาปริญ ญานิพนธ์เป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้สอดคล้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์
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5.5.3. จัดเตรียมตารางเวลาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและติดตามการทางานของนักศึกษา
5.5.4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในกระบวนการศึกษาค้นคว้าและการออกแบบ รวมไป
ถึงตรวจสอบความถูกต้องของรูปเล่ม
5.5.1 วางแผนทาโครงงานไว้ตลอดหลักสูตรในระบบมอดูล โดยจัดรายวิชาที่มีความสัมพันธ์
กันไว้ในมอดูลเดียวกัน และกาหนดประเด็นในการศึกษาของแต่ละมอดูลจากง่ายไปยาก
5.5.2 จัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาในระหว่างการทาโครงงานในสถานประกอบการ
5.5.3 กาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบสถานประกอบการให้คาปรึกษาทางวิชาการแก่
นักศึกษาและประเมินผลโครงการ
5.5.4 กาหนดพี่เลี้ยงในสถานประกอบการให้คาปรึกษาการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาและ
ประเมินผลโครงงาน
5.5.5 จัดเวลาแต่ละสัปดาห์สาหรับการทาโครงงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1. ประเมินคุณภาพของหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดยคณะกรรมการประจาหลักสูตร
5.6.2. ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการดาเนินงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอนุญาตให้
นักศึกษาเสนอความก้าวหน้ากับคณะกรรมการประจาหลักสูตร
5.6.3. ประเมินผลปริญญานิพนธ์รายบุคคล จากการนาเสนอปากเปล่าของนักศึกษา พร้อม
ทั้งผลงาน ต้นแบบ แผ่นนาเสนอผลงาน ฯลฯ โดยคณะกรรมการประจาหลักสูตร
5.6.4. สรุปผลการสอบปริญญานิพนธ์ และส่งผลการศึกษา
5.6.1 แบ่งสัดส่วนการประเมินระหว่างคณาจารย์ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการและพี่เลี้ยง
ในสถานประกอบการเป็นร้อยละ 70:30 ของคะแนนประเมินทั้งหมด
5.6.2 กาหนดเกณฑ์ในการประเมินจากคุณภาพของรายงานโครงงาน ได้แก่ การตั้งประเด็น
ปัญหา การนาเสนอที่มาและความสาคัญของปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์ การทบทวนความรู้ที่ได้จาก
การเรียน การกาหนดวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการศึกษา
การให้ข้อเสนอแนะ การระบุประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สถาน
ประกอบการ และการนาเสนอผลงานของนักศึกษา
5.6.3 มีการทวนสอบความก้าวหน้าของนักศึกษาในการจัดทาโครงงานในสถานประกอบการ
เป็นระยะ ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลัง โดยการเทียบเคียงกับสมรรถนะที่ระบุไว้ในมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของการทาโครงงานหรืองานวิจัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีความเชื่อมั่น มีคุณธรรม
ในมหาวิทยาลัย
จริยธรรม มีความรัก ความศรัทธา
ปลูกฝังให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต วินัย ตรงต่อเวลา
และ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
มีจรรยาบรรณในการประกอบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ยอมรับและแสดงออก
วิชาชีพ
ซึ่งวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในสถานประกอบการ
สร้างความเชื่อมั่นและเคารพในคุณค่าของจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ มีความเสียสละ ทั้งต่อองค์กรและสังคม
2. บัณฑิตใช้ความรู้และทักษะ
ในมหาวิทยาลัย
ทางด้านการออกแบบ การพัฒนา
รายวิช าบังคั บของหลักสู ตรต้องสร้างทักษะของศาสตร์
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตลอดจนการ
และสร้า งความเชื่ อ มโยงระหว่า งภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ มี
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม
ปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษา
คุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ใน
เข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
ชุมชนสู่ระดับประเทศ
ในสถานประกอบการ
ฝึกการทางานจริงจากประเด็นปัญหาในสถาน
ประกอบการด้วยการนาแนวคิดต่างๆ ที่ได้จากการเรียนในชั้น
เรียน สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
3. มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ เป็ น ในมหาวิทยาลัย
นั ก ออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ ดีส ามารถ
รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาค
ค้นคว้าวิจัยออกแบบและพัฒนางาน บังคับ และปรับตามวิวัฒ นาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
ในสถานประกอบการ
วางแผนและรับผิ ดชอบในการพัฒ นาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเอง สร้างสรรค์งานในหน้าที่ ที่ได้รับผิดชอบ ด้วยการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย ออกแบบ และพัฒนางาน
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คุณลักษณะพิเศษ
4. สามารถปรั บ ตั ว ในสถานการณ์
ของโลกยุ ค ใหม่ ที่ ย ากจะคาดเดา
ด้วยการทางานเป็น ทีม และมีความ
รั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง เปิ ด ใจ รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อื่นและความคิดที่
แตกต่าง
5. มีความสามารถสื่อสาร และ
นาเสนองานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน อย่าง
สอดคล้องกับสถานการณ์ และโจทย์
ในสภาพจริงที่นักศึกษารับผิดชอบ

