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รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
4184902 สัมมนางานเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
2. จานวนหน่ วยกิ ต1 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา เgเทคโนโลยีไฟฟ้า
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน1 อ.ชาลี อินทรชัย
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่ เรียน1 ภาคเรียนที่ 2
6. รายวิ ชาที่ ต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) (ถ้ามี) 1 ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1ไม่ม ี
8. สถานที่ เรียน1ห้อง 191
9. วันที่ จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด 4 9 พฤศจิกายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชาเพื
เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับหลักการจัดการสัมมนาในแบบต่าง ๆ จัดการสัมมนาในและ/หรือ
นอกห้องเรียนเพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมระหว่างนักศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์แตกต่าง
กัน เพือ่ หาแนวทางแก้ปญั หาและวิธกี ารดาเนินงานอุตสาหกรรมให้มปี ระสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา1เพือ่ ให้รายวิชามีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา1
ศึกษาหลักการจัดการสัมมนาในแบบต่าง ๆ จัดการสัมมนาในและ/หรือนอกห้องเรียนเพือ่ แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมระหว่างนักศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์แตกต่างกัน เพือ่ หาแนวทางแก้ปญั หา
และวิธกี ารดาเนินงานอุตสาหกรรมให้มปี ระสิทธิภาพ
2. จานวนชัวโมงที
่
่ ใช้ต่อภาคการศึกษา1
บรรยาย
สอนเสริ ม
การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 30 ชัวโมง
่
30 ชัวโมง
่
ศึกษาด้วยตนเอง
5 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
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3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล1
อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 1 ชัวโมง
่
ต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ ต้องพัฒนา1
พัฒนานักศึกษาให้มคี วามรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ตามคุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สจุ ริต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าทีแ่ ละสังคม
- มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ น่ื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิ ์ศรีของความเป็ น
มนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบความผิดด้านจรรยาบรรณต่อบุคคลองค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู
1.2 วิ ธีการสอน1
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- การนาเสนอรายงานกลุ่ม
- การนาเสนอรายงานเดีย่ ว
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
- พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ ด้นามาทารายงานอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั 1
หลักการจัดการสัมมนาในแบบต่าง ๆ จัดการสัมมนาในและ./หรือนอกห้องเรียนเพือ่ แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมระหว่างนักศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์แตกต่างกัน เพือ่ หาแนวทางแก้ปญั หา
และวิธกี ารดาเนินงานอุตสาหกรรมให้มปี ระสิทธิภาพ
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2.2 วิ ธีการสอน1
บรรยาย การทางานกลุ่ม การจัดสัมมนา มอบหมายให้คน้ คว้าหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องแล้วนามา
วิเคราะห์สรุปและนาเสนอ โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยใช้แบบทดสอบ
- ประเมินจากการนาเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล การทารายงาน การฝึกปฏิบตั ิ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ ต้องพัฒนา1
พัฒนาความสามารถในการคิดต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ เช่น คิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์
3.2 วิ ธีการสอน1
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- การนาเสนอรายงานเดีย่ ว
- การจัดสัมมนา
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
- วัดผลจากการประเมินการนาเสนอรายงานและการจัดสัมมนา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบที่ ต้องพัฒนา
1
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีม่ อบหมายให้ครบถ้วนตาม
กาหนดเวลา
4.2 วิ ธีการสอน1
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
- ปฏิบตั กิ จิ กรรมเป็ นรายบุคคลและกลุ่ม
- การจัดสัมมนา
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
- ประเมินจาการทากิจกรรมรายบุคคล
- ประเมินจากการทากิจกรรมกลุ่ม
- ประเมินจากการทารายงานพร้อมทัง้ นาเสนอและการจัดสัมมนา
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5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสือ่ สารทัง้ การพูด การฟงั การเขียน โดยการทารายงานและนาเสนอ
ในชัน้ เรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
- พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- พัฒนาในการนาเสนอรายงานโดยใช้รปู แบบ เครือ่ งมือและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.2 วิ ธีการสอน1
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเองและทารายงาน โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีน่ ่าเชือ่ ถือ
- นาเสนอโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
- ประเมินจากการทารายงานและรูปแบบการนาเสนอ
- ประเมินจากการมีสว่ นร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน
กิ จกรรมการเรียน
ที่
ชัวโมง
่
การสอน / สื่อที่ ใช้
1
แนะนาแผนการสอน
4
- ปฐมนิเทศ
เนื้อหาวิชาและการประเมินผล
- ศึกษาวิเคราะห์ผเู้ รียน
2
ความหมายของการสัมมนา
4
- ศึกษาค้นคว้า/นาเสนองาน
3
วัตถุประสงค์ของการสัมมนา
4
- ศึกษาค้นคว้า/นาเสนองาน
4
ลักษณะเฉพาะของการสัมมนา
4
- ศึกษาค้นคว้า/นาเสนองาน
5
การดาเนินงานสัมมนา
4
- ศึกษาค้นคว้า/นาเสนองาน
6
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในการสัมมนา
4
- ศึกษาค้นคว้า/นาเสนองาน
และคณะกรรมการดาเนินงาน
สัมมนา
7
การจัดสถานที่
4
- ศึกษาค้นคว้า/นาเสนองาน
8

