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โปรดทราบ
การเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี
เอกสารประกอบการเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
2. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. 02)
3. แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (กรณีหลักสูตรใหม่)
สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ http://cid.buu.ac.th/form.php

1.
2.
3.
4.
5.

จานวนเอกสารเสนอที่ประชุมต่าง ๆ ตามลาดับดังนี้
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
จานวน 10 ชุด
คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
จานวน 4 ชุด (พร้อมไฟล์เอกสาร)
สภาวิชาการ
จานวน 10 ชุด (พร้อมไฟล์เอกสาร)
สภามหาวิทยาลัย
หลักสูตรใหม่ จานวน 30 ชุด (พร้อมไฟล์เอกสาร)
หลักสูตรปรับปรุง จานวน 4 ชุด (พร้อมไฟล์เอกสาร)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จานวน 7 ชุด (พร้อมไฟล์เอกสาร)

หมายเหตุ
1. ข้อความสีน้าเงิน [คลิกพิมพ์]  ให้หลักสูตรแก้ไขเพิ่มเติมได้
และให้ปรับเป็นสีดาเมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. ข้อความสีแดงแถบเหลือง  คาอธิบาย/ ชี้แจง/ ตัวอย่างประกอบ
การพิจารณา โปรดลบออกก่อนเสนอหลักสูตร
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

2

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ลักษณะและประเภทของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบันหลักสูตรที่
นามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การกากับมาตรฐาน
บัณฑิต
นิสิต
อาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
เอกสารแนบหมายเลข 1 คาอธิบายรายวิชา
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์พิเศษ
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
เอกสารแนบหมายเลข 4 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและ
หลักสูตรปรับปรุง (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
เอกสารแนบหมายเลข 7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางแสน คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและ
พัฒนาสังคม
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
25410191100423
ภาษาไทย:
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Industrial Technology Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย:
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:
อักษรย่อภาษาไทย:
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:
3. วิชาเอก

การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา)
Bachelor of Education (Industrial Technology Education)
กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา)
B.Ed. (Industrial Technology Education)

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

5
 ปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
 รับเฉพาะนิสิตไทย
 รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ
 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน...................................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ...............................................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
ปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ..1/2559.................
วันที่......16........ เดือน..กุมภาพันธ์... พ.ศ. 2559.
 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ..2/2559....
วันที่..... 16.......... เดือน...มีนาคม..... พ.ศ. .2559......
 สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ .......................
วันที่................... เดือน................... พ.ศ. ...................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ครูผู้สอน เป็นนักวิชาการศึกษา นักเทคนิคเชิงปฏิบัติการ นักฝึกอบรมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) นายแดน ทองอินทร์
เลขประจาตัวประชาชน 310060222XXXX
D.Eng (Industrial Engineering) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2534
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2526
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานวิชาการ (ดังเอกสารแนบหมายเลข 2)
(2) นายไชยยันต์ ถาวระวรณ์
เลขประจาตัวประชาชน 310200264XXXX
ค.อ.ด. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2545
ค.อ.ม. (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2524
ศศ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2529
ค.อ.บ. (เทคนิคยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ พ.ศ. 2519
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานวิชาการ (ดังเอกสารแนบหมายเลข 2)
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(3) นายเกรียงศักดิ์ บุญญา
เลขประจาตัวประชาชน 320090059XXXX
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2551
ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2542
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2537
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานวิชาการ (ดังเอกสารแนบหมายเลข 2)
(4) นายดุสิต ขาวเหลือง
เลขประจาตัวประชาชน 320010070XXXX
Ph.D. (Vocational Education and Training) Dresden University of Technology
Germany พ.ศ. 2551
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(บางแสน) พ.ศ. 2531
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานวิชาการ (ดังเอกสารแนบหมายเลข 2)
(5) นายเมธี ธรรมวัฒนา
เลขประจาตัวประชาชน 310170077XXXX
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551
ค.อ.ม. (หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2544
ค.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2542
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานวิชาการ (ดังเอกสารแนบหมายเลข 2)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ......................................
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ทรัพยากรกาลังคนเป็นปัจจัยที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งในทางเศรษฐกิจ ความสามารถของประเทศที่จะ
เจริญก้าวหน้าได้นั้น ส่วนใหญ่ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณของกาลังแรงงาน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่งที่จะ
ต้องเร่งรัดพัฒนากาลังคนควบคู่ไปด้วยกันกับการพัฒนาทางด้านวัตถุ นอกจากความมุ่งหมายที่จะใช้คนที่ได้รับการ
ศึกษาและการฝึกอบรมให้มีงานทาอย่างมีสมรรถภาพแล้ว การพัฒนากาลังคนจะต้องมีเป้าหมายที่จะลดปริมาณการ
ว่างงานและการทางานต่าระดับให้น้อยลง การเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็วเป็นผลให้มีคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
เป็นจานวนมาก การใช้กาลังคนให้เกิดประโยชน์ที่สุดจึงจะทวีความสาคัญยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกาลังคนที่ล้น
ตลาดแรงงานอันมีปริมาณส่วนใหญ่ในชนบท จาเป็นจะต้องขยายการมีงานทาให้ได้ปริมาณมากขึ้นสาหรับกาลังคนที่
ทางานใช้ฝีมือจาเป็นจะต้องจัดให้มีการยกระดับฝีมือ ตามที่เคยเป็นมาแล้วได้มีการไม่สมดุลเกิดขึ้นระหว่างอุปสงค์
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และอุปทานด้านกาลังคน ก่อให้เกิดอุปสรรคขัดขวางขยายตัวและความเจริญในทางเศรษฐกิจและสังคม การไม่สมดุล
ดังกล่าวนี้เห็นได้ชัดเจนในกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพ วิชาการและฝีมือหลายประเภทด้วยกัน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การส่งเสริมให้วัฒนธรรมมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาสังคม พัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่มีความจาเป็น เพราะจะทาให้การพัฒนายืนอยู่บนรากฐานของตนเอง รวมถึงภูมิปัญญาของ
ชุมชนและสังคมจะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั้งยืนในระยะยาว โดยจะต้องมีการดาเนินงานในลักษณะที่เป็นองค์
รวม คือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน รวมทั้ง
สนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทานุบารุงวัฒนธรรมอันดีงาม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ความจาเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ให้มีความ
ทันสมัยและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคม โดยการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่
จะต้องมีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปัจจุบัน และสามารถเป็นครูผู้สอน นักวิชาการ
การศึกษา ช่างปฏิบัติเทคโนโลยี และจัดการฝึกอบรมด้านเทคนิค ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพ
อิสระ โดยมุ่งเน้นให้มีความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรมีความสอดคล้อง และสนองตอบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาในการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความเป็นผู้นา มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรมจริยธรรม
2. มีศักยภาพในด้านการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. มีความพร้อมในการบริการวิชาการแก่สังคม ธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มรายวิชาที่เป็นพื้นฐานเฉพาะด้านซึ่งนิสิตต้องไปเรียนในคณะอื่นประกอบด้วย
กลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่
99910159
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
22810159
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
85111059
การออกกาลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
26510359
มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
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88510159

ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาชีพครูที่นิสิตต้องไปเรียนในภาควิชาอื่นในคณะศึกษาศาสตร์ โดยรายวิชาจะมี
รหัสขึ้นต้นด้วย 400-499
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ สามารถเป็นวิชาเลือกเสรีสาหรับนิสิตสาขาวิชาอื่นในคณะ
ศึกษาศาสตร์และนิสิตปริญญาตรีจากคณะอื่นๆ ได้ เช่น
40240359
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
40240459
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
13.3 การบริหารจัดการ
ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะต้องมีการประสานงานกับคณะต่างๆ ที่จัดรายวิชาซึ่งนิสิตใน
หลักสูตรนี้ต้องไปเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน
ซึ่งอยู่ต่างคณะ เพื่อกาหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้
บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ ส่วนนิสิตที่มาเลือกเรียนรายวิชาเป็นวิชาเลือกเสรีนั้น ก็ต้องมีการ
ประสานกับคณะต้นสังกัดเพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนิสิตว่าสอดคล้องกับหลักสูตรที่นิสิตเหล่านั้น
เรียนหรือไม่
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
-ปรัชญาผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงสหวิทยาการ มีจิตอาสา มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นนักเทคนิคเชิง
ปฏิบัติการนักฝึกอบรม และผู้สอนที่สามารถในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ความสามารถ รวมถึงสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ และนาความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาสังคมได้
-ความสาคัญปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสัดส่วน
มูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
ต่อมูลค่าการส่งออกรวม มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
เป็นไปในลักษณะของการเพิ่มมูลค่า (Value Added) ในกระบวนการผลิตมากกว่าการสร้างคุณค่า
(Value Creation) ความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของประเทศไทยเพื่อนาไปสู่การ
สร้างคุณค่ายังมีน้อยมาก เนื่องจากขาดการสั่งสมองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพภายในให้สามารถต่อ
ยอดองค์ความรู้ที่ได้มา (Endogenous Efforts) ขาดการยกระดับห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)
รวมถึงขาดการประสานความร่วมมือกัน (Synergy) ด้วยนวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยี ดังนั้น
ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องมีการปรับตัว จากการแข่งขันที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือค่าแรงต่าและทุนเป็นหลัก เป็น
การสร้างคุณค่า ด้วยนวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับความท้า
ทายของโลก (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554)
ในปัจจุบันการผลิตกาลังคนที่ส่งภาคอุตสาหกรรมยังขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้
เฉพาะทางในการถ่ายทอดความรู้ การสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ ใหม่ๆ ดังนั้นการเปิดสอนหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาจึงเป็น ส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลน
ดังกล่ าวโดยตรง เพราะจะทาให้การผลิ ตกาลั งคนทางด้านงานอุตสาหกรรมมีประสิ ทธิภ าพทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพมากยิ่งขึ้น
-เหตุผลในการปรับปรุงเนื่องจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2554 ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นระยะเวลา 5 ปี ระยะเวลาดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคม และเทคโนโลยีอย่างมากมาย จึงจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เท่าทันต่อการผลิตบัณฑิต และ
ต้องปรับให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบ 5 ปี

11
-วัตถุประสงค์1) หลักสูตรมีความต้องการที่จะผลิตบัณฑิต เพื่อสามารถทางานในภาคอุตสาหกรรม และการเป็น
นักวิชาการศึกษาที่สนับสนุนงานด้านต่างๆ ในสถานศึกษาได้ร้อยละ80 ขึ้นไป
2 ) บัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาต้องมีสมรรถนะ ดังนี้
2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สมรรถภาพของบัณฑิตศึกษาศาสตร์
2.2 มีความรู ความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ การฝกอบรม การจัดการด้าน
อุตสาหกรรม ทักษะในการพัฒนางานดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.3 มีความสามารถคิดแก้ปัญหางานอุตสาหกรรมได้อย่างสร้างสรรค์
2.4 เข้าใจผู้อื่น มีความรับรู้ทางอารมณ์ และมีภาวะผู้นา และผู้ตามที่ดี
2.5 มีดุลยพินิจที่ดีในการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศึกษาให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
โดยมีแผนการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี

กลยุทธ์
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการกาลังคนในภาคอุตสาหกรรม
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร
3. ประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
4. มีการติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1 รายงานผลการดาเนินงาน
2 เอกสารการประสานงานกับ
ภาคอุตสาหกรรม
3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
โดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่าระดับ 3.51
จากระดับ 5
4 หลักฐานหรือเอกสารแสดงผล
การดาเนินการ
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จานวน..........ภาค ภาคละ.......สัปดาห์
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน-เวลาราชการปกติ
 นอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์ และวันอาทิตย์)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม
1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ
โปรแกรมที่เน้นภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
หรือ 2) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยียานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และสาขาอื่นๆ
หรือ 3) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยียานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และสาขาอื่นๆ
ที่เทียบเทา
โดยอยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
-
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
จานวนรับเข้า ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
รวม

2559
80
80

2560
80
80
160

2561
80
80
80
240

2562
80
80
80
80
320

2563
80
80
80
80
320

คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

-

-

-

80

160

2.6 งบประมาณตามแผน

หน่วย : พันบาท
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
รวม

2559
1,298.8
310.0
100.0
400.0
2,106.8

2560
1,348.7
320.0
480.0
2,148.0

2561
1,402.6
330.0
200.0
576.0
2,508.0

2562
1,458.7
340.0
691.2
2,489.2

2563
1,514.7
350.0
806.2
2,670.9

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2556
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
103 หน่วยกิต
2.1) วิชาชีพครู
23
หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะสาขา
80
หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเฉพาะสาขาบังคับ
52
หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเฉพาะสาขาเลือก
28
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร จานวน 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ภาษาอังกฤษบังคับ 9 หน่วยกิต
99910159
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
99910259
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English
99920159
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication
ภาษาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
22810159
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication

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

2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา จานวน 4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
41530359
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
Psychology for the Quality of Life
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
85111059
การออกกาลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
Exercise for Quality of Life
3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จานวน 7 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
40240359
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
Sufficiency Economy and Social Development
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40240459

จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
Volunteer Spirit for Social Development
41410159
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นา
Group Dynamics and Leadership
4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ จานวน 4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
26510359
มนุษย์กับทักษะการคิด
Man and Thinking Skills
40421259
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
Lateral Thinking Skill Development
5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 3 หน่วยกิต
88510159
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
Moving Forward in a Digital Society with ICT

2 (2-0-4)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
103
1. วิชาชีพครู กาหนดให้เรียน จานวน 23 หน่วยกิต
40020159
จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teachers
40020459
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
Measurement and Assessment for learning
43730159
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการทางานอุตสาหกรรม
Industrial Morals, Ethics and conduct
43730259
การพัฒนาหลักสูตรและงานอุตสาหกรรม
Developing Curriculum and Industrial work
43737259
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สาหรับงานอุตสาหกรรม
Research for Learning Development for Industrial work
43740359
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอุตสาหกรรม
Innovation and Information Technology for Industrial work
43740459
เทคนิคการสอนงานอุตสาหกรรม
Teaching Methods of Industrial
43747259
การประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
Quality Aussurance for Vocational Education

หน่วยกิต

3 (3-0-6)

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)

2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2. วิชาเฉพาะสาขา กาหนดให้เรียน จานวน 80 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะสาขาบังคับ กาหนดให้เรียน จานวนไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต
43711159
คณิตศาสตร์สาหรับงานอุตสาหกรรม 1
3 (3-0-6)
Mathematics for Industrial Work I
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43711259
43710159
43710259
43710359
43721059
43731059
43731159
43731259
43731359
43731459
43731559
43732059
43740559
43740659
43741059
43741159
43741259
43742159