6. มี แ รงขั บ ในการท างานด้ ว ยการ
ว า งแ ผ น ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ งา น ที่
รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ สามารถ
ปฏิ บั ติ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ บ รรลุ
เป้ า หมายตามมาตรฐานที่ อ งค์ ก ร
ต้ อ งการ และมี ส มรรถนะตรงกั บ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
เผชิ ญ ปั ญ หาที่ ท้ า ทายด้ ว ยกรณี ศึ ก ษา ในลั ก ษณะต่ า ง ๆ
ท างานเป็ น ที ม เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา ที่ เ กิ ด ขึ้ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย
ในสถานประกอบการ
มอบหมายงาน ที่มีความยากในระดับหนึ่งเป็นทั้งผู้นาและผู้
ตามในทีมงานที่ได้รับผิดชอบ
ในมหาวิทยาลัย
มี ร ะบบเพื่ อ สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในหมู่
นั กศึ ก ษาหรือบุ คคลภายนอกที่ ส่ งเสริม ให้ เกิ ดการแสวงหา
ความรู้ ที่ ทั น สมั ย การเผยแพร่ การถามตอบ และการ
แลกเปลี่ยนความรู้
ในสถานประกอบการ
ฝึกปฏิบัติทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้งทาง
วาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อความหมาย เลือกใช้สื่อ
ในการนาเสนอที่เหมาะสมในการถ่ายทอดความคิดให้เป็นที่
ยอมรับ
ในมหาวิทยาลัย
สร้ างแรงจู งใจให้ แ ก่ นั ก ศึ กษาด้ ว ยวิ ธี การที่ ห ลากหลาย
เช่ น การให้ ผ ลย้ อนกลั บ ทั นที จ ากอาจารย์ ผู้ ส อน การให้ ค า
ชมเชย ให้ ร างวั ล เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาสามารถท างานได้ บ รรลุ
เป้าหมาย
ในสถานประกอบการ
จัดให้มีระบบการให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการนาเสนอ
โครงงานถึ ง เกณฑ์ ที่ ต้ั ง ไว้ และขอความร่ ว มมื อ จากสถาน
ประกอบการให้ปรับค่าแรงหรือให้โบนัสแก่นักศึกษาที่ทางาน
ได้บรรลุตามเป้าหมาย
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2. การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีสติในการดาเนินชีวิตประจาวัน และสามารถจัดการกับปัญหาบนฐาน
คุณธรรมจริยธรรม
2. มีคุณค่าภายในตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและแก้ปัญหา
3. มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบการ
4. มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย มีความตรงต่อเวลา
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักใน
คุณค่าของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในคุณธรรมที่ต้องปลูกฝัง
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ส่งงานตรง
เวลาครบถ้วน เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นอย่างผู้มีความรับผิดชอบ
2. ประเมินจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความมีวินัย ความพร้อมเพียง
ความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ความรักความสามัคคี
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เพื่อการ
ดารงชีวิตอย่างรู้เท่าทัน
2. มีความรู้ความเข้าใจด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการ
ดารงชีวิตอย่างรู้เท่าทัน
3. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาและศิลปะในการสื่อสาร
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4. มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า เคารพในสิทธิมนุษยชนจากความ
แตกต่างของวัฒนธรรม
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ในลักษณะบูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอนได้
อย่างกลมกลืน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินด้วยการทดสอบย่อย สอบปลายภาคการศึกษา
2. ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรียน
3. ประเมินจากการนาเสนองานทั้งที่เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความสามารถและทักษะการคิดในเชิงเหตุผล สร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม
2. มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3. มีความเข้าใจเรื่องของสิทธิและความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความสมดุลให้เกิด
ความยั่งยืนในฐานะพลเมือง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
4. มีความตระหนักถึงความสาคัญของวิถีชุมชน มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ความ
เป็นไทย
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช่ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
2. จัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่ขั้นสังเกต คาถาม
สืบค้น คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา
2. ประเมินจากการนาเสนอผลงานในห้องเรียน
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3. ประเมินด้วยการให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยผู้สอน
และผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานร่วมกัน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีจิตอาสา สานึกสาธารณะ และเห็นคุณค่าของการให้
2. มีทักษะความเป็นผู้นา ผู้ตาม ในการสร้างความเป็นทีม
3. มีการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม
4. มีความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน เห็นถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทางานเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กลุ่ม
2. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัว และการยอมรับของคนใน
สังคม
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น การ
ทางานเป็นกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุติ การทางานเป็นทีมเป็นต้น
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
2. ประเมินผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลข มีความสามารถการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูล
สารสนเทศ
2. มีความสามารถรู้เท่าทันสื่อ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ ประเมินคุณค่าสื่ออย่างมี
วิจารณญาณ