ข้อดีและข้อจากัดของการ
สัมมนา

4

- ศึกษาค้นคว้า/นาเสนองาน

ผู้สอน
อ.ชาลี อินทรชัย
อ.ชาลี
อ.ชาลี
อ.ชาลี
อ.ชาลี
อ.ชาลี

อินทรชัย
อินทรชัย
อินทรชัย
อินทรชัย
อินทรชัย

อ.ชาลี อินทรชัย
อ.ชาลี อินทรชัย
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สัปดาห์
ที่
9

หัวข้อ/รายละเอียด
การวางแผน

10

ประโยชน์ของการวางแผนการ
ฝึกอบรม

11

โครงการฝึกอบรม

12

การบรรยายและการสาธิต

13

15

การประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
การระดมความคิดและ
การศึกษาเฉพาะกรณี
การจัดสัมมนา

16

สอบปลายภาค

14

จานวน
ชัวโมง
่
4
4
4
8
4
8
4
-

กิ จกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ ใช้
ศึกค้นคว้า/นาเสนองาน
ฝึกปฏิบตั ิ
ศึกค้นคว้า/นาเสนองาน
ฝึกปฏิบตั ิ
สอบกลางภาค
ศึกษาค้นคว้า/นาเสนองาน
ฝึกปฏิบตั ิ
ศึกษาค้นคว้า/นาเสนองาน
ฝึกปฏิบตั ิ
ศึกค้นคว้า/นาเสนองาน
ฝึกปฏิบตั ิ
ศึกค้นคว้า/นาเสนองาน
ฝึกปฏิบตั ิ
ศึกษาค้นคว้า/นาเสนองาน
ฝึกปฏิบตั ิ

2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม
ผลการ
วิ ธีการประเมิ น
ที่
เรียนรู้
1
1,2
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
2
3,4,5
- ตรวจผลงานศึกษาค้นคว้าและ
นาเสนอ

สัปดาห์ที่
ประเมิ น
8
16
ตลอดภาคเรียน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก1
สัมมนางานเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ1
การจัดสัมมนา ของ เกษกานดา สุภาพจน์
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา1
- การฝึกอบรมเชิงระบบ ของ เสน่ห์ จุย้ โต
- การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ ของ สมเกียรติ ์ ศรีจกั รวาฬ

ผู้สอน
อ.ชาลี อินทรชัย
อ.ชาลี อินทรชัย

อ.ชาลี อินทรชัย
อ.ชาลี อินทรชัย
อ.ชาลี อินทรชัย
อ.ชาลี อินทรชัย
อ.ชาลี อินทรชัย

สัดส่วนของ
การประเมิ นผล
20%
20%
60%
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หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ คือ แบบประเมินผูส้ อน การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
กลยุทธ์การประเมินการสอน คือ ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามทีค่ าดหวังจากการ
เรียนรูใ้ นวิชาได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงการพิจารณา
จากผลการสอบกลางภาค
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดของเนื้อหาวิชา เพือ่ ให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรังปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตาม
ข้อ 4
- มีการเปลีย่ นอาจารย์ผสู้ อน หรือเชิญวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์ตรง