วัสดุศาสตร์สาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Materials Science for Industrial
ฟิสิกส์สาหรับงานอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Physics for Industrial Work
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Industrial Electrical Technology
เคมีสาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (2-1-3)
Chemistry for Industrial Work
การเขียนและการอ่านแบบสาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (1-2-1)
Technical Drawing and Reading for Industrial Work
ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Industrial Safety and Accident Prevention
การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2 (2-0-4)
Environment and Energy Management
การจัดการองค์การ และการบริหารอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Organization and Industrial Management
ปฏิบัติงานพื้นฐานงานโลหะ
3 (1-6-4)
Basic Metals Practice
โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (1-2-3)
Package Software for Industrial Work
เทคโนโลยีการเชื่อม
2 (1-2-3)
Welding Technology
คณิตศาสตร์สาหรับงานอุตสาหกรรม 2
3 (3-0-6)
Mathematics for Industrial Work II
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2 (2-0-4)
Dual Vocational System
ประสบการณ์การจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน 2 (1-2-3)
Professional Experience of Work-Based Learning integration
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์สาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Pneumatic and Hydraulics for Industrial Work
เครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
3 (2-2-5)
Refrigeration and Air-condition
การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Industrial Quality Control
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเบื้องต้น
2 (2-0-4)
Basic Industrial Business and Operation
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43749059
43749159

โครงงานอุตสาหกรรมศึกษา
Industrial Education Project
ฝึกงานอุตสาหกรรมศึกษา
Industrial Education Practicum

3 (2-2-5)
6 (0-18-9)

2.2 วิชาเฉพาะสาขาเลือก กาหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
วิชาด้านเทคโนโลยีการผลิต
43735159
การเขียนแบบและการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Computer-Aided Drafting and Design
43735259
การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี
3 (2-2-5)
CNC Programming
43735359
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตเบื้องต้น
3 (2-2-5)
Introduction to CAD/CAM
43735459
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล
2 (2-0-4)
Machine Element Design
43737059
การวิเคราะห์ทางสถิติสาหรับอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Statistical Analysis for Industry
43737159
การออกแบบแผนการทดลองสาหรับอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Experimental Design for Industry
43745159
กลศาสตร์ของแข็ง
2 (2-0-4)
Mechanics of Solids
43747459
การศึกษาปัญหาทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Problem Study
43737359
กลศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Mechanics for Industrial Technology
43732359
การทดสอบวัสดุสาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (1-2-4)
Material Testing for Industrial Work
43732459
ทฤษฏีการปาดผิวสาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Metal Removal Theory for Industrial Work
43732559
เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Thermofluids for Industrial Work
43732959
การวัดละเอียดสาหรับงานอุตสาหกรรม
1 (1-0-2)
Metrology for Industry Work
43733059
การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Industrial Plant Layout
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43733159
43742359
43742459
43742759

เทคโนโลยีการบารุงงานอุตสาหกรรม
Industrial Maintenance Technology
เทคโนโลยีการผลิตสาหรับงานอุตสาหกรรม
Manufacturing Technology for Industrial Work
ปฏิบัติการเครื่องมือกลสาหรับงานอุตสาหกรรม
Machine Tools Practice for Industrial Work
การออกแบบแม่พิมพ์สาหรับงานอุตสาหกรรม
Press Tool and Die Design for Industrial Work

วิชาด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
43735059
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์วงจร
Computer Aided Circuit Analysis and Design
43736059
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
Electric Circuit Analysis
43736159
สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields and Electric Field
43736259
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics
43736359
การประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller Application
43736459
การวิเคราะห์และการประยุกต์เครื่องจักรกลไฟฟ้า
Analysis and Applications of Electrical Machines
43736559
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Electric Drives
43736659
การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร
Electrical System Design in Buildings
43736759
การส่องสว่างและการออกแบบ
Illumination and Design
43746059
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
Programmable Logic Controller
43746159
เทคโนโลยีไฟฟ้าศึกษา
Electrical Technology Education
43746259
เทคโนโลยีดิจิตอลสาหรับงานอุตสาหกรรม
Digital Technology for Industrial Work
43746359
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Measurements and Instruments

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-2)
2 (2-0-4)

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
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43746459
43746559
43746659
43746759

อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
Power Electronics
ระบบควบคุมป้อนกลับ
Feedback Control System
วงจรขยายเชิงดาเนินการขั้นสูง
Advanced Operational Amplifier
การวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม
Industrial Automation and Control

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัส 3 หลักแรก หมายถึง รหัสของคณะ สาขาวิชา และภาควิชา
400-449
คณะศึกษาศาสตร์
400
วิชาชีพครู หน่วยงานจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์
401-403
ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์
404-413
ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์
414-419
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์
420-422
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้
423-429
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
430-432
ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นาทางการศึกษา
433-436
สาขาวิจัย สถิติ และวัดผล ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
ประยุกต์
437-438
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาการ
อาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม
439-440
สาขาวิชาการสอนนาฎยสังคีต ภาควิชาการจัดการเรียนรู้
441-442
สาขาวิชาพลศึกษา สานักงานจัดการศึกษา
443-445
สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชาการจัดการ
เรียนรู้
446-448
ศูนย์บัณฑิตศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นานาชาติ
449
หน่วยการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์
เลขรหัสหลักที่ 4 หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
เลขหลักที่ 5-6 หมายถึง ลาดับของรายวิชา
เลขหลักที่ 7-8 หมายถึง ปีที่สร้างรายวิชา

20
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หน่วยกิต

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai language Skill for Communication
26510359 มนุษย์กับทักษะการคิด
Man and Thinking Skill
43711159 คณิตศาสตร์สาหรับงานอุตสาหกรรม
Mathematics for Industrial Work I
43710359 เคมีสาหรับงานอุตสาหกรรม
Chemistry for Industrial Work
43710159 ฟิสิกส์สาหรับงานอุตสาหกรรม
Physics for Industrial Work
43721059 การเขียนและการอ่านแบบสาหรับงาน
อุตสาหกรรม
Technical Drawing and Reading for
Industrial Work
รวม (Total)

3 (3-0-6)

วิชาเฉพาะสาขา
บังคับ

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-1-3)
3 (2-2-5)
2 (1-2-1)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

รหัสและชื่อรายวิชา
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English
85111059 การออกกาลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
Exercise for Quality Life
41410159 พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นา
Group Dynamics and Leadership
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

Moving Forward in a Digital Society with ICT

วิชาชีพครู
วิชาเฉพาะสาขา
บังคับ

40020159 จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teachers
43710259 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Industrial Electrical Technology
43711259 วัสดุศาสตร์สาหรับงานอุตสาหกรรม
Materials Science for Industrial
รวม (Total)

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
17
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ปีที่2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หน่วยกิต

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication
40421259 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
Latest Thinking Skill Development
43730159 คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในงาน
อุตสาหกรรม
Industrial Morals, Ethics and conduct
43740359 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
อุตสาหกรรม
Innovation and Information Technology
for Industrial work
43731059 ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงาน
อุตสาหกรรม
Industrial Safety and Accident Prevention
43731159 การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Environment and Energy Management
43731359 ปฏิบัติงานพื้นฐานงานโลหะ
Basic Metals Practice
43731259 การจัดการองค์การ และการบริหารอุตสาหกรรม
Organization and Industrial Management
รวม (Total)

3 (3-0-6)

วิชาชีพครู

วิชาเฉพาะสาขา
บังคับ

2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (1-6-4)
2 (2-0-4)
20
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ปีท2ี่ ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หน่วยกิต

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
Sufficiency Economy and Social
Development
40240459 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
Volunteer Spit for Development
40020459 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
Measurement and Assessment for
Learning
43730259 การพัฒนาหลักสูตรและงานอุตสาหกรรม
Developing Curriculum and Industrial
work
43747259 การประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
Quality Assurance for Vocational
Education
43731459 โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับงานอุตสาหกรรม
Package Software for Industrial Work
43732059 คณิตศาสตร์สาหรับงานอุตสาหกรรม 2
Mathematics for Industrial Work II
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม (Total)

2 (2-0-4)

วิชาชีพครู

วิชาเฉพาะสาขา
บังคับ
วิชาเลือกเสรี

2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
2
20
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ปีที่3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครู

วิชาเฉพาะสาขา
บังคับ

วิชาเฉพาะสาขา
เลือก
วิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต

รหัสและชื่อรายวิชา

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

41530359 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
Psychology for the Quality of Life
43737259 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สาหรับงาน
อุตสาหกรรม
Research for Learning Development for
Industrial work
43740459 เทคนิคการสอนงานอุตสาหกรรม
Teaching Methods of Industrial
43731559 เทคโนโลยีการเชื่อม
Welding Technology
43740559 การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Dual Vocational System
43741059 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์สาหรับงาน
อุตสาหกรรม
Pneumatic and Hydraulics for Industrial
Work
43741259 การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม
Industrial Quality Control
xxxxxxxxx วิชาเฉพาะสาขาเลือก
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม (Total)

2 (2-0-4)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

2 (2-0-4)
3
2
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ปีที่3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
วิชาเฉพาะสาขา
บังคับ

43740659

43741159
43742159
วิชาเฉพาะสาขา
เลือก
วิชาเลือกเสรี

xxxxxxxxx

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
รหัสและชื่อรายวิชา
ศึกษาด้วยตนเอง)
ประสบการณ์การจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้
2 (1-2-3)
กับการทางาน
Professional Experience of Work based learning
Integration
เครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
3 (2-2-5)
Refrigeration and Air-condition
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเบือ้ งต้น
2 (2-0-4)
Basic Industrial Business and Operation
วิชาเฉพาะสาขาเลือก
10

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี

2

รวม (Total)
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ปีที่4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
วิชาเฉพาะสาขา
บังคับ
วิชาเฉพาะสาขา
เลือก

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (2-2-5)

รหัสและชื่อรายวิชา
43749059

โครงงานอุตสาหกรรมศึกษา
Industrial Education Project
xxxxxxxxx วิชาเฉพาะสาขาเลือก

15

รวม (Total)

18

ปีที่4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
วิชาเฉพาะสาขา
บังคับ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)
6 (0-18-9)

รหัสและชื่อรายวิชา
43749159

ฝึกงานอุตสาหกรรมศึกษา
Industrial Education Practicum

รวม (Total)

6

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 1)
3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
(* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
*(1) แดน ทองอินทร์
เลขประจาตัวประชาชน 310060222XXXX
D.Eng (Industrial Engineering) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2556
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2534
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2526
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
437370 การวิเคราะห์ทางสถิติสาหรับอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
437371 การออกแบบแผนการทดลองสาหรับอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
437474 การศึกษาปัญหาทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
437427 การออกแบบแม่พิมพ์สาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
437320 คณิตศาสตร์สาหรับงานอุตสาหกรรม 2
3 (3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
437324 59 ทฤษฎีการปาดผิวสาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
43742159 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเบื้องต้น
2 (2-0-4)
437424 59 ปฏิบัติการเครื่องมือกลสาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (1-2-2)
43732059 คณิตศาสตร์สาหรับงานอุตสาหกรรม 2
3 (3-0-6)
43742759 การออกแบบแม่พิมพ์สาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
43737159 การออกแบบแผนการทดลองสาหรับอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
43747459 การศึกษาปัญหาทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
*(2) นายไชยยันต์ ถาวระวรณ์
เลขประจาตัวประชาชน 310200264XXXX
ค.อ.ด. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2545
ค.อ.ม. (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2524
ศศ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2529
ค.อ.บ. (เทคนิคยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ พ.ศ. 2519
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
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ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
437112 วัสดุศาสตร์สาหรับงานอุตสาหกรรม
437410 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์สาหรับงานอุตสาหกรรม
437313 การใช้เครื่องมือพื้นฐานสาหรับงานอุตสาหกรรม
437325 เทอร์โมฟูลอิดส์สาหรับงานอุตสาหกรรม
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
437313 59 การใช้เครื่องมือพื้นฐานสาหรับงานอุตสาหกรรม
437410 59 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์สาหรับงานอุตสาหกรรม
43731559 เทคโนโลยีการเชื่อม
43711259 วัสดุศาสตร์สาหรับงานอุตสาหกรรม

จานวนหน่วยกิต
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-2)
2 (2-0-4)
จานวนหน่วยกิต
2 (1-2-2)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)

*(3) นายเกรียงศักดิ์ บุญญา
เลขประจาตัวประชาชน 320090059XXXX
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2551
ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2542
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2537
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
437404 เทคนิคการสอนงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
437312 การจัดการองค์การและการบริหารอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
437490 การศึกษาอิสระ
2 (1-2-5)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
437404 59 เทคนิคการสอนงานอุตสาหกรรม
43731259 การจัดการองค์การและการบริหารอุตสาหกรรม
43741159 เครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
437210 59 การเขียนและอ่านแบบเทคนิคสาหรับงานอุตสาหกรรม

จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
1(0-3-1)
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*(4) นายดุสิต ขาวเหลือง
เลขประจาตัวประชาชน 320010070XXXX
Ph.D. (Vocational Education and Training) Dresden University of Technology
Germany พ.ศ. 2551
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(บางแสน) พ.ศ. 2531
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
437372 กรณีศึกษา
3 (3-0-6)
437461 เทคโนโลยีไฟฟ้าศึกษา
2 (2-0-4)
437314 คอมพิวเตอร์สาหรับงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
437403 สื่อการสอนสาหรับงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
43740359 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
43746159 เทคโนโลยีไฟฟ้าศึกษา
2 (2-0-4)
43737259 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สาหรับงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
*(5) นายเมธี ธรรมวัฒนา
เลขประจาตัวประชาชน 310170077XXXX
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551
ค.อ.ม. (หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. 2544
ค.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2542
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
437301 หลักวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
437302 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
437472 การจัดการฝึกอบรมงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
40240459 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
43730159 คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการทางาน
อุตสาหกรรม
43730259 การพัฒนาหลักสูตรและงานอุตสาหกรรม
43747259 การประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