(มคอ.2) หน้า 69

3. มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับ
ชีวิตประจาวัน
4. มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
5. มีความสามารถใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่าง
กันได้
5.2 กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญและฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิง
ตัวเลข
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดประสบการณ์ตรงทางภาษาในการ
สื่อสาร
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม ตลอดจนการนาเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
1. ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ
2. ประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตรงทางภาษา
3. ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา และ
การใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒ นธรรมไทย ตระหนักในคุณ ค่าของระบบคุณ ธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินั ย ตรงต่อเวลา รั บผิ ดชอบต่อตนเองและสั งคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคั บ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับ ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็ นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ ในคุณ ค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
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4. สามารถวิเคราะห์ และประเมิ นผลกระทบจากการใช้ความรู้ท างเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ฝึกฝนให้นักศึกษามี ความซื่อสัตย์ สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตน ด้วยการทางานโดยปราศจาก
ความขัดแย้งและไม่เอาเปรียบผู้อื่น
2. ฝึกฝนให้นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน โดยปฏิบัติตามกฏขององค์กรอย่าง
เคร่งครัด
3. ฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะการปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรและสังคมที่แตกต่าง
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกตามระยะเวลาที่กาหนด
4. ฝึกฝนให้นักศึกษามีความเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเององค์กรและสังคม โดยจัด
หรือร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร
5. ปลูกฝังความรักต่อองค์กรที่นักศึกษาปฏิบัติงาน โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการคิด
ร่วมทา และชื่นชมความสาเร็จจากการดาเนินโครงงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายในแต่ละปี
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. ประเมิ น จากพฤติ กรรมของผู้ เรีย น เช่ น การเข้ าชั้น เรียนตรงเวลา ส่ งงานตรง เวลา
ครบถ้วน เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นอย่างผู้มีความรับผิดชอบ
2. ประเมินผลจากการให้ผู้เรียนสะท้อนแนวคิดในแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักศึกษา พี่เลี้ยงในสถานประกอบการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการ
3. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจ กรรม ที่แสดงถึงความมีวินัย ความพร้อมเพรียงความเป็น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี
2.2.2 ด้านความรู้
(1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อง และ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
3. มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทางาน
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4. สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน จริงได้
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. เน้นการสอนประมวลความคิดจากองค์ความรู้ทางการออกแบบผ่านกระบวนการพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด (Project-based Learning)
2. ใช้ วิ ธี ก ารสอนที่ ให้ นั ก ศึ ก ษาหั ด คิ ด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ บู รณาการความรู้ในการ
วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
3. เน้นการสร้างสรรค์ผลงานโครงงานทางเศรษฐศาสตร์ และองค์ความรู้ใหม่โดยใช้ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนทางด้านสังคมและประเทศชาติ
4. ฝึกการทาโครงงานจากประเด็นปัญหาจริงในสถานประกอบการด้วยการนาหลักการ
แนวคิดต่างๆ ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนมาแก้ปัญหา
5. ฝึกวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางที่นาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สถานประกอบการ
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. การประเมินด้วยการทดสอบย่อย สอบปลายภาคการศึกษา
2. การประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียน
3. การประเมินที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียนแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา
พี่เลี้ยงในสถานประกอบการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการ
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยี
3. สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อ
การ เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
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(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. เน้นการให้นาเสนอข้อมูล วิเคราะห์ และจาแนกข้อเท็จจริงจากองค์ความรู้ทางการ
ออกแบบและสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ข้อมูลกับผู้ใช้ข้อมูล
2. ฝึกการทาโครงงานจากประเด็นปัญหาจริงในสถานประกอบการด้วยการนาหลักการ
แนวคิดต่างๆ ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนมาแก้ปัญหา
3. ฝึกวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางที่นาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สถานประกอบการ
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่ขั้นสังเกต คาถาม สืบค้น คิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
2. ประเมินจากการนาเสนอผลงานในห้องเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา อธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา
3. ประเมินด้วยการให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยเป็นการประเมินที่
เน้นสมรรถนะของผู้เรียนแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการ
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร
ต่อสังคมได้ ในประเด็นที่เหมาะสม