จานวนหน่วยกิต
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

(6) นายมานพ แจ่มกระจ่าง
เลขประจาตัวประชาชน 310229000XXXX
Ph.D. (Industrail Education) University of Missouri-Columbia USA พ.ศ. 2527
M.S. (Industrail Education) Bemidji State University USA พ.ศ. 2522
กศ.บ. (ฟิสิกส์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา (พิษณุโลก) พ.ศ.2512
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
437311 การบริหารและจัดการพลังงาน
2 (2-0-4)
437101 ฟิสิกส์สาหรับงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
437102 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับงานอุตสาหกรรม
1 (0-3-1)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
43731159 การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2 (2-0-4)
43710159 ฟิสิกส์สาหรับงานอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
43731459 โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (1-2-3)
3.2.2 อาจารย์พิเศษ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2556
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึกปฏิบัติงานในรายวิชา 43749159 ฝึกงานอุตสาหกรรมศึกษา 6 (0-18-9) เป็นการฝึกปฏิบัติ
งานจริงในหน่วยงานภาครัฐ หรือสถานประกอบการเอกชน โดยมีหน้าที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา จานวนไม่
น้อยกว่า 320 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 4 เดือน
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม :
นิสิตได้เรียนรู้วิธีการนาความรู้วิชาชีพเฉพาะสาขามาใช้ในการทางาน
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และหรือเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานในสถานที่
ฝึกงาน
2) เข้าใจชีวิตการทางานและวัฒนธรรมองค์กร
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3) พัฒนาความสามารถในการปรับตัวให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4) ฝึกฝนความอดทน การมีวินัย และความซื่อสัตย์
4.2 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาปลาย ปี 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
นิสิตทุกคนต้องทาโครงงานในรายวิชา 43749059 โครงงานอุตสาหกรรมศึกษา 3 (2-2-5) และ
งานวิจัยในรายวิชา 43737259 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สาหรับงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นาเสนอผลงานทางด้านอุตสาหกรรมศึกษาหรือจัดทาโครงงานในสาขาวิชาเอกโดยนาความรู้และเทคนิค
วิธีการต่างๆ มาประยุกต์ในการแก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆที่จะทาให้เกิดประโยชน์กับการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม หรือเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมศึกษาภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) สามารถค้นหาปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาได้
2) สามารถกาหนดปัญหาเพื่อทางานโครงงานได้
3) สามารถทาโครงงานทางด้านอุตสาหกรรมศึกษาได้
4) สามารถนาเสนอโครงงานอุตสาหกรรมศึกษาได้
5.3 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษา ต้น ปี 4
5.4 จานวนหน่วยกิต : 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ผู้สอนรายวิชาโครงงานอุตสาหกรรมศึกษา และงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สาหรับงาน
อุตสาหกรรม อธิบาย ทาความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ผู้เรียนตลอดภาคการศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากผลงานจากโครงงานนิสิต กระบวนการทางาน และการนาเสนองานของ
นิสิต โดยผลงานจะมีการนาเสนอต่อคณาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือคณาจารย์ในภาควิชาฯ
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
มีจิตสาธารณะ
มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศนอกเวลาเรียนให้แก่นิสิตที่สนใจ
สนับสนุนให้นิสิตทากิจกรรมเสริมความเป็นครู เน้น
จิตอาสา หรือชมรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่างๆ
จัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้มีการค้นคว้าศึกษา
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
3) มีคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู
4) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี ในประเด็นวิกฤตด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของสังคม และวิชาการ รวมทั้ง
ประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ
(Interactive action learning)
3) กรณีศึกษา (Case study)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
4) วัดและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร

2.2 ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
2) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
3) บูรณาการความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพ
ครู
4) บูรณาการความรู้ระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ
สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้และสามารถ
นาไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการ
เรียนรู้แบบสืบสวน (Inquiry method)
2) การทบทวนวรรณกรรม และสรุปสถานะขององค์
ความรู้
3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ขององค์ความรู้และทฤษฎี
4) การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative learning)
เพื่อประยุกต์และและประเมินค่าองค์ความรู้ใน
สถานการณ์โลกแห่งความจริง
5) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้
2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรม
และสรุปสถานะขององค์ความรู้
3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ
5) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์
3) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมิน
ข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
เพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมทั้งการ
วินิจฉัยผู้เรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
4) สามารถคิดแก้ปญ
ั หาในการจัดการเรียนรู้ที่มคี วาม
สลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์
5) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีวิสยั ทัศน์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สานึกในความเป็น
พลเมืองที่มีคณ
ุ ค่าต่อสังคม และมีความเป็นไทย
2) มีภาวะผู้นา และสามารถทางานเป็นทีม
3) มีความไวในการรับความรูส้ ึกของผู้เรียนด้วยความเข้าใจ
และความรู้สึก เชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม
4) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปญ
ั หา
ความสัมพันธ์ในกลุม่ และระหว่างกลุ่มผูเ้ รียนอย่างสร้างสรรค์
5) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผูเ้ รียน เป็นผู้นาและผูต้ ามที่มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม (Problem – based
learning)
2) การทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research - based
learning)
3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research
and development และ Vision-based learning)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
2) วัดและประเมินจากผลการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร

1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัตกิ าร (Participative
learning through action)
2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Share leadership) ในการ
นาเสนองานวิชาการ
3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อน
กลับ (Reflextive thinking)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอด
หลักสูตร

1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า / แก้โจทย์
3) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่ม และการ
เป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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ผลการเรียน
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน
2) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่
ได้รับจากผูเ้ รียนอย่าง รวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
4) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล
แปลความหมาย และ เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่
สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
5) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการพูดการเขียน และ การนาเสนอด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมกับกลุม่ ผู้เรียน
2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทมี่ ีรูปแบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่ง
ทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผูเ้ รียนที่
หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเ้ รียนที่มี
ความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะ
สอนอย่างบูรณาการ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
1) การติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ
ด้านการศึกษาจากข่าวหนังสือพิมพ์
2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอ
รายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษา
2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนาเสนอรายงาน
ประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร

1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนปฏิบัติการสอนใน
1) วัดและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อน
สถานศึกษา
ปฏิบัติการสอน
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based 2) วัดและประเมินผลการปฏิบตั ิการสอนเต็มเวลา
lrarning through action) เพื่อฝึกให้นิสิตได้จัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียน ด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายอย่างบูรณการ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
(เอกสารแนบหมายเลข 3)
หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F
ซึ่งคิดเป็นค่าระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลาดับ
1.2 การให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับขั้น ในบางรายวิชา เช่น สหกิจศึกษาจะให้คะแนนเป็น S
ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ และ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบมาตรฐานการประเมินผลของแต่ละรายวิชา
2.2 ที่ประชุมภาควิชาพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลของรายวิชาที่ภาควิชา
รับผิดชอบ
2.3 พิจารณาจากผลการประเมินการฝึกงานจากสถานประกอบการ
2.4 พิจารณาจากผลการประเมินการฝึกปฏิบัติการสอนจากสถานศึกษา
2.5 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
3.3 เกณฑ์อื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เอกสารแนบภาคผนวก)
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ และให้เข้าใจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์
พี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาต่าง ๆ แก่อาจารย์ใหม่
1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่คณะต้องดาเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ
1.3 มีการแนะนาอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่
จะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมสอง
หลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคน
ต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
(2) อาจารย์ทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนแบบต่าง ๆ การสร้าง
แบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) สนับสนุนให้คณาจารย์ในหลักสูตรไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) สนับสนุนให้คณาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
(3) ส่งเสริมให้คณาจารย์ทาวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน
ทั้ง 5 คน ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
1.2 มีการวางแผนดาเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย จัดทารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 จัดทารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3
1.3 มีการดาเนินการตามแผน และการจัดทารายงานผล ประกอบด้วย รายงานผลการ
ดาเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 รายงานผลการดาเนินการประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.6 รายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
1.4 มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่ผ่านมา
1.5 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ
2. บัณฑิต
หลักสูตรนี้ได้กำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของบัณฑิตไว้อย่ำงชัดเจน และสะท้อน
ควำมต้องกำรและควำมจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งครอบคลุมทั้งควำมรู้ ทักษะและทัศนคติ
โดยสำขำวิชำได้ดำเนินกำรพัฒนำบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
โดยกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิต ประกอบด้วย
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2.1 บัณฑิตมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ
2.2 บัณฑิตมีโลกทัศน์ที่กว้ำงไกล รู้เท่ำทันเทคโนโลยี ยึดมั่นในหลักเหตุผล
มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และค่ำนิยมที่ดี ตำมแบบอย่ำงของวัฒนธรรมไทย
2.3 มีคุณธรรมจริยธรรมในกำรดำเนินชีวิต และจรรยำบรรณวิชำชีพครู
2.4 มีควำมรอบรู้ เข้ำใจหลักกำร ทฤษฎีพื้นฐำน นักเทคนิคเชิงปฏิบัติกำร และสำมำรถบูรณำ
กำรควำมรู้ระหว่ำงศำสตร์ต่ำง ๆ กับงำนอุตสำหกรรม
2.5 มีทักษะในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตำมกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์เพื่อ
แก้ปัญหำพัฒนำตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
2.6 มีจิตสำธำรณะ มีควำมรับผิดชอบ มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์และสังคม มีควำมสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตำมที่มีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม สำนึกในควำมเป็นพลเมืองที่มีคุณค่ำ
ต่อสังคม และมีควำมเป็นไทย
2.7 สำมำรถสื่อสำรทั้งกำรพูดกำรเขียน และกำรนำเสนอข้อมูลได้อย่ำงเหมำะสม
2.8 สำมำรถเป็นนักฝึกอบรมในองค์กรเอกชน และรัฐวิสำหกิจได้
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต
สาขาวิชามีระบบและกลไกทางานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา
และคณะศึกษาศาสตร์ มีการกาหนดเกณฑ์ คุณสมบัติที่ใช้ในการคัดเลือก มีกระบวนการการคัดเลือก
อย่างเป็นระบบ
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
นอกจากคณะศึกษาศาสตร์ และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จะดาเนินการ
จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน สาขาวิชาได้จัดปฐมนิเทศเฉพาะสาขาวิชาเพื่อสร้างความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.3 การให้คาปรึกษาวิชาการและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียน มีการกาหนดบทบาท
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุม ดูแลให้คาปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวแก่นิสิตตลอดปีการศึกษา
ตามบทบาทและหน้าที่
3.4 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีระบบประเมินการเรียนการสอน ซึ่งจะสะท้อนถึงความพึงพอใจต่อรายวิชา
ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ การสาเร็จการศึกษาของนิสิตมี
กระบวนการและกลไลอย่างเป็นระบบ
4. อาจารย์
4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ต้องมีวุฒิการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
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ปริญญาตรี พ25 .ศ.58 รวมทั้งมีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
และการประเมินผลการเรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการทาวิจัย
4.2 การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/ สถาบัน
และคณะในหลักสูตรที่สอน การบริหารงานวิชาการ การประกันคุณภาพ และภาระงานที่ต้องปฏิบัติ
รวมทั้งส่งเสริมอาจารย์ใหม่เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
เพี่อเพิ่มพูนประสบการณ์
4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง จัด/ส่งเสริมอาจารย์เข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
ร่วมทั้งสนับสนุนให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน สนับสนุนให้อาจารย์ทา
ผลงานทางวิชาการ และส่งเสริมคณาจารย์ทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
สาขาวิชามีกระบวนการออกแบบหลักสูตรโดยคานึงถึงปัจจัยที่หลากหลาย อาทิ ความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาบริบทเรื่องของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผลกระทบกับสาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่ควบคุมและกากับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะทางานพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชามีการวางระบบของอาจารย์ผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยจัดประชุม
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่าน และก่อนเปิดภาคการศึกษาจะมี
ดาเนินการกรอกรายละเอียดในแบบ มคอ. 3
สาขาวิชาส่งเสริมให้คณาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลาย และเน้นประเมิน
ผู้เรียนตามสภาพจริง ร่วมทั้งประเมินผู้เรียนด้วยความเป็นธรรม เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนคณาจารย์ผู้สอน
ดาเนินการกรอกข้อมูลตามแบบ มคอ. 5 และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาภายในระยะเวลา 60 วัน
ประธานหลักสูตรดาเนินการกรอกข้อมูลตามแบบ มคอ. 7
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะศึกษาศาสตร์ และภาควิชา ร่วมกันดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ
เอื้ออานวยความสะดวกในการเรียนรู้ อาทิเช่น จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีแสงสว่างที่เหมาะสม
มีโต๊ะเก้าอี้เพียงพอ ร่วมทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและมีความพร้อมสาหรับการจัดการเรียน
การสอน โดยมาตรฐานห้องเรียนแต่ละห้องจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เครื่องเสียง เครื่องฉาย เครื่องฉายภาพทึบแสง และมีความพร้อมในเรื่องของการเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศออนไลน์
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สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มีความพร้อมในการบริการสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งมีประมาณ 4-5
แสนเล่ม มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 30 ฐานที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ และมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จานวนกว่า 10 ฐาน
ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ มีห้องสมุดของคณะที่ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์กว่า 3 หมื่นเล่ม เช่นกัน
7.

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา
(Key Performance Indicator of Educational Process)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 60 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานทีร่ ายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
7. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ ด้านการจัดการเรียนการสอน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที)่
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีที่ 1
X

ปีการศึกษา
ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

-

-

-

X

5
1-5
5

6
1-5
5

6
1-5
5

7
1-5
6
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ และนาผลการ
ประเมินกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการเรียนการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน และการใช้สื่อทุก
รายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า
ดาเนินการประเมินจากนิสิตโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษาและการ
ฝึกปฏิบัติการสอน
สาหรับศิษย์เก่านั้นประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่
เหมาะสม
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
ดาเนินการวิจัยติดตามผลการใช้บัณฑิตทุก 5 ปี
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือจากข้อมูลในรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรหรือจาก
รายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่าเสมอทั้งปรับปรุงย่อย และปรับปรุงทั้งหลักสูตรครบรอบ 5 ปี
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เอกสารแนบ
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5
หมายเลข 6
หมายเลข 7

คาอธิบายรายวิชา
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมายเลข 1
คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
99910159
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน
Skills in listening, speaking, reading, and writing English, with emphasis on
vocabulary and basic structure to achieve a practical command of the English language
for communication in daily life
99910259

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
Collegiate English
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง ศึกษากลยุทธ์ใน
การเรียนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้
Intermediate skills in listening, speaking, reading, and writing English with
emphasis on the sustained expansion of vocabulary, the development of a higher
knowledge understanding of structure, and the strategies for English language learning to
achieve a more practical and greater command of the English language for
communication in college level
99920159

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English Writing for Communication
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจาวันและในสถานประกอบการ โดยใช้
วิธีการเรียบเรียงที่เหมาะสม
English writing for daily-life and workplace communication using
appropriate patterns of organizations
22810159

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Thai Language Skills for Communication
ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจาวันและในเชิงวิชาการ
Language, thinking, and reason; integration of language skills for efficient
communication suitable with context and situations both in daily life and for academic
purposes
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41530359

จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
Psychology for the Quality of Life
ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดาเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
Psychological theories and principles of human nature, the process of
learning and socialization, human relationship, life styles, adjustment and development
of the quality of life
85111059

การออกกาลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
Exercise for Quality of Life
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกาลังกายที่สัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิต การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกาลังกายและการเลือก
กิจกรรมการออกกาลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคม
ที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกาลังกายและกีฬา น้าใจนักกีฬา คุณธรรม
จริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกาลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสาหรับตน
รักษ์สุขภาพ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
Knowledge, understanding and awareness about exercise and its relation
to quality of life; the nature of our body and exercise for promotion of health; principle
of choosing exercise activities; a study of Thai as well as international sports; the practice
of social and appropriate behaviors; terminology commonly used for communication in
exercise and sports; sportsmanship and ethics in sports; Physical and mental fitness;
safety in exercise and sports; application of knowledge and understanding in exercise
into everyday life
40240359

หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
Sufficiency Economy and Social Development
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม
Definition, principles, concepts, significance, operational guidelines, and
relationship between concept of sufficiency of economy and self and social
development, royal initiative sufficiency economy and social development, and
application of knowledge to improve the quality of life
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40240459

จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
Volunteer Spirit for Social Development
ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ
วงจรการดาเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้าง
นวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการ
ที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทากิจกรรมจิตอาสา
Definition, activities, models of the volunteer spirit within and outside the
country, cycles of activity operation, mechanisms to mobilize volunteer members and
promote solidarity, innovation, creativity of volunteer spirit project arrangement,
techniques to manage good projects focusing on particular projects relevant to planning,
good communication, and continuity of volunteer spirit activity operation
41410159

พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นา
3 (3-0-6)
Group Dynamics and Leadership
ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิค
วิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นา กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้
Psychological theories and principles of group nature, group processing,
group techniques, conflict resolution and decision making, communication, leadership,
group activities and learning
26510359

มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
Man and Thinking Skills
ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนาทักษะ
การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
Meaning and value of Thinking, Method of Thinking, Reasoning and
Application of Thinking Skills to prevent and solve the problems in daily life
40421259

การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (2-0-4)
Lateral Thinking Skill Development
ความหมาย ความเป็นมา ความสาคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด
นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า
และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอก
กรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ
การนาเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
Definition, background, importance, principles, guidelines and types of lateral
thinking; systematic lateral thinking development; basic, advanced and skillful lateral
thinking techniques; work creation on lateral thinking; Information technology for work
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creation on lateral thinking; researches about lateral thinking development; ; creating team
work on lateral thinking; presentation work creation on lateral thinking to solve daily life
problems creatively and ethically
88510159

ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
Moving Forward in a Digital Society with ICT
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และ
การบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและ
จริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต
Information technology and communication for digital society, information
technology and communication applications, accessing and applying data, data
communication and computer networks, services and applications on the Internet,
Internet threats and safety, information technology law and ethics, information
technology future trends
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู
40020159

จิตวิทยาสาหรับครู
2 (2-0-4)
Psychology for Teachers
ความสาคัญของจิตวิทยาแลการแนะแนวในวิชา แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพื้นฐาน
จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้ การประยุกต์จิตวิทยาในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ด้านพุทธิปัญญา ภาษา จิตใจ สังคม และคุณธรรมจริยธรรม บริการแนะแนวในสถานศึกษา การใช้
เครื่องมือทางจิตวิทยาและกระบวนการปรึกษาเพื่อส่งเสริมความถนัด ความสนใจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ในการเรียนรู้และช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
The importance of psychology and guidance for teachers, basic concepts
and theories of psychology, developmental psychology, learning psychology, the
application of psychology to education, guidance services in schools, psychological tests
and counseling process for enhancing students’ learning cap ability and quality of life
40020459

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (3-0-6)
Measurement and Assessment for Learning
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การ
พัฒนาและการเลือกใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดจิตพิสัย แบบวัดทักษะจิตพิสัย การ
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ประเมินตามสภาพจริงและการประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การบริหารการทดสอบ การตัดเกรด
และการรายงานผล การสร้างเส้นภาพผลการเรียนรู้ การนาผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้
Principles, concepts and practical guidelines in measurement and
assessment for learning, measurement and assessment for learning planning, practices in
measurement and assessment for learning, developing and selecting assessment
instruments such as achievement test, affective scales and performance test, authentic
assessment, formative and summative assessment, test administration, grading and
report, creating learning profiles, utilizing assessment findings to improve teaching and
learning
43730159

คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการทางานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Morals, Ethics and conduct
ประวัติและความเป็นมางานอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ ความหมาย งาน
อุตสาหกรรม วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ การเปลี่ยนแปลงของจรรยาบรรณวิชาชีพใน
อดีต ปัจจุบัน หลักการการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
Industrial revolution, history of Thai Industrial and other country, meaning
of occupation industrial moral and ethics, the movement of ethics, prinicple for
happiness working together
43730259

การพัฒนาหลักสูตรและงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Developing Curriculum and Industrial work
ศึกษาหลักสูตรประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบของหลักสูตร แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
ทฤษฎีและการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง การใช้ การวิเคราะห์และการ
ประเมินหลักสูตร การวิเคราะห์งาน หลักสูตรและการฝึกอบรมในงานอุตสาหกรรม การพัฒนาหลักสูตร
และการฝึกอบรมงานอุตสาหกรรม
Curriculum model, framework and elements of curriculum, concept of
curriculum development, theories and implementary, curriculum in education process of
implement analysis and evaluation to improvement, curriculum and training, developing
curriculum industrial training program
43737259

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สาหรับงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Research for Learning Development for Industrial work
หลักการและทฤษฎีการวิจัย ปัญหาการวิจัย การออกแบบวิจัย ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล สถิติและการ
วิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างรายงานการวิจัย
การประยุกต์วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในงานอุตสาหกรรม
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Research principles and theories, research problems, research designs,
research process, literature review for research, sampling, instruments for collecting data,
statistic and data analysis, statistical for data analysis program, research proposals writing,
applied research methodology for learning development in industrial work
43740359

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Innovation and Information Technology for Industrial work
แนวคิดและทฤษฎีนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อประสมและ
สื่อการเรียนรู้สาหรับครูฝึกในสถานประกอบการหรือในงานอุตสาหกรรม หลักการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อ
งานอุตสาหกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนาไปใช้และการประเมินผลสื่อการ
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
Concepts and theories of educational innovation and information
technology, multimedia and learning materials for trainers in entrepreneurs or industrial
work, ADDIE principle for industrial work including analysis, design, development,
implementation and evaluation learning materials in order to provide learners’
achievement with effective learning
43740459

เทคนิคการสอนงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Teaching Methods of Industrial
เทคนิคการสอนงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ การวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา การกาหนด
วัตถุประสงค์ การจัดทาแผนการสอนงาน การวัดและประเมินผลงาน
Teaching techniques for various industrial work, subject matter analysis,
determination of objectives, lesson planning, assessment
43747259 การประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
3(3-0-6)
Quality Assurance for Vocational Education
ความหมาย และความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษาในการศึกษาระดับต่างๆ มาตรฐาน และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
ภายนอกระดับอาชีวศึกษา การรวบรวมข้อมูล การจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
Meaning and History of quality assurance, quality assurance for all
education, standard and indicator of quality assurance internal and external, data
collection, to prepare self assessment report (SAR)
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วิชาเฉพาะสาขาบังคับ
43711159
คณิตศาสตร์สาหรับงานอุตสาหกรรม 1
3 (3-0-6)
Mathematics for Industrial Work I
หลักคณิตศาสตร์เบื้องต้นสาหรับงานอุตสาหกรรม ฟังก์ชั่น กราฟ โมเดล แนวคิดมูลฐาน
ของอนุพันธ์ การใช้อนุพันธ์และลิมิตในการเขียนกราฟ การประยุกต์หาค่าสูงสุดและค่าต่าสุด ระเบียบและ
วิธีการอินทิเกรต
Basic mathematics for industrial work, functions, graphs, models, basic
concept of derivative, to be used in writing graph and application to maximize and
minimize the problems, regulation and methods of integration
43711259

วัสดุศาสตร์สาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Materials Science for Industrial
วัสดุ และประเภทการเลือกใช้วัสดุสาหรับงานอุตสาหกรรม โครงสร้างอะตอม โครงสร้าง
ผลึก โครงสร้างจุลภาค เฟส แผนภาพสมดุลเบื้องต้น คุณสมบัติเชิงกลและเคมี การปรับปรุงคุณสมบัติ
Classification of materials and material selection for industrial work,
atomic structure, crystal structure, microstructure, solid solutions and equilibrium phase
diagram, chemical and mechanical properties, material properties improvement
43710159

ฟิสิกส์สาหรับงานอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Physics for Industrial Work
ฟิสิกส์สาหรับงานอุตสาหกรรม เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ สสารและพลังงาน
กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรเปลี่ยนตาม
กาลเวลา วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ และฟิสิกส์
ยุคใหม่
Physics for industrial work, vectors, system of particle, materials and
energy, fluid mechanics and thermodynamics, electric field, magnetic field, dynamic
electromagnetic field, DC and AC circuit, electromagnetic wave, fundamental electronic,
and modern physics
43710259

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Industrial Electrical Technology
ฟิสิกส์ของไฟฟ้า พื้นฐานของกาลังกระแสสลับ แนวคิดพื้นฐานของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ภาระทางไฟฟ้า การส่งและการจาหน่ายกาลัง ภาพรวมของสมรรถนะระบบกาลังที่ครอบคลุมความเชื่อถือ
ได้ ความมั่นคง เสถียรภาพและคุณภาพกาลัง แนวคิดเบื้องต้นของการปฏิบัติการและการวางแผนระบบ
กาลัง เทคโนโลยีใหม่ในระบบกาลัง
Physics of electricity, basics of alternating-current power, basic concepts
of electric generators, electric loads, power transmission and distribution overview of
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power performance including reliability, security, security, stability, and power quality,
concepts of power system operation and planning, new technologies in power system
43710359

เคมีสาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (2-1-3)
Chemistry for Industrial work
อะตอมและอิเล็กตรอนในอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมีแก๊สของเหลว
และของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคมีสมดุลเคมีสารละลายอิเล็กโทรไลต์
และการแตกตัวเป็นไอออน กรดและเบส สมดุลของไอออน เคมีไฟฟ้า
Atoms and electrons in atoms, periodic system, chemical bonds, chemical
reactions, gas, liquid and solid, solution, fundamental thermodynamics, chemical
kinetics, chemical equilibriums, Electrochemistry
43721059

การเขียนและการอ่านแบบเทคนิคสาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (1-2-1)
Technical Drawing and Reading for Industrial Work
เขียนแบบอุตสาหกรรมด้วยมือและคอมพิวเตอร์ ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียน
แบบภาพฉาย การเขียนภาพประกอบการกาหนดขนาดและลักษณะผิว ภาพตัด การสเก็ตภาพสามมิติด้วย
มือ ภาพคลี่ ภาพแยกชิ้นซับซ้อนและพิกัดความเผื่อ มาตรฐานและสัญลักษณ์แบบงาน การอ่านและ
วิเคราะห์แบบงานอุตสาหกรรม
Industrial drawing by hand and computer, Lettering orthographic
projection orthographic drawing pictorial drawing dimensioning sectioning freehand
sketches detail drawing and tolerance standard and symbol of drawing interpret and
analysis of industrial drawing
43731059

ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Industrial Safety and Accident Prevention
สาเหตุการอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมแนวทางการป้องกันของอุบัติเหตุในงาน
อุตสาหกรรม หลักการของการควบคุมสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
หลักการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยอุตสาหกรรมขั้นต้น
Natures and preventive of remedial procedures to hazards in industrial
production, principles of industrial environmental control safety laws principles of safety
management elementary industrial occupational health
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43731159

การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2 (2-0-4)
Environment and Energy Management
หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎ ระเบียบและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตาม มาตรฐาน
ISO 14001 หลักการจัดการพลังงาน กฎ ระเบียบและมาตรฐานด้านพลังงานตามระบบการจัด
การพลังงานมอก. 50001การนาระบบไปใช้งานและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Principle of environment management rule and regulation and standard
of environment, international system management ISO 14000 environment management
system, principle of energy management, rule and regulation and standard of energy,
renewable energy, energy management system, implementation of system and system
audit
43731259

การจัดองค์การและการบริหารอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Organization and Industrial Management
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานอุตสาหกรรมและการประกอบวิชาชีพอิสระ การ
จัดตั้งองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม การแสวงหาแหล่งเงินทุนในการประกอบการ การบริหารการเงินระบบ
โครงการ การวางแผนและควบคุมการผลิต การส่งเสริมกิจกรรมการตลาดสาหรับธุรกิจอุตสาหกรรม การ
บริหารบุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรม เทคนิคการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาปัญหา
การบริหารงานอุตสาหกรรม
General knowledge of industrial management and freelance, set up the
industrial organization, seeking funding investment, financial project management system,
planning and production control, marketing activity enhancement for industrial business,
human resource management in industrial business, effective cooperative technique,
case study of industrial management problems
43731359

ปฏิบัติงานพื้นฐานโลหะ
3 (1-6-4)
Basic Metals Practice
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ การบารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกล งานวัดและ
ตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทาเกลียว งาน
เครื่องมือกลเบื้องต้น การประกอบชิ้นงาน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
Practicing on tools use, tools and machine tools - maintenance,
measuring and inspection, lay-out, sawing, chisels, filing, drilling, cutting edge grinding,
threading, basic machine tools, part assembly and safety operations
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43731459

โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (1-2-3)
Package Software for Industrial Work
การนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้สาหรับงานอุตสาหกรรม ชุดซอฟต์แวร์
ชุดเฉพาะด้าน ชุดเพิ่มผลผลิต ซอฟต์แวร์เฉพาะงานและซอฟต์แวร์ประยุกต์มาช่วยในการผลิต ซอฟต์แวร์
วิเคราะห์และออกแบบวงจรไฟฟ้า ซอฟต์แวร์การประยุกต์งานออปแอมป์การสร้างสถานการณ์จาลอง
สาหรับกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Utilization of package software for industrial work, software suite,
specialized suite, productivity suite, special-purpose application, and application software
for aided-manufacturing, analysis and design electric circuit software, application of opamps software, simulation for process and production development
43731559

เทคโนโลยีการเชื่อม
2 (1-2-3)
Welding Technology
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมโลหะและเทคโนโลยีการเชื่อม
ความปลอดภัยในงานเชื่อม กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า วัสดุ เครื่องเชื่อม อุปกรณ์ในงานเชื่อม
เครื่องจักรและเทคโนโลยีการเชื่อม การแล่นประสาน รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน ท่า
เชื่อม และปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีงานเชื่อม งานเชื่อมแก๊สและ
ไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ก การเชื่อมแนวเดิน ต่อมุม ต่อตัวที ท่าราบ โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวนามัย
Invest safe and operate on the basic principles of metal welding and
welding technology, welding safety, process of gas welding and electric welding,
material, welder, equipment for machine welding, brazing, joint in welding and brazing,
welding position and operation of tools installation, gas and electric welding, the
beginning of arc, line welding (any le and T joint) parallel position of welding, by using
safety tools based on the principles of safety and occupational health
43732059

คณิตศาสตร์สาหรับงานอุตสาหกรรม 2
3 (3-0-6)
Mathematics for Industrial Work II
การใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาทางอุตสาหกรรมโดยการประยุกต์ของ Calculus,
Algebra, trigonometry และการใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการผลิต (SPC)
Mathematics application to solve industrial problems; calculus, algebra,
trigonometry and use of statistics production control (SPC)
43740559

การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2 (2-0-4)
Dual Vocational System
หลักการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาและสถานประกอบการเพื่อสร้างกาลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของ
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ภาคอุตสาหกรรม บทบาทและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง
นักศึกษา ครูฝึกในสถานประกอบการ
Dual vocational system principle, dual vocational system in vocational
institutions and entrepreneurs for create manpower professional which consisted with
entrepreneurs needs, roles and responsibility of instructors, educators, students,
parents, trainers in entrepreneurs, and those involved with vocational education
43740659

ประสบการณ์การจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน 2 (1-2-3)
Professional Experience of Work-Based Learning Integration
การศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการจัดการเรียนรู้ระหว่าง
โรงงานและสถานศึกษา การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ ทั้งหลักการและ
กระบวนการทัศน์ของศาสตร์การศึกษากับงานอุตสาหกรรม โดยการนาความรู้เชิงทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติจริง
ในโรงงาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และฝึกหัดความเป็นครูฝึกในโรงงานรวมทั้งส่งเสริมการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อพัฒนาครูฝึกในโรงงานที่มีความรู้ในด้าน
การจัดการเรียนการสอนควบคู่กับทักษะการทางานที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการทางานในภาคอุตสาหกรรม
Field study of Work-Based Learning integration between factory and
institution, learning management skill development in factory by integrating of content
knowledge both of principles and paradigm of educational science, and content with
industrial work, by applying theoretical knowledge into practice in factory, enhance
active learning and practice trainer professional in entrepreneurs, and also support
learning models appropriate to the environment for the learners based on learneroriented in order to develop trainers /mentors in factory those have knowledge of
instructional, performance, and practical skill which are related to the entrepreneurs’
needs and up to date with the change in the world of work in industrial sector
43741059

นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์สาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Pneumatic and Hydraulics for Industrial Work
หลักการ กฎพื้นฐาน ส่วนประกอบ วงจรที่ใช้ควบคุมไฮดรอลิกส์ นิวเมติกส์ และการ
ประยุกต์ เพื่อใช้สาหรับงานอุตสาหกรรม
Principles, basic rules of hydraulic and pneumatic equipment, hydraulic
and pneumatic circuits and application for industrial work
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เครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
3 (2-2-5)
Refrigeration and Air-condition
ทฤษฎีและหลักการของเครื่องทาความเย็น การถ่ายเทความร้อน หลักการทางานของ
ระบบเครื่องทาความเย็น วงจรไฟฟ้าและระบบควบคุม วงจรทางกล การทาสุญญากาศ การบรรจุสารทา
ความเย็นในเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ การซ่อมบารุง
Theory and principles of refrigeration, heat transfer, the principle of
refrigeration circuit and control circuit, mechanical vacuum, packing cooling, in
refrigeration and air conditioning maintenance
43741259

การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Industrial Quality Control
แนวความคิดในการจัดการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม เครื่องมือทางสถิติสา
หรับการควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีของการควบคุมกระบวนการและการยอมรับสาหรับงานคุณภาพ
ประสิทธิผลในการควบคุมคุณภาพสมัยใหม่และหลักการของเสียเป็นศูนย์การบริหารคุณภาพและการ
ปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรม
Concept of quality control management in industries, techniques of
quality control, statistical tools for quality control, theory of process and acceptance
control for quality, the effectiveness of modern quality control and the principles of zero
defects, quality management and improvement in industry
43742159

การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเบื้องต้น
2 (2-0-4)
Basic Industrial Business and Operation
ระบบการเงินและการบัญชีเบื้องต้น การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนการควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจ การลงทุนอย่างมีเหตุผล ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
โครงการ และการจัดทาแผนธุรกิจ
Financial system and the basic of accounting break event point to control
planning, return of investments, of investments, and strategies for new designs
distribution alternatives and writing a business plan
43749059

โครงงานอุตสาหกรรมศึกษา
3 (2-2-5)
Industrial Education Project
นาเสนอผลงานทางด้านอุตสาหกรรมศึกษาหรือจัดทาโครงงานในสาขาวิชาเอกโดยนา
ความรู้และเทคนิควิธีการต่างๆ มาประยุกต์ในการแก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆที่
จะทาให้เกิดประโยชน์กับการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม หรือเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมศึกษาภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
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Presenting the public with products or projects by students majoring in
industrial technology, by applying their knowledge and technique to their problem
solutions and innovations under an advisor supervision
43749159

ฝึกงานอุตสาหกรรมศึกษา
6 (0-18-9)
Industrial Education Practicum
การฝึกปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมในสถานประกอบการโดยเน้นการบูรณาการองค์
ความรู้ในสาขาวิชาเอกเพื่อปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม มีการนิเทศเพื่อการพัฒนาทักษะการทางานทั้ง
อาจารย์พี่เลี้ยงในสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัย มีการสัมมนาระหว่างฝึก
ปฏิบัติงาน และมีการจัดทารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน
Industrial education practicum in entrepreneur, with integration of all
knowledge in the training on professional experience for industrial work, supervision for
working skill development by both of mentors in entrepreneurs, and supervision
lecturers from university, participation in seminar for industrial education practicum and
conduct independent study report or innovation development for problem solving in
practicum
วิชาเฉพาะสาขาเลือก
43732359
การทดสอบวัสดุสาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (1-2-4)
Material Testing for Industrial Work
การทดสอบคุณสมบัติและพฤติกรรมทางกลของวัสดุ จากการดึง การอัด การเฉือน การ
บิด การดัด การกระแทก การทดสอบความแข็ง การทดสอบแบบทาลาย และการทดสอบแบบไม่ทาลาย
Material testing, mechanical behavior of materials, tensile test,
compressive test, shear test, torsion test, bending test, impact test, hardness test,
destructive testing and nondestructive testing
43732459

ทฤษฏีการปาดผิวสาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Metal Removal Theory for Industrial Work
ทฤษฎี วิทยาการการตัดปาดผิวด้วยคมตัดที่กาหนดทิศทางความเร็ว และแรงในการตัด
ผลของ ความร้อนในการตัดปาดผิว การลึกหรอของคมตัด ความเสถียรของคมตัด คุณสมบัติของมีดตัด ตัว
แปรต่างๆ ที่มีผลต่ออายุการใช้งานการตัดเฉือน และการหล่อเย็น เพื่อใช้สาหรับงานอุตสาหกรรม
Metal removal theory and physics of metal cutting, as considering
machine speeds, feeds, static properties tool life analysis of metal cutting, and cooling
system for industrial work
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เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Thermofluids for Industrial Work
หลักการเทอร์โมไดนามิกส์ คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน กฎข้อที่หนึ่ง
ของเทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหล สมการของไหล สมการโมเมนตัมและพลังงาน การถ่ายเทความ
ร้อน เพื่อใช้สาหรับงานอุตสาหกรรม
Thermodynamics principles, properties of pure matter, work and thermal,
the l st Law of thermodynamics, fluid mechanics, fluid equations, momentum equations,
energy and heat transfer for Industrial Work
43732959

การวัดละเอียดสาหรับงานอุตสาหกรรม
1 (1-0-2)
Metrology for Industrial Work
หลักการการวัดละเอียดสาหรับงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบและการควบคุม การใช้
เครื่องมือวัด และการพิจารณาเลือกระบบการวัดที่เหมาะสม เพื่อใช้สาหรับงานอุตสาหกรรม
The science of metrology for industrial work, inspection and quality
control, the use of measuring, and devices, and secure optimal conditions of
manufacture for industrial work
43733059

การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Industrial Plant Layout
การวางผังโรงงาน และการวางแผนสิ่งอานวยความสะดวกได้แก่ การขนย้ายวัสดุ การ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อวางผัง ชนิดพื้นฐานของการวางผังการบริการและงานสนับสนุน
Preliminary analysis of plant design, layout and facilities planning, material
handing, nature of plant layout problems, plant location, product analysis, basic types of
layout service and auxiliary functions
43733159

เทคโนโลยีการบารุงรักษางานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Industrial Maintenance Technology
แนวคิดในการบารุงรักษา การตรวจสอบของการเครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผน
และควบคุมกิจกรรมการบารุงรักษา การวัดและประเมินผลสรรถนะการบารุงรักษา หลักการจัดการ
บารุงรักษาเชิงป้องกัน การบารุงรักษาแบบทวีผล
Maintenance concepts, machine and equipment inspection, planning and
control of maintenance activities, measurement and evaluation of maintenance
performance, principle of preventive maintenance, total productive maintenance (TPM)
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คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์วงจร
3 (2-2-5)
Computer Aided Circuit Analysis and Design
แนวคิดคานวณ การพัฒนาโปรแกรมเชิงโครงสร้าง การควบคุมสายงาน ฟังก์ชัน แนว
ลาดับ ตัวชี้อักขระและสายอักขระ การจัดรูปแบบการรับเข้าแบะส่งออก การประมวลผลแฟ้มข้อมูล การ
เรียงทับซ้อน แถวคอย รายการโยง โครงสร้างรูปต้นไม้ การค้นหา การเรียงลาดับ
Computing concepts, structured program development, flows control
functions, arrays, pointers and strings, formatted input/output, file processing, stacks
queues, linked lists, tree structures searching sorting
43735159

การเขียนแบบและการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Computer-Aided Drafting and Design
หลักการนาซอฟท์แวร์ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการออกแบบและเขียน
แบบ โดยใช้ระบบมาตรฐานสากล หลักการสร้างรูปทรงเลขาคณิต เส้นตรงเส้นโค้ง การสร้างเลเยอร์ การ
กาหนดขนาด ตัวอักษร การสร้างลายตัด Model space และ Paper space การแก้ไขภาพ การสร้าง
แบบภาพฉาย ภาพเหมือนจริง และภาพ 3 มิติ
Using computer software for designing and drawing standard, creating
geometer pattern, line, curve, layer, dimension, font, pattern, Model space and Paper
space, edit the pictures, orthographic drawing, perspective and 3D
43735259

การโปรแกรมซีเอ็นซี
3 (2-2-5)
CNC Programming
ส่ว นประกอบและหน้ าที่ของเครื่องกัดและเครื่องกลึ ง CNC ระนาบและพิกัดของ
เครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (DIN/ISO) จุดอ้างอิงและการชดเชยความยาว
เครื่องมือตัด การปฏิบั ติงานกับ เครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC กฎความปลอดภัย การบารุงรักษา
เครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC พื้นฐานของระบบการผลิต ชนิดเครื่องมือกลในการตัด ปาดผิว ความหมาย
ของระบบควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ พารามิเตอร์ที่มีผลกระทบต่อการตัดปาดผิว ระบบการ
เคลื่อนที่และทิศทางการเคลื่อนที่ อุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องจักรในระบบการวัดโครงสร้างของระบบ
โปรแกรมซีเอ็นซี เทคโนโลยีการโปรแกรมด้วยมือ การโปรแกรมอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์
Components and functions of milling machine and lathe machine CNC,
plane and coordinate, basic programming (DIN/ISO) reference point and length cutting
tools, operation of CNC, safety rules, maintenance of machine, basic of production
system, type of cutting machine tools, metal removal, numerical control system by
computer programming, parameter affecting, movement and direction of motion system,
equipment and machinery of measuring system, the structure of CNC, manual and
automatically programming
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การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตเบื้องต้น
3 (2-2-5)
Introduction to CAD/CAM
บุรพวิชา : 43735259 การโปรแกรมซีเอ็นซี
พื้นฐานระบบปฏิบัติงานของ UNIX, UG/GATE WAY การทางานด้วยระบบ CAD การ
ออกแบบระบบใน 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลในระบบ 3 มิติ การแก้ไข Post Processor
การส่งถ่ายข้อมูลจากระบบ CAD ไป CAM การคานวณและการจาลองผลิตชิ้นงานในระบบ 3 มิติด้วย
คอมพิวเตอร์ การฝึกบนเครื่อง CNC ด้วยโปรแกรม CNC จาก Unigraphics
Basic of operation system of UNIX, UG/GATE WAY by CAD, 3D design, edit
post Processor, CAD data transfer to CAM, compute and simulation of production part in
3D, practice on CNC machine by unigraphics Program
43735459

การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล
2 (2-0-4)
Machine Element Design
บุรพวิชา : 43745159 กลศาสตร์ของแข็ง
ทฤษฎีของความเสียหายที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ภายใต้โหลดสถิต
และโหลดเปลี่ยนแปลงการออกแบบ เพลา ลิ่ม สไปลน์และคัปปลิง ตลับลูกปืน ระบบการการหล่อลื่นการ
ขับด้วยสายพาน,โซ่ ,สกรูส่งกาลัง,สกรูยึดชิ้นงาน,และการออกแบบรอยเชื่อม
Theory of failure used in machine elements subjected to static and
varying loads shafts keys splines ad couplings rolling bearing lubrication and journal
bearings flexible drives mechanical springs power screws fasteners and welded joints
43736059

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
Electric Circuit Analysis
การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องกาเนิดไฟฟ้าและการใช้งานมอเตอร์
และการใช้งาน หม้อแปลง ระบบไฟสามเฟส ระบบส่งกาลัง เครื่องมือทางไฟฟ้า
Direct current and alternating current circuit analysis, generators and their
uses motors and their uses transformers three-phase system power transmission system
electrical instruments
43736159

สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
Electromagnetic Fields and Electric Field
สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การโพลาไรซ์ของคลื่น การสะท้อนและการ
หักเหของคลื่น พอยติง เวกเตอร์และการไหลของกาลัง คลื่นถูกนาทางสายส่ง ท่อนาคลื่น การกระทา
ระหว่างกันของสนามและวัตถุ การแผ่พลังงาน
Maxwell’s equations electromagnetic waves wave polarization reflection
and refraction of waves, pointing vector and flow of power, guided waves, transmission
lines, waveguides, interaction of fields and matters, radiation
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43736259

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Industrial Electronics
วงจรอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการผลิตอัตโนมัติ วงจรการรับข้อมูล อุปกรณ์สารกึ่งตัวนา
ก าลั ง อุ ป กรณ์ อิ น พุ ต และเอาต์ พุ ต ส าหรั บ ควบคุ ม ทางอุ ต สาหกรรม หลั ก การพื้ น ฐานของวงจร
อิเล็ กทรอนิ ก ส์ กาลั ง วงจรเรี ย งกระแสแบบควบคุมได้ วงจรแปลงผั นระดับแรงดัน กระแสตรง วงจร
อินเวอร์เตอร์และรีเลย์ชนิดโซลิดสเตต วงจรควบคุมสาหรับมอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลับและ
มอเตอร์สาหรับวัตถุประสงค์พิเศษ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกลอัจฉริยะ
Electronic circuits for automated production, input cycle, semiconductor,
input and output devices for industrial control, the basic principles of power electronics
circuits, rectifiers control, DC converter circuit, inverter circuit and solid-state relays,
circuit control for DC motors, AC motors and motors for specials purposes, industrial
robots and transmission control protocols for intelligence machines
43736359

การประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์
3 (2-2-5)
Microcontroller Application
การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ การอินเตอร์เฟสไมโครคอนโทรลเลอร์กับ
อุปกรณ์ภายนอก สร้างและทดสอบวงจรเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้โปรแกรมจาลองการทางาน
ออกแบบและสร้างชิ้นงานที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นองค์ประกอบหลักและเขียนโปรแกรมควบคุม
Microcontroller programming , the microcontroller interface with external
devices, create and test circuit of microcontrollers, simulation program utilize for design
and create work with microcontroller as a core component and control programming
43736459

การวิเคราะห์และการประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า
2 (2-0-4)
Analysis and Applications of Electrical Machines
การประยุกต์มอเตอร์ การควบคุมมอเตอร์โดนคอนแทคเตอร์และรีเลย์ การแนะนาพลวัต
ของเครื่องจักรเบื้องต้น การควบคุมมอเตอร์โดยใช้อุปกรณ์สถานะของแข็งเครื่องจักรแบบพิเศษ วิธีการ
เริ่มเดินของมอเตอร์เหนี่ยวนาหลายเฟสและของมอเตอร์ประสานหลายเฟส มอเตอร์แบบเศษส่วนแรงม้า
Motor applications, control of motors by contactor and relay introduction
to machine dynamics, solid state control of motors, special machines, starting methods
of polyphase induction motors and polyphase synchronous motors, fractional horsepower motors
43736559

การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
2 (2-0-4)
Electric Drives
การพัฒนาการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ส่วนประกอบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า คุณลักษณะ
โหลด ย่านการทางานของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า วิธีการเริ่มเดินและเบรกชองมอเตอร์ไฟฟ้า การ
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คานวณหาขนาดและการส่งกาลังของมอเตอร์ไฟฟ้า คุณลักษณะแรงบิดความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า
ประเภทของเครื่องควบคุมสาหรับการขับเคลื่อนไฟฟ้า การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรง การขับเคลื่อน
มอเตอร์กระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนเซอร์โว การประยุกต์งานขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าในระบบ
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ
Development of electric drives, electric drive components, load
characteristics, operating region of electric drives, staring and braking methods of electric
motors, calculations of sizing and power transmission of electric motors, torque-speed
characteristics of electric motors, types of controllers for electric drives, DC motor drives
, AC motor drives, servo drive system, application of electric motor drives in industrial
automation system
43736659

การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร
2 (2-0-4)
Electrical System Design in Buildings
หลักการออกแบบระบบไฟฟ้า ผังการจ่ายกาลังไฟฟ้า มาตรฐานและข้อกาหนดของการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า แบบแปลนไฟฟ้า การประมาณโหลด การออกแบบขนาดและชนิดของสายไฟฟ้า ระบบ
สายดิน ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินระบบเตือนภัย การเขียนแบบไฟฟ้า การติดตั้ง และการประมาณราคา
Method to building electrical system design, electric power distribution,
standard and condition for electrical installation, electrical system plan, estimation and
calculate electrical loads, typical of electric line, system grounding, emergency and alert
system, electrical drawing, installation and estimation
43736759

การส่องสว่างและการออกแบบ
2 (2-0-4)
Illumination and Design
ฟิสิกส์ของแสง หน่วยและวิธีการวัดปริมาณแสงสว่างและการทดลองการวัดแสง การส่อง
สว่าง ปริมาณและคุณภาพของการส่องสว่าง แหล่งกาเนิดแสงแบบเผาไส้แบบเรืองแสง แบบเมอคิวรี่ และ
แบบคายประจุความเข้มสูง คุณลักษณะและการทดลองวัดคุณลักษณะ การควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ
ในการส่องสว่างข้อพิจารณาในการออกแบบและคานวณระบบส่องสว่าง สาหรับภายในอาคาร ภายนอก
อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
Physics of light, units and measurement of light and laboratory
measurements illumination; quantity and quality of illumination, light sources,
incandescent, fluorescent, mercury and high intensity discharge sources, their
characteristics and characteristics test, light control and luminaries, luminaries and their
selection, interior, exterior and factory lighting calculations and design
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43737059

การวิเคราะห์ทางสถิติสาหรับงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Statistical Analysis for industrial Work
การใช้สถิติเพื่อการออกแบบการทดลอง วิเคราะห์ผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง
สถิติเพื่อการทาวิจัย สถิติเพื่อการประกันคุณภาพ การใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลโครงการต่างๆ รวมทั้งการใช้สถิติเพื่อการบริหาร
Using statistics for the design and analysis of experiments in industrial for
research, statistical analysis of experimental data, feasibility analysis and assessing on
industrial programs and using statistics for management
43737159

การออกแบบแผนการทดลองสาหรับอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Experimental Design for industry
การเก็บรวบรวมข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์เบื้องต้น ทฤษฎีพื้นฐานแนวคิด
ในการออกแบบทดลองสาหรับงานวิศวกรรม เทคนิคทางสถิติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ความแปรปรวน การ
ประยุกต์การออกแบบทดลองเพื่อพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์
Data collection, presentation, primary analysis, basic theory, concept of
design experiment for engineering, statistical and variance, application of the experiment
to develop process and production
43737359

กลศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Mechanics for Industrial Technology
ระบบของแรง เงื่อนไขของความสมดุล การวิเคราะห์แรงยึดเหนี่ยว โครงสร้างและกลไก
การแตกแรง แรงในคานและในสายเคเบิล แรงเสี ยดทาน โมเมนต์ของความเฉื่อย กฎของนิวตัน การ
เคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุม งานที่ได้ กาลังที่ได้ และประสิทธิภาพทางกล
Force systems, equilibrium conditions, analysis of mutual force, structures
and analysis of forces, force in beams and cables, friction forces, moment, Newton’s
laws, linear and angular motion, work quantitative and mechanic efficiency
43742359

เทคโนโลยีการผลิตสาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Manufacturing Technology for industrial Work
ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต การขึ้นรูปโลหะ ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมวิธี
การผลิตและวัสดุ ทฤษฎีพลาสติซิตี้เทคนิค การวัดพารามิเตอร์ของกรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะแผ่นเพื่อใช้
สาหรับงานอุตสาหกรรม
Theories and concepts of manufacturing process, metal forming,
relationship between manufacturing process and materials, plasticity techniques theory,
parameter measurement of metal forming for industrial work
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43742459

ปฏิบัติการเครื่องมือกลสาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (1-2-2)
Machine Tools Practice for industrial Work
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ ตั ด การตั ด เฉื อ น การกลึ ง การกั ด การไส การเจี ย ระไน
ลั ก ษณะมีด กลึ ง และมี ดไสแบบต่า งๆ เครื่ อ งมื อ ประกอบในการกลึ ง แบบต่า งๆ และการบ ารุ ง รัก ษา
เครื่องมือกลทุกชนิด เพื่อใช้สาหรับงานอุตสาหกรรม
Practicing on cutting tool uses, cutting turing, milling, shaping, and grinding
operations, cutting tool forms, operation of horizontal and vertical milling machine tools
maintenance for industrial work
43742759

การออกแบบแม่พิมพ์สาหรับงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Press Tool and Die Design for industrial Work
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ กรรมวิธีในการทาแม่พิมพ์ การเลือกวัสดุ
ชิ้นงานและวัสดุแม่พิมพ์และเครื่องมือกลสาหรับแม่พิมพ์
Basic knowledge on press tool and die design, press tools and die design
process. Selecting for work pieces and die material, and machine mechanics
43745159

กลศาสตร์ของแข็ง
2 (2-0-4)
Mechanics of Solids
ความเค้นและความเครียด กฎของฮุค ความเค้นเนื่องมาจากแรงตามแนวแกน แรง
ตัดขวางและความดันการบิด การโก่งของคานและเสาสูง ความเค้นและความเครียดระนาบ การแปลง
ความเค้นและความเครียด การรวมความเค้นอิลาสติก
Stress stress-strain diagram, Hook’s law, stresses due to various loads;
axial force, transversal force, and pressure, torsion, deflection of beams and columns or
struts, plane stress and plane strain, stress and strain transformation, combined stresses,
elastic constants
43746059

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
3 (2-2-5)
Programmable Logic Controller
การวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ โครงสร้าง
ทางสถาปัตยกรรมของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ การอินเตอร์เฟส อุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุท
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ การกาหนดแอดเดรส โครงสร้างภาษาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ การเขียน
แลดเดอร์ไดอะแกรมและการโปรแกรม การออกแบบระบบควบคุม และการประยุกต์งาน
Systematic analysis and design of programmable logic controller, the
architectural structure of programmable logic controller, the interface, input and output
devices, sensor devices, the address, programmable logic controller language,
programming and ladder diagram writing, design and applications in control system
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เทคโนโลยีไฟฟ้าศึกษา
2 (2-0-4)
Electrical Technology Education
ประเด็นและปัญหาทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า การประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ไฟฟ้าเพื่อการแก้ปัญหาการสอนงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน การพัฒนาโปรแกรมจาลองสถานการณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Issues and topics in electrical technology, electrical industrial application
to solve the problems of industrial work instruction including development of
educational innovation, classroom materials, and simulation software
43746259

เทคโนโลยีดิจิตอลสาหรับงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Digital Technology for Industrial Work
ระดับตัวเลข พีชคณิตบูลีน ลอจิกเกจ การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรลอจิก วงจร
รวมและการประยุกต์ วงจรเข้ารหัส/ถอดรหัส มัลติเพลกเซอร์/ดีมัลติเพลกเซอร์ วงจรมัลติไวเบรเตอร์ การ
ออกแบบวงจรดิจิตอลอื่นๆ
Number systems, boolean algebra, logic gate, logic circuits analysis and
design, integrated circuits and applications, decoder and encoder circuits, multiplexer
and demultiplexer circuits, multivibrator circuit and another digital circuit design
43746359

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
2 (2-0-4)
Electrical Measurements and Instruments
หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การจาแนกและลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัด
การวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันแบบกระแสตรงและกระแสสลับโดยใช้เครื่องมือวัดแบบ
แอนะล็อกและแบบดิจิทัล การวัดกาลัง ไฟฟ้า ตัวประกอบกาลัง และพลังงานการวัดค่าความต้านทาน
ไฟฟ้า ค่าความเหนี่ยวนาไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้า การวัดค่าความถี่ คาบ ช่วงเวลา สัญญาณรบกวน ตัว
แปรสัญญาณ
Units and standards for electrical measurements, instrument
classifications and characteristics, measurement analysis, measurement of DC and AC
current and voltage using analog and digital instruments, power, power factor and energy
measurements, measurement of resistance, inductance, and capacitance, frequency and
period/time-interval measurements, noises, transducers
43746459

อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3 (2-2-5)
Power Electronics
ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลังไดโอดกาลังไทริสเตอร์ จีทีโอ ทรายซิ
สเตอร์สองขั้วกาลัง มอสเฟตกาลัง ไอจีบีที ลักษณะของวัสดุแม่เหล็ก แกนหม้อแปลงกาลัง แกนเฟอไรต์
แกนผงเหล็ก เครื่องแปลงผัน เครื่องแปลงผันกระแสสลับเป็นกระแสตรง เครื่องแปลงตรงผันกระแสตรง
เป็นกระแสตรง เครื่องแปลงผันกระแสสลับเป็นกระแสสลับ เครื่องเปลี่ยนความถี่ การขับมอเตอร์ ด้วย
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สถานะของแข็ง การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์กระแสเหนี่ยวนา การควบคุมมอเตอร์
ประสานเวลา
Characteristics of power electronic devices, power diode thyristor, GTO,
power bipolar transistor, power MOSEET, IGBT, characteristics of magnetic material,
power transformer core, ferrite core, iron powder core, ferrite core, iron power core,
converters, AC to DC converter, AC to AC to converter, inverter, DC to AC converter,
frequency changer, solid state motor drive, direct current motor control induction motor
control, synchronous motor control
43746559

ระบบควบคุมป้อนกลับ
3 (3-0-6)
Feedback Control system
ระบบเชิงเส้น ส่วนประกอบของระบบเชิงเส้นในความหมายของอนุพันธ์และการแปลง
รูปลาปลาซ โมเดลของระบบและสมการโอนย้าย แผนภาพบล็อก และกราฟ ทางเดินของสัญญาณ การ
ควบคุมพื้นฐาน การควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม การแบ่งประเภทของระบบควบคุมป้อนกลับ การ
วิเคราะห์ทางของราก การวิเคราะห์ผลตอบสนองความถี่และการเลี่ยนแบบของจริง
Liner system, component of linear system in differential equation
description, laplace transform, control system model and transfer equation, block
diagram, signal flow graph basic control and automatics control system for industrial,
classification of feedback control system, root locus analysis, frequency response
analysis and simulation
43746659

วงจรขยายเชิงดาเนินการขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Operational Amplifier
ประมวลเรื่องการพัฒนาวงจรขยายสัญญาณไฟตรงจนถึงออปแอมป์ การพักงานของออป
แอมป์ ในลักษณะจรรวมเชิงเส้น การประยุกต์งานออปแอมป์ เทคนิคการคานวณในวงจรแอนนาล็อก
ออปแอมป์ในระบบควบคุมอัตโนมัติและในเครื่องมือวัด การประยุกต์ในลักษณะไม่เชิงเส้นและการกรอง
สัญญาณ การประยุกต์งานของออปแอมป์ในงานอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ OTA เบื้องต้น
Syllabus development of circuit DC amplifier to op-amps, liner integrated
circuits, applications of op-amps, calculation techniques, techniques in analog circuits,
op-amps in the automatic control system and instrumentation, application of the
characteristics of nonlinear filtering and signal, applications of op-amps in other
electronic, introduction to OTA
43746759

การวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Industrial Automation and Control
แนะนาการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม การปรับสภาพสัญญาณแอนะล็อก การปรับสภาพ
สัญญาณดิจิทัล ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ ตัวขับเร้า ตัวควบคุมแบบแอนะล็อก ตัวควบคุมแบบดิจิทัล
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การควบคุมลาดับ ตัวควบคุมตรรกะโปรแกรม(พีแอลซี) การโปรแกรมพีแอลซีการต่อประสานพีแอลซี การ
ประยุกต์รีเลย์ ตัวจับเวลา ตัวนับและพีแอลซี ในระบบอัตโนมัติ
Introduction to industrial control, analog signal conditioning, digital signal
conditioning, sensors and transducers, actuators, analog controllers, digital controllers,
sequence control, programmable logic controllers (PLC), PLC programming, PLC
Interfaces, relay, timers, counters and PLC applications, in automation system
43747459

การศึกษาปัญหาทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industry Problem Study
วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่องานอุตสาหกรรม
Analyzing the problem associated with industrial work impact
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หมายเลข 2
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
(* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
*1. นายแดน ทองอินทร์
งานวิจัย
ศรีวรรณ ยอดนิล, มานพ แจ่มกระจ่าง, สมหมาย แจ่มกระจ่าง, ดุสิต ขาวเหลือง, แดน ทองอินทร์,
เกรียงศักดิ์ บุญญา, เมธี ธรรมวัฒนา, สมาน ศรีสวัสดิ์, พีระพงษ์ สุดประเสิรฐและพันธ์ศักดิ์ พล
อินทร์ (๒๕๕๘). การพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยกาปงเฌอเตียล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
มานพ แจ่มกระจ่าง, แดน ทองอินทร์ และเกรียงศักดิ์ บุญญา. (๒๕๕๔). ความต้องการ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ของครูช่างอุตสาหกรรม ในภาคตะวันออก.
ชลบุร:ี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
*2. นายไชยยันต์ ถาวระวรณ์
ผลงานวิจัย
ไชยยันต์ ถาวระวรณ์. (๒๕๔๘). การศึกษากาลังคนของสถานประกอบการเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก.
กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
ไชยยันต์ ถาวระวรณ์. (๒๕๕๕). พลังงานทดแทนสาหรับงานอุตสาหกรรมในอนาคต. วารสารการศึกษา
และการพัฒนาสังคม, ๘(๒), ๕-๒๒.
*3. นายเกรียงศักดิ์ บุญญา
ผลงานวิจัย
ศรีวรรณ ยอดนิล, มานพ แจ่มกระจ่าง, สมหมาย แจ่มกระจ่าง, ดุสิต ขาวเหลือง, แดน ทองอินทร์,
เกรียงศักดิ์ บุญญา, เมธี ธรรมวัฒนา, สมาน ศรีสวัสดิ์, พีระพงษ์ สุดประเสิรฐและพันธ์ศักดิ์ พล
อินทร์ (๒๕๕๘). การพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยกาปงเฌอเตียล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
เกรียงศักดิ์ บุญญา. (๒๕๕๖). ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม เพื่อเตรียม
ความพร้อมแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๙(๒), ๗-๒๑.
เกรียงศักดิ์ บุญญา. (๒๕๕๕). การพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษาของผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน.
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๘(๒), ๒๑-๓๕.
เกรียงศักดิ์ บุญญา. (๒๕๕๔). งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสถานประกอบการในภาคตะวันออก. ชลบุร:ี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา.
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*4. นายดุสิต ขาวเหลือง
ผลงานวิจัย
ดุสิต ขาวเหลือง. (๒๕๕๔). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการศึกษาและ
การพัฒนาสังคม, ๗(๑), ๓๓-๔๖.
ศรีวรรณ ยอดนิล, มานพ แจ่มกระจ่าง, สมหมาย แจ่มกระจ่าง, ดุสิต ขาวเหลือง, แดน ทองอินทร์,
เกรียงศักดิ์ บุญญา, เมธี ธรรมวัฒนา, สมาน ศรีสวัสดิ์, พีระพงษ์ สุดประเสิรฐและ
พันธ์ศักดิ์ พลอินทร์. (๒๕๕๘). การพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
กาปงเฌอเตียล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
บทความวิชาการ
ดุสิต ขาวเหลือง. (๒๕๕๔). การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะ Competency and Effective
Training . วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๗(๑), ๑๘-๓๒.
*5. นายเมธี ธรรมวัฒนา
ผลงานวิจัย
ศรีวรรณ ยอดนิล, มานพ แจ่มกระจ่าง, สมหมาย แจ่มกระจ่าง, ดุสิต ขาวเหลือง, แดน ทองอินทร์,
เกรียงศักดิ์ บุญญา, เมธี ธรรมวัฒนา, สมาน ศรีสวัสดิ์, พีระพงษ์ สุดประเสิรฐและ
พันธ์ศักดิ์ พลอินทร์. (๒๕๕๘). การพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
กาปงเฌอเตียล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ผลงานทางวิชาการ
เมธี ธรรมวัฒนา. (๒๕๕๕). กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพในชั้นเรียน : กรณีศึกษานิสิต
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารคณะศึกษาศาสตร์,
๒๓(๓), ๑๗-๒๖.
6. นายมานพ แจ่มกระจ่าง
ผลงานวิจัย
สมพงษ์ บุญญา และมานพ แจ่มกระจ่าง. (๒๕๕๔). ผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมี
วินัยในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิต.
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๗(๑), ๘๓-๙๕.

66

หมายเลข 3
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทางปัญญา

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร
(ภาษาอังกฤษบังคับ)
99910159 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

 
 

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ การ
 
สื่อสาร
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร

2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวติ บัณฑิต
บูรพา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
41530359 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์
85111059 การออกกาลังกายเพือ่ คุณภาพชีวิต


4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4 5 1 2

3

4

5

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 



3

4

6. ทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้

5

1

2

3
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1
3) กลุ่มวิชาทักษะชีวติ และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกลุม่ วิชา
สังคมศาสตร์
40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาสังคม
40240459 จิตอาสาเพือ่ การพัฒนาสังคม
41410159 พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นา
4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
26510359 มนุษย์กับทักษะการคิด
40421259 การพัฒนาทักษะการคิดนอก
กรอบ
5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

2. ความรู้

2 3 4 1 2

3

3. ทักษะ
ทางปัญญา

4

1

2

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5

1

2

3

4

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 1 2



 

 
 

 
 





 

 

 

 









6. ทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้

3 4 5 1 2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (หมวดวิชาเฉพาะ)


รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

ความรับผิดชอบหลัก
2. ความรู้



3. ทักษะทางปัญญา

ความรับผิดชอบรอง

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

3

  

  









 

 

 







 

 

 







     

 







 

 





4

6. ทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้

5

1 2 3

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู
40020159 จิตวิทยาสาหรับครู
40020459 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
43730159 คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการทางาน
อุตสาหกรรม
43730259 การพัฒนาหลักสูตร
และงานอุตสาหกรรม
43737259 การวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้สาหรับงานอุตสาหกรรม
43740359 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่องานอุตสาหกรรม
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รายวิชา

43740459 เทคนิคการสอนงาน
อุตสาหกรรม
43747259 การประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2

3



 

 

 







 

 

 







 

 

 







 

 

 







 

 

 







 

 

 







 

 

 







 

 

 







 

 

 





หมวดวิชาเฉพาะสาขาบังคับ
43711159 คณิตศาสตร์สาหรับ
งานอุตสาหกรรม 1
43711259 วัสดุศาสตร์สาหรับ
งานอุตสาหกรรม
43710159 ฟิสิกส์สาหรับงาน
อุตสาหกรรม
43710259 เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม
43710359 เคมีสาหรับงาน
อุตสาหกรรม
43721059 การเขียนและการอ่าน
แบบสาหรับงานอุตสาหกรรม
43731059 ความปลอดภัยและการ
ป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม

4

6. ทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้

5

1 2 3

70
รายวิชา

43731159 การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
43731259 การจัดการองค์การ
และการบริหารอุตสาหกรรม
43731359 ปฏิบัติงานพื้นฐานงานโลหะ

43731459 โปรแกรมสาเร็จรูป
สาหรับงานอุตสาหกรรม
43731559 เทคโนโลยีการเชื่อม
43732059 คณิตศาสตร์สาหรับ
งานอุตสาหกรรม 2
43740559 การอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
43740659 ประสบการณ์การจัด
การศึกษาแบบบูรณาการการ
เรียนรู้กับการทางาน
43741059 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
สาหรับงานอุตสาหกรรม
43741159 เครื่องทาความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
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6. ทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้

4

5





1

2

3
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รายวิชา

43741259 การควบคุมคุณภาพ
อุตสาหกรรม
43742159 การประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมเบื้องต้น
43749059 โครงงาน
อุตสาหกรรมศึกษา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3





 

 









 

 









 

 





   

 





 

 









 

 









 

 









 

 









 

 









6. ทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้

5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

43749159 ฝึกงานอุตสาหกรรมศึกษา

วิชาเฉพาะสาขาเลือก
กลุ่มวิชาเน้นเทคโนโลยีการผลิต
43735159 การเขียนแบบและ
การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
43735259 การเขียนโปรแกรม
ซีเอ็นซี
43735359 การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบและการผลิต
เบื้องต้น
43735459 การออกแบบชิ้นส่วน
เครื่องกล
43737059 การวิเคราะห์ทาง
สถิติสาหรับอุตสาหกรรม

2. ความรู้

    



4

5





1

2

3
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

43737159 การออกแบบแผนการ
ทดลองสาหรับอุตสาหกรรม

43745159 กลศาสตร์ของแข็ง
43747459 การศึกษาปัญหาทาง
อุตสาหกรรม
43737359 กลศาสตร์สาหรับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
43732359 การทดสอบวัสดุ
สาหรับงานอุตสาหกรรม
43732459 ทฤษฏีการปาดผิว
สาหรับงานอุตสาหกรรม
43732559 เทอร์โมฟลูอิดส์
สาหรับงานอุตสาหกรรม
43732959 การวัดละเอียด
สาหรับงานอุตสาหกรรม
43733059 การวางผังโรงงาน
อุตสาหกรรม
43733159 เทคโนโลยีการบารุง
งานอุตสาหกรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6. ทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
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รายวิชา

43742359 เทคโนโลยีการผลิต
สาหรับงานอุตสาหกรรม
43742459 ปฏิบัติการเครื่องมือ
กลสาหรับงานอุตสาหกรรม
43742759 การออกแบบ
แม่พิมพ์สาหรับงานอุตสาหกรรม
วิชาเฉพาะสาขาเลือก
กลุ่มวิชาเน้นเทคโนโลยีไฟฟ้า
43735059 คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบและวิเคราะห์วงจร
43736059 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

43736159 สนามไฟฟ้าและ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
43736259 อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
43736359 การประยุกต์
ไมโครคอนโทรลเลอร์
43736459 การวิเคราะห์และ
การประยุกต์เครื่องจักรกลไฟฟ้า

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
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4

6. ทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้

5

1

2

3
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43736559 การขับเคลื่อนด้วย
ไฟฟ้า
43736659 การออกแบบระบบ
ไฟฟ้าในอาคาร
43736759 การส่องสว่างและ
การออกแบบ
43746059 โปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรลเลอร์
43746159 เทคโนโลยีไฟฟ้าศึกษา

43746359 เครื่องมือวัดและการ
วัดทางไฟฟ้า
43746459 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
43746559 ระบบควบคุม
ป้อนกลับ
43746659 วงจรขยายเชิง
ดาเนินการขั้นสูง
43746759 การวางระบบ
อัตโนมัติและการควบคุมเชิง
อุตสาหกรรม

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
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6. ทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้

5

1

2

3

75
ผลการเรียนรู้ Learning Outcomes (LO)
1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
(3) มีคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู
(4) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2 ด้านความรู้
(1) มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
(2) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
(3) บูรณาการความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพครู
(4) บูรณาการความรู้ระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะสังเคราะห์และประเมินค่าองค์
ความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์
(3) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมทั้งการวินิจฉัย
ผู้เรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
(4) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และ
นาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(5) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมี
วิสัยทัศน์
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สานึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และมี
ความเป็นไทย
(2) มีภาวะผู้นา และสามารถทางานเป็นทีม
(3) มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนด้วยความเข้าใจ และความรู้สึก เชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และสังคม
(4) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่ม และ
ระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
(5) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้นาและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

76
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน
(2) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนอย่าง รวดเร็ว
ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
(4) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
(5) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดการเขียน และ
การนาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบ
ที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal)
อย่างสร้างสรรค์
(2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ

77

หมายเลข 4
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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หมายเลข 5
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา

Bachelor of Education (Industrail Technology Education)

Bachelor of Education (Industrail Technology Education)

จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
87 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาชีพครู
24 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
63 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพเฉพาะสาขาบังคับ
29 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพเฉพาะสาขาเลือก ไม่น้อยกว่า
34 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อาจารย์แดน ทองอินทร์
2. รศ.ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง
3. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา
4. อาจารย์วรวุฒิ เพ็งพันธ์
5. อาจารย์เกศรา น้อยมานพ

จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาชีพครู
23 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
80 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะสาขาบังคับ
52 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะสาขาเลือก ไม่น้อยกว่า
28 หน่วยกิต
ค. วิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ดร.แดน ทองอินทร์
2. ดร.ไชยยันต์ ถาวระวรณ์
3. ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา
4. ผศ.ดร.ดุสติ ขาวเหลือง
5. ดร.เมธี ธรรมวัฒนา

หมายเหตุ
เดิม
เพิ่มหน่วยกิต
แก้ไข

แก้ไข
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)

รหัสวิชา
222101
222102
449201
500201
233193
233195
233197
234101
235101
850101- 850125

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1
English I
ภาษาอังกฤษ 2
English II
ภาษาอังกฤษสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
English for Teachers and Educational Personnel
ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
English for Engineering
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเวียตนามเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

รหัสวิชา
99910159

3 (3-0-6)

99910259

3 (3-0-6)

99920159

3(3-0-6)

22810159

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หมายเหตุ
หน่วยกิต
3 (3-0-6) ปรับ
3 (3-0-6)

ปรับ

3 (3-0-6)

ปรับ

3 (3-0-6)

ปรับ

2 (2-0-4)

ปรับ

1(1-2-3)

ปรับ

Thai Language Skills for Communication

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

41530359

1(0-2-1)

85111059

จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
Psychology for the Quality of Life

การออกกาลังกายเพื่อคุณภาพชีวติ
2 Exercise for Quality of Life
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)

รหัสวิชา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

402404

จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
Volunteer Spirit for Social Development

2 (2-0-4)

414101

พลวัตกลุม่ และภาวะผู้นา
Group Dynamics and Leadership

3 (3-0-6)

423103

พื้นฐานการคิดเชิงระบบ
Fundamental Systems Thinking

3 (3-0-6)

310101

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
Information Technology in Daily Life

3 (2-2-5)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
Sufficiency Economy and Social
Development
40240459 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
Volunteer Spirit for Social Development
41410159 พลวัตกลุม่ และภาวะผู้นา
Group Dynamics and Leadership
26510359 มนุษย์กับทักษะการคิด
Man and Thinking Skills
40421259 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
Lateral Thinking Skill Development

หมายเหตุ
หน่วยกิต
2 (2-0-4) ปรับ
2 (2-0-4)

ปรับ

3 (3-0-6)

ปรับ

2 (2-0-4)

เพิ่มเติม

2 (2-0-4) เพิ่ม

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทลั ด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
Moving Forward in a Digital Society with ICT