2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่มสามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร
5. มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยีและการ
รักษา สภาพแวดล้อมพลังงาน
(2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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1. มีความสามารถในการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้โดยใช้
สารสนเทศผ่านสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ในองค์ความรู้ทางการออกแบบและสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและกลุ่มโดยการทาโครงงาน
ทางคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาให้กับองค์กร
3. ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่สถานประกอบการมอบหมายโดย
เริ่มจากงานง่ายไปจนถึงงานยากที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือจากงานที่ต้องทาคนเดียวจนถึงการ
ทางานเป็นทีม ตามลาดับ
4. ฝึกทักษะกระบวนการคิดด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อให้นักศึกษารู้จักวิธีวางแผน
หาแนวทางแก้ไขปัญหา และเรียงลาดับการทางานได้อย่างเป็นระบบ
(3) วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
2. ประเมินผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และ มีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการ
สื่อความหมาย การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสม
5. สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
(2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. เพิ่มทักษะในการใช้ความรู้ทางสถิติ เครื่องมือสารสนเทศ เพื่อเก็บรวบรวมการนาเสนอ
การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล และสามารถนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2. เสริมทักษะทางภาษาในการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์และวัฒนธรรม
3. เพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบการรวบรวม
และนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4 .ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และนาทักษะนาไปปฏิบัติงาน ต่องานที่สถาน
ประกอบการมอบหมาย รวมถึงการเรียนรู้แบบโครงการ ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
1. ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจผ่าน
สื่อเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ
2. ประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตรงทางภาษา
3. ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา และการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
2.2.6 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
(1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
1. มีทักษะปฏิ บั ติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ พื้น ฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่ อประกอบ
วิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนา ระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง
3. สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน
4. มีทกั ษะปฏิบัติและความสามารถในการทางานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
5. สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
1. การเรียนการสอนเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นให้เกิดการนาไปประยุกต์ใช้
ในการทางานกระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ทฤษฎีกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นมี ทั ก ษะความสามารถในการค้ น คว้ าด้ ว ยตนเอง ทั้ งในและนอก
ห้ อ งเรี ย น มี ก ารพั ฒ นาค้ น หาความรู้ แ ล้ ว มาเสนอเพื่ อ สร้า งทั ก ษะในการอภิ ป รายน าเสนอ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและให้ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
3. เน้นความปลอดภัย และทักษะไปปฏิบัติงาน ของการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐาน
ได้อย่างเหมาะสม
4. ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และนาทักษะนาไปปฏิบัติงาน ต่องานที่สถาน
ประกอบการมอบหมาย รวมถึงการเรียนรู้แบบโครงการ ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
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(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
1. ประเมินจากความสามารถปฏิบัติงาน ด้วยการจาลองสถานการณ์ต่าง ๆ
2. ประเมินจากความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตในสังคมได้
3. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านการปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
3 แผนที่แสดงความกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายละเอียดแสดงไว้หน้าที่ 76 ถึง 77
3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน รายละเอียดแสดงไว้หน้าที่ 78 ถึง 82
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลุ่มภาษา
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
0001203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร
กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
0001105 สุนทรียศาสตร์
0001106 ความเป็นพลเมืองไทย
0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ

1.คุณธรรมจริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
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รายวิชา

1.คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

3. ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
0001110 การคิดและการตัดสินใจ
0001204 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
0001205 นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
0001207 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
0001208 ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์
0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่
0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจทิ ัล
0001211 นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่
0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล
0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์
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วิชาศึกษาทั่วไป
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