แก้ไข
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
610101 ศิลปะกับชีวิต

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

678101
309103
308150
404306
400201

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
พลังงานเพื่อชีวิต
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
จิตวิทยาการศึกษา
Educational Psychology
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Assessment

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)

หลักวิชาชีพครูอุตสาหกรรม
Principles of Teaching Profession in
Industrial Education

400204
437301

รหัสวิชา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา

หมายเหตุ
หน่วยกิต
ยกเลิก

2 (2-0-4)

3 (3-0-6)

40020159 จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teachers
40020459 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3 (3-0-6)

43730159

3 (3-0-6)

Measurement and Assessment for
Learning
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการทางาน
อุตสาหกรรม
Industrial Morals, Ethics and conduct

3 (3-0-6)

ปรับชื่อและ
คาอธิบาย
ปรับชื่อวิชา
ปรับเป็น
รายวิชาใหม่

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
437302 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมงานอุตสาหกรรม
Developing Industrial Training Curriculum
437372 กรณีศึกษา
Case Study

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

43730259

การพัฒนาหลักสูตรและงานอุตสาหกรรม
Developing Curriculum and Industrial work

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

43737259

3 (3-0-6)

437403

สื่อการสอนสาหรับงานอุตสาหกรรม
Multimedia for Industrial Instructional Materials

3 (3-0-6)

43740359

437404

เทคนิคการสอนงานอุตสาหกรรม
Teaching Methods of Industrial
การจัดการฝึกอบรมในงานอุตสาหกรรม
Industrial training management
คณิตศาสตร์สาหรับงานอุตสาหกรรม 1
Mathematics for Industrial Work I
วัสดุศาสตร์สาหรับงานอุตสาหกรรม

3 (3-0-6)

43740459

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สาหรับงานอุตสาหกรรม
Research for Learning Development for Industrial
work
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
อุตสาหกรรม
Innovation and Information Technology
for Industrial work
เทคนิคการสอนงานอุตสาหกรรม
Teaching Methods of Industrial

3 (3-0-6)

43747259

การประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
Quality Assurance for Vocational Education

3 (3-0-6)

43711159 คณิตศาสตร์สาหรับงานอุตสาหกรรม 1
Mathematics for Industrial Work I

2 (2-0-4)

437472
437111
437112

Material Science for Industrial work

437101
437102

ฟิสิกส์สาหรับสาหรับงานอุตสาหกรรม
Physics for Industrial Work
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับงานอุตสาหกรรม
Physics Laboratory for Industrial Work

3 (3-0-6)
1 (0-3-1)

รหัสวิชา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา

หมายเหตุ
หน่วยกิต
ปรับเป็น
รายวิชาใหม่
ปรับเป็น
รายวิชาใหม่

3 (3-0-6)

ปรับเป็น
รายวิชาใหม่

3 (3-0-6)

คงเดิม

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ปรับปรุงเป็น
รายวิชาใหม่
คงเดิม

43711259 วัสดุศาสตร์สาหรับงานอุตสาหกรรม
Material Science for Industrial work
43710159 ฟิสิกส์สาหรับงานอุตสาหกรรม
Physics for Industrial Work

2 (2-0-4)

คงเดิม

3 (2-2-5)

43710259 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Industrial Electrical Technology

2 (2-0-4)

ปรับจานวน
ชม.เรียน
ปรับปรุงเป็น
รายวิชาใหม่
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
437102 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับงานอุตสาหกรรม
Physics Laboratory for Industrial Work

หน่วยกิต
1 (0-3-1)

รหัสวิชา
43710259
43710359

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Industrial Electrical Technology
เคมีสาหรับอุตสาหกรรม
Chemistry of Industrial work
การเขียนและการอ่านแบบเทคนิคสาหรับงาน
อุตสาหกรรม
Technical Drawing and Reading for
Industrial Work

437210

การเขียนและอ่านแบบเทคนิคสาหรับงานอุตสาหกรรม
Technical Drawing and Reading for Industrial
Work

1 (0-3-1)

43721059

437310

ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety and Accident Prevention

2 (2-0-4)

43731059

437312

การจัดองค์การและการบริหารอุตสาหกรรม
Organization and Industrial Management
ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety and Accident Prevention

2 (2-0-4)

43731259

2 (2-0-4)

43731059

การบริหารและจัดการพลังงาน
Energy Management

2 (2-0-4)

43731159 การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Environment and Energy Management

437310

437311

ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงาน
อุตสาหกรรม
Industrial Safety and Accident Prevention
การจัดองค์การและการบริหารอุตสาหกรรม
Organization and Industrial Management
ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงาน
อุตสาหกรรม Industrial Safety and Accident
Prevention

หมายเหตุ
หน่วยกิต
2 (2-0-4) ปรับปรุงเป็น
รายวิชาใหม่
2 (2-1-3) รายวิชาใหม่
2 (1-2-1)

เพิ่มหน่วยกิต

2 (2-0-4)

คงเดิม

2 (2-0-4)

คงเดิม

2 (2-0-4)

คงเดิม

2 (2-0-4)

ปรับชื่อรายวิชา

84

รหัสวิชา
437312

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
การจัดองค์การและการบริหารอุตสาหกรรม
Organization and Industrial Management

หน่วยกิต
2 (2-0-4)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
43731259 การจัดองค์การและการบริหารอุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร์สาหรับงานอุตสาหกรรม
Computer for Industrial Work

3 (2-2-3)

2 (2-0-4)

คงเดิม

43731359 ปฏิบัติงานพื้นฐานโลหะ

3 (1-64)

เพิ่มรายวิชา

43731459 โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับงานอุตสาหกรรม

2 (1-23)

ปรับ

43731559 เทคโนโลยีการเชื่อม

2 (1-2-3) เพิ่มเติมรายวิชา

43732059

3 (3-0-6) คงเดิม

Package Software for Industrial Work
Welding Technology

437320

คณิตศาสตร์สาหรับงานอุตสาหกรรม 2
Mathematics for Industrial work II

3 (3-0-6)

หน่วยกิต

Organization and Industrial Management
Basic Metals Practice

437314

หมายเหตุ

คณิตศาสตร์สาหรับงานอุตสาหกรรม 2
Mathematics for Industrial Work II

43740559 การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ใหม่
2 (2-0-4)

Dual Vocational System

43740659 ประสบการณ์การจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้
กับการทางาน
Professional Experience of Work based learning
Integration

437410

นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์สาหรับงานอุตสาหกรรม
Pneumatic and Hydraulics for Industrial Work

2 (2-0-4)

43741059 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์สาหรับงานอุตสาหกรรม
Pneumatic and Hydraulics for
Industrial Work

2 (1-2-3)

เพิ่มเติมรายวิชา
ใหม่
เพิ่มเติมรายวิชา

2 (2-0-4) คงเดิม
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รหัสวิชา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา
43741159
43741259

437421
437490
437491
437323
437324

การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเบือ้ งต้น
Basic Industrial Business and Operation
การศึกษาอิสระ
Independent Study
สหกิจศึกษา

2 (2-0-4)

43742159

2 (1-2-5)

43749059

3(3-0-6)

43749159

การทดสอบวัสดุสาหรับงานอุตสาหกรรม
Material Testing for Industrial Work
ทฤษฎีการปาดผิวสาหรับงานอุตสาหกรรม
Metal Removal Theory for Industrial Work

2 (1-2-4)

43732359

2 (2-0-4)

43732459

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
เครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
Refrigeration and Air-condition
การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม
Industrial Quality Control
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเบือ้ งต้น
Basic Industrial Business and Operation
โครงงานอุตสาหกรรมศึกษา
Industrial Education Project
ฝึกงานอุตสาหกรรมศึกษา
Industrial Education Practicum
การทดสอบวัสดุสาหรับงานอุตสาหกรรม
Material Testing for Industrial Work
ทฤษฏีการปาดผิวสาหรับงานอุตสาหกรรม
Metal Removal Theory for Industrial Work

หมายเหตุ
หน่วยกิต
3 (2-2-5)

เพิ่ม

2 (2-0-4)

เพิ่ม

2 (2-0-4)

คงเดิม

3 (2-2-5)

ปรับชื่อและและ
เพิ่มหน่วยกิต

6 (0-18-9) ปรับปรุง
2 (1-2-4)

คงเดิม

2 (2-0-4)

คงเดิม
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

รหัสวิชา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา
43732559
43732959
43733059

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์วงจร
Computer Aided Circuit Analysis and Design

หมายเหตุ
หน่วยกิต
2 (2-0-4)

คงเดิม

1 (1-0-2)

คงเดิม

2 (2-0-4)

3 (2-2-5)

43735059 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์วงจร

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

เพิ่มเติม
รายวิชาใหม่
เพิ่มเติม
รายวิชาใหม่
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม

3 (2-2-5)

คงเดิม

43733159
437350

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับงานอุตสาหกรรม
Thermofluids for Industrial Work
การวัดละเอียดสาหรับงานอุตสาหกรรม
Metrology for Industrial Work
การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Layout
เทคโนโลยีการบารุงรักษางานอุตสาหกรรม
Industrial Maintenance Technology
Computer Aided Circuit Analysis and
Design

437351

การเขียนแบบและการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer-Aided Drafting and Design

3 (2-2-5)

43735159

437352

การโปรแกรมซีเอ็นซี
CNC Programming

3 (2-2-5)

43735259

การเขียนแบบและการออกแบบด้วยคอม
พิวเตอร์
Computer-Aided Drafting and Design
การโปรแกรมซีเอ็นซี
CNC Programming

2 (2-0-4)
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)

รหัสวิชา
437353

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตเบื้องต้น
Introduction to CAD/CAM

หน่วยกิต
3 (2-2-5)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
43735359 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ

หน่วยกิต
3 (2-2-5)

43735459 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล

2 (2-0-4)

และการผลิตเบื้องต้น Introduction to CAD/CAM

437361
437362

คงเดิม

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
Electric Circuit Analysis

3 (3-0-6)

43736059 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

3 (3-0-6)

เพิ่มรายวิชา
ใหม่
คงเดิม

สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Field and Electric Field

3 (3-0-6)

43736159 สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

3 (3-0-6)

คงเดิม

อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
Industrial Electronics

3 (2-2-5)

43736259 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

3 (2-2-5)

คงเดิม

43736359 การประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์

3 (2-2-5)

เพิ่ม

43736459 การวิเคราะห์และการประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า

2 (2-0-4)

เพิ่ม

43736559

2 (2-0-4)

เพิ่ม

2 (2-0-4)

เพิ่ม

Machine Element Design

437360

หมายเหตุ

Electric Circuit Analysis
Electromagnetic Fields and Electric Field
Industrial Electronics

Microcontroller Application

43736659

Analysis and Applications of Electrical
Machines
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Electric Drives
การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร
Electrical System Design in Buildings
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)

รหัสวิชา

437370
437371
43737359
437423
437424

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา

การวิเคราะห์ทางสถิตสิ าหรับงานอุตสาหกรรม
Statistical Analysis for industrial Work
การออกแบบแผนการทดลองสาหรับงานอุตสาหกรรม
Experimental Design for industrial Work
กลสาสตร์สาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Mechanics for Industrial Technology
เทคโนโลยีการผลิตสาหรับงานอุตสาหกรรม
Manufacturing Technology for industrial Work
ปฏิบัติการเครื่องมือกลสาหรับงานอุตสาหกรรม
Machine Tools Practice for industrial Work

หน่วยกิต

รหัสวิชา
43736759

3 (3-0-6)

43737059

3 (3-0-6)

43737159

3(3-0-6)

43737359

2 (2-0-4)

43742359

2 (1-2-2)

43742459

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
การส่องสว่างและการออกแบบ
Illumination and Design
การวิเคราะห์ทางสถิตสิ าหรับงานอุตสาหกรรม
Statistical Analysis for industrial Work
การออกแบบแผนการทดลองสาหรับ
อุตสาหกรรม
Experimental Design for industry
กลสาสตร์สาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Mechanics for Industrial Technology
เทคโนโลยีการผลิตสาหรับงานอุตสาหกรรม
Manufacturing Technology for industrial
Work
ปฏิบัติการเครื่องมือกลสาหรับงาน
อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
หน่วยกิต
2 (2-0-4) เพิ่ม
3 (3-0-6)

เพิ่ม

3 (3-0-6)

เพิ่ม

3 (3-0-6)

คงเดิม

2 (2-0-4)

คงเดิม

2 (1-2-2)

ปรับหน่วย
กิต

2 (2-0-4)

คงเดิม

Machine Tools Practice for industrial Work

437427

การออกแบบแม่พิมพ์สาหรับงานอุตสาหกรรม
Press Tool and Die Design for industrial Work

2 (2-0-4)

43742759

การออกแบบแม่พิมพ์สาหรับงานอุตสาหกรรม
Press Tool and Die Design for industrial
Work
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)

รหัสวิชา
437451
437461

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์สาหรับงานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีไฟฟ้าศึกษา
Electrical
PLC Programming
TechnologyforEducation
Industrial work

หน่วยกิต
3 (2-2-5)

รหัสวิชา
43745159

2 (2-0-4)

43746059
43746159

437462

เทคโนโลยีดิจติ อลสาหรับงานอุตสาหกรรม
Digital Technology for Industrial Work

3 (3-0-6)

43746259

437464

อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
Power Electronics
ระบบควบคุมป้อนกลับ
Feedback Control system

3 (2-2-5)

43746459

3 (3-0-6)

43746559

437465

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
กลศาสตร์ของแข็ง
Mechanics of Solids
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
Programmable Logic Controller
เทคโนโลยีไฟฟ้าศึกษา
Electrical Technology Education
เทคโนโลยีดิจติ อลสาหรับงาน
อุตสาหกรรม
Digital Technology for Industrial
Work
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
Power Electronics
ระบบควบคุมป้อนกลับ
Feedback Control system

หมายเหตุ
หน่วยกิต
2 (2-0-4)

เพิ่ม

3 (2-2-5)

คงเดิม

2 (2-0-4)

ปรับ

3 (3-0-6) คงเดิม

3(2-2-5)

คงเดิม

3 (3-0-6)

คงเดิม

90

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)

รหัสวิชา
437466

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา
วงจรขยายเชิงดาเนินการขั้นสูง
Advanced Operational Amplifier

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

รหัสวิชา
43746659
43746759
43747459

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา
วงจรขยายเชิงดาเนินการขั้นสูง
Advanced Operational Amplifier
การวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิง
อุตสาหกรรม
Industrial Automation and Control
การศึกษาปัญหาทางอุตสาหกรรม
Industry Problem Study

หมายเหตุ
หน่วยกิต
3 (3-0-6) คงเดิม
2 (2-0-4)

เพิ่ม

3 (3-0-6)

คงเดิม
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หมายเลข 6
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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93

94

95

96

หมายเลข 7
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