5

1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

5

1

2

3

4

5

1

5. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
1

2

3

4

6. ด้านทักษะ
การปฏิบัติงาน

5

1

2

3

4 5
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วิชาแกน
5502101 พื้นฐานฟิสิกส์ทาง
อุตสาหกรรม
5503101 การจัดการพลังงานม
เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม
5511401 คณิตศาสตร์สาหรับ
นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5511402 สถิติในงานอุตสาหกรรม
5501202 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์
5511202 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
5513302 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

2. ความรู้

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
2 3 4 5

(มคอ.2) หน้า 79
1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1
5514502 การพัฒนาบุคลากรและ
การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม
5542301 วัสดุอุตสาหกรรม
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
5541401 คอมพิวเตอร์กราฟิก
5541103 องค์ประกอบศิลป์
สาหรับการออกแบบ
5541301 มนุษย์กับการออกแบบแฟชัน่
5541201 พื้นฐานการออกแบบ
5541202 กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
5542201 การยศาสตร์ทางการออกแบบ

2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

1

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
2 3 4 5

5. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
1 2 3 4 5

6. ด้านทักษะ
การปฏิบัติงาน
1

2

3

4 5
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1
5542203 เทคนิคการนาเสนอด้วย
แบบจาลอง
5542402คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
5543504 การออกแบบดิจทิ ัลการตลาด
5543203 เทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์
5543305 เฟอร์นิเจอร์เพื่อการตกแต่ง
5543306 ออกแบบเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์

2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3

4

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
5

1

2

3

4

6. ด้านทักษะ
การปฏิบัติงาน
5

1

2

3

4 5

    

         

    

    

    

    

         

    

    

    

    

         

    

    

    

    

         

    

    

    

    

         

    

    

    

    

         

    

    

    

5543401 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ

    

         

    

    

    

5543505 เทคโนโลยีการจัดแสดงสินค้า
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

5 1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

5

1

2

3

4

5

1

5. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
1

2

3

4

6. ด้านทักษะ
การปฏิบัติงาน

1

2 3

5

1

2

3

4 5
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กลุ่มวิชาโครงงาน
5504903 โครงงานปริญญานิพนธ์ 1
5504904 โครงงานปริญญานิพนธ์ 2
เฉพาะด้านเลือก
5541402 การออกแบบสื่อดิจติ อล
5541301 มนุษย์กับการออกแบบแฟชั่น
5542202 ออกแบบนวัตกรรมพื้นถิ่น
5542206 ออกแบบงานไม้เมืองท่าเหนือ
5542403 เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
5542404 เทคโนโลยีแอนิเมชั่น
5543402 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น
5543302 ออกแบบเครื่องประดับเมืองท่าเหนือ
5543304 ฮวงจุ้ยเพื่อการออกแบบ
5543502 ออกแบบเพื่อการโฆษณา

4

2. ความรู้

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
2 3 4 5
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

4

5 1

2. ความรู้

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

5

1

2

3

4

5

1

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
2 3 4 5

5. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
1

2

3

4

6. ด้านทักษะ
การปฏิบัติงาน

2 3

5

1

2

3

4 5

5543503 ผลงานและการนาเสนอผลงาน
5544801 การเตรียมประสบการณ์ภาค



                            

สนามทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
5544805 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
1
5544804 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
5544803 กรณีศึกษาทางวิชาชีพ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
5544806 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
2
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1
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
แบ่งสัดส่วนการวัดและประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต แบ่งสัดส่วนเป็น ร้อยละ 70 : 30 โดยร้อยละ 70 มาจากการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย และร้อยละ 30 มาจากการผู้สอนที่เป็นองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มี ค ณะกรรมการตรวจสอบรายละเอี ย ดของรายวิ ช า รายละเอี ย ดประสบการณ์
ภาคสนาม รวมทั้งการกากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
2.1.2 สถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมี
การประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
2.1.3 มีผู้ทรงคุณวุฒิ หรือคณะกรรมการ ร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการทาวิจัยสัมฤทธิ์
ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลั ก สู ต รแบบครบวงจร รวมทั้ งการประเมิ น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รและหน่ ว ยงาน
โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ น ต่ อ ความรู้ ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่ องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.3 การตรวจสอบจากผู้ ประกอบการ โดยการขอเข้ าสั มภาษณ์ หรื อส่ งแบบสอบถามเพื่ อ
ประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั่นๆ
2.2.4 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
3.1 ต้องเรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.2 ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลั ยราชภัฎ
อุตรดิตถ์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศ
1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล
1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และ
การเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
1.4 มีระบบการฝังตัวของอาจารย์ใหม่ในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เพื่อสร้างความ
เข้าใจและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์กับพี่เลี้ยงในสถาน
ประกอบการและสร้างความร่วมมือระหว่างอาจารย์ทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาดูงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการและทางานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดย
จัดสรรเงินทุนเพื่อผลิตผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่
2.1.3 เพิ่มพูนทักษะเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่
ทันสมัย
2.1.4 พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ การใช้สื่อการสอน การใช้
คอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.2 จัดสรรงบประมาณสาหรับส่งเสริมการทาผลงานวิชาการและงานวิจัย
2.2.3 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ของสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการกากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ระบบกลไกเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรและดาเนินการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยดาเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพ
ดังนี้
(1) วางแผนและควบคุมการดาเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด
(2) มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทารายละเอียดรายวิชา การจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
(3) ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร
(4) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อทบทวนประเมินผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
1.2 คณะกรรมการประจาคณะ ทาหน้าที่ควบคุมการดาเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
2. บัณฑิต
มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ต้องผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดาเนินการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อ
นาข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษาดังนี้
2.1 สารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
2.2 สารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจาปี จากภาวะการได้งานทาบัณฑิต และ
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน
2.2 ให้มีแผนการจัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบของหลักสูตร เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
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3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อกาหนดของหลักสูตรและ
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีของแต่ละสาขา/วิชาเอก
3.2 ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ระหว่างและจบการศึกษา การให้คาปรึกษา และแนะแนวแก่
นักศึกษา
3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าทั้งหมดเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา
3.3.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ที่สังกัดคณะ ซึ่งคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษา
ได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.3.3 มหาวิทยาลัย/คณะได้กาหนดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อเรียกร้องของนักศึกษา
3.3.1 มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ตารา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การ
อานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
3.3.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้
กระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์ของคณะกรรมการคณะหรือมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 การรับอาจารย์เพื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือสอนรายวิชาในหลักสูตร
ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
และต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกอาจารย์
ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4.1.2 การคัดเลือกอาจารย์พิเศษใหม่ จากบุคลากรของสถานประกอบการ อาจได้รับการ
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ยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมี
ประสบการณ์การทางานในหน่วยงานนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์พิเศษที่มาจาก
บุคลากรของสถานประกอบการ และอาจารย์ผู้สอน จะมีการประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
กาหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาร่วมสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติมาให้กับนักศึกษาในบางรายวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญหรือมีความสาคัญกับการนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางชั่วโมงและให้สอนได้ไม่เกินร้อยละ 50 มี
การเลือกสรรจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัย
ตามลาดับ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การบริหารหลักสูตร
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต้ อ งมี ส่ ว นร่ว มในการวางแผน การติ ด ตาม และทบทวน
หลั ก สู ต ร มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ในการออกแบบหลั ก สู ต ร กากับ การจั ด ท ารายวิช า วางผู้ ส อนให้
เหมาะสมกั บ รายวิ ช า วางแผนในกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน การจั ด กิ จ กรรม และการ
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กากับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ดาเนินไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ได้วางแผนไว้
5.3 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีทีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิ ชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้อง
ขอดู กระดาษค าตอบในการสอบของตนเอง ในแต่ ล ะรายวิช าได้ ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไปตามขั้น ตอนของ
มหาวิทยาลัย

(มคอ. 2) หน้า 169

6. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อปี และมีการคานวณรายรับจาก
งบประมาณแผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของ
หลักสูตร
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มีทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสานักงานสารสนเทศ
ของคณะ ห้องสมุดประจาคณะ และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มี
หนังสือตาราเฉพาะทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ห้องเขียนแบบ ห้องผลงานของนักศึกษา
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการใช้งาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของ
นักศึกษา
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการใช้
ทรัพยากร และดาเนินประเมินความเพียงพอในการใช้ โดยจัดทาสถิติจานวนทรัพยากรที่มี จานวน
ชั่วโมงต่อการใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประสานการจัดซื้อให้เพียงพอกับความต้องการ สารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ปรับปรุงตามผลการประเมินเพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการ
หรือการช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป้าหมาย

การดาเนินการ

จัดให้มีห้องเรียน
1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
พร้อมใช้ง่ายอย่างมี
ห้องเขียนแบบ ห้องฝึก
ประสิทธิภาพ ในการสอน
ปฏิบัติการออกแบบ ตลอดจน 2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
ช่องทางการเรียนรู้ ที่
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึก
เพียบพร้อม เพื่อสนับสนุนทั้ง
ปฏิบัติงานวิชาชีพ
การศึกษาในห้องเรียน นอก
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
ห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ได้ ตลอดจนสถานที่ใช้ในการฝึก
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ มี
ภาคปฏิบัติ
ประสิทธิภาพ

การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทาสถิติจานวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อชั่วโมงการ
ใช้งานห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือสนับสนุน
2. สถิติของจานวนหนังสือ
ตารา และสื่อดิจิทัล ที่มี
ให้บริการ
3. ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรการเรียนรู้
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6.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
พัฒนาบุคลากรโดยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และสร้างเสริมประสบการณ์ใน
สาขาอาชีพโดยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาเพิ่มเติม เข้ารับการอบรมสัมมนา
และการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางานของบุคลากรในสถาน
ประกอบการ เป็นต้น
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 เมื่อ
ปีทีผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5
13. จัดทาแผนพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ
14. จัดทาแผนพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน CWIE
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุ ม ร่ ว มของอาจารย์ ในสาขาวิ ช าเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอ
คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
(3) สอบถามจากนั ก ศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ จ ากวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ โ ดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
(4) ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม
และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักทะเบียนและ
ประเมินผล
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม
งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
(3) ท าการส ารวจเพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบ
ประเมินให้กับนักศึกษาในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์และส่งให้
คณาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชา
ของตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง ตามที่ระบุรายละเอียดใน
เอกสารรายละเอีย ดของหลั ก สู ต ร รายละเอีย ดของรายวิช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน
การสอบสั ม ภาษณ์ การสอบปฏิ บั ติ การสั งเกตพฤติก รรม การให้ คะแนนโดยผู้ ร่ว มงาน รายงาน
กิ จ กรรม แฟ้ ม ผลงาน การประเมิ น ตนเองของผู้ เรี ย น ส่ ว นการประเมิ น ผลหลั ก สู ต รเป็ น ความ
รับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ การสอบด้วยข้อสอบ
กลาง การประเมินของผู้จ้างงาน เป็นต้น นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถจัดทา
ได้โดยการสอบถามนักศึกษาปีที่ 4 ที่จะสาเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะทาให้ทราบปัญหาของ
การบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะ
เป็นการปรับปรุงย่อย ซึ่งทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5
ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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รายวิชาทฤษฏี/ปฏิบัติ ตาม มคอ. 1
(วิชาเรียนวิชาทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิตทาง และปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต
ทางทฤษฎี ทางปฏิบัติการ
วิชาแกน (บังคับ ทฤษฎี 12 หน่วยกิต)
5502101 พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม
3
5503101 การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม
3
5511401 คณิตศาสตร์สาหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
5514102 สถิติในงานอุตสาหกรรม
3
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี (บังคับ ทฤษฎี 6 หน่วยกิต ปฏิบัติ 9 หน่วยกิต)
5511202 ฝึกปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีพื้นฐาน
3
5513302 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3
5514502 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
3
5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม
3
5543201 วัสดุอุตสาหกรรม
3
วิชาเฉพาะด้าน (บังคับ ทฤษฎี 6 ปฏิบัติ 30 หน่วยกิต)
5541102 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3
5541103 องค์ประกอบศิลป์สาหรับการออกแบบ
3
5541201 พื้นฐานการออกแบบ
3
5541202 กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
3
5542201 การยศาสตร์การออกแบบ
3
5542203 เทคนิคการนาเสนอด้วยแบบจาลอง
3
5542401 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3
5543201 เทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์
3
5543301 เฟอร์นิเจอร์เพื่อการตกแต่ง
3
5543303 การออกแบบเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์
3
5543401 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
3
5543501 การออกแบบดิจิทัลการตลาด
3
5544901 เทคโนโลยีการจัดแสดงสินค้า
3
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา
วิชาโครงงาน (บังคับ ทฤษฎี 1 หน่วยกิต ปฏิบัติ 3 หน่วยกิต)
5504903 โครงการปริญญานิพนธ์ 1
5504904 โครงงานปริญญานิพนธ์ 2
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (บังคับ ปฏิบัติ 7 หน่วยกิต)

จานวนหน่วยกิต
ทางทฤษฎี ทางปฏิบัติการ
1

28 หน่วยกิต

3
7
49 หน่วยกิต

