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รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ . 3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4173312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานอุตสาหกรรม
(Practice on Technology and Innovation Management in Industrial Work)
2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (0-4-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารย ชาญฉจิต วรรณนุรักษ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
4173318 กลยุทธการบริหารงานอุตสาหกรรม
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 พฤศจิกายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการการจัดการนวัตกรรมแ ละเทคโนโลยีในงาน
อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรม การ กําหนดนโยบาย การวางแผนงาน สนับสนุนการบริหารการผลิต ทาง
เทคโนโลยี การประยุกตใชสารสนเทศ การประดิษฐ และระบบควบคุมอัตโนมัติ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ บทบาทหนาที่ของตนเองสังคม
2.2 เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถในการวิเคราะหงานดานอุตสาหกรรม
2.3 เพื่อพัฒนาทักษะ ประสบการณ การคิดริเริ่มเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม
2.4 เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขในการใชเครื่องมือ นวัตกรรมแล ะเทคโนโลยีในงาน
อุตสาหกรรมประเภทตางๆ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ทฤษฎี
สอนเสริม
-

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

ฝกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
ฝกปฏิบัติ 60 ชั่วโมงตอ การศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา
สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน รายบุคคล
นักศึกษาสามารถติดตอผูสอนเพื่อขอคําปรึกษาหรือแนะนําไดตลอดเวลาดวยตนเองหรือวิธีการสื่อสารที่
สะดวก ดังนี้
อาจารย
ชาญฉจิต วรรณนุรักษ
086-5714171
มือถือ
E-Mail:
joechanchajit@gmail.com
คิดถึงพี่หมี
Face book
หองทํางาน
อาคาร 13 ชั้น 1 หองพักอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
1.1.5 เคารพสิทธิกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
1.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
1.2.1 นักศึกษาตองเขาชั้นเรียน และสงงานที่มอบหมายตามกําหนดเวลา
1.2.2 ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการเรียนการสอน และกฎระเบียบขอบังคับ
1.2.3 บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม
1.2.4 มอบหมายงานประจําวิชา คนควาหาความรูตางๆ ที่เกี่ยวของ และรายงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พิจารณาพฤติกรรมการเขาเรียน และสงผลงานที่ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนดเวลา
1.3.2 มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงานอยางถูกตองและเหมาะสม
1.3.3 การรวมกิจกรรมระหวางเรียน การรวมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกตองเหมาะสม และสรางสรรค
1.3.4 การนําเสนอแนวความคิดและองคความรูใหมๆ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมรวมทั้ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
2.1.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือประเมินองคประกอบตางๆ ของ
ระบบงานอุตสาหกรรมใหตรงตามขอกําหนด
2.1.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการของการจัดการอุตสาหกรรมรวมทั้งการ
นําไปประยุกตใชเทคโนโลยี
2.1.5 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางดานอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง
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2.1.6 มีความรูแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหมๆ
2.1.7 มีประสบการณในการพัฒนาหรือการประยุกต
2.1.8 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ยกตัวอยาง กรณีศึกษา เพื่อวิเคราะหในขณะทําการเรียนการสอน
2.2.2 ฝกคิดและสรางผลงานในรูปแบบโมเดล โดยใชเครื่องมือและแนวทางในวิชาชีพจริง
2.2.3 มีกิจกรรม ประเด็นปญหาเพื่อการถาม – ตอบในระหวางการเรียนการสอน
2.2.4 การนําเสนอผลงานและรายงาน การวิเคราะหโมเดลงานที่นักศึกษาทํา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบกลางภาค และสอบปลายภาคดวยขอสอบที่เนนวัดหลักการและทฤษฎี
2.3.2 ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
2.3.3 นําเสนอสรุปผลจากรายงานที่มอบหมาย และการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองการพัฒนา
3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ
3.1.2 สามารถสืบคน ตึความ และประเมินระบบการปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรม เพื่อใชในการ
แกไขปญหาอยางสรางสรรค
3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3.1.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางการจัดการอุตสาหกรรมได
อยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
3.2.2 ปฏิบัติงานและวิเคราะหงานที่ไดปฏิบัติ
3.2.3 การทํางานกลุม การนําสงผลงาน
3.2.4 การสรุปบทเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ตรวจผลการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือ
วิเคราะหแนวคิดในการประยุกตงานฝกฝมือพื้นฐาน
3.3.2 วัดผลจากการทดสอบและการสงผลงาน
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการแกไขปญหารวมถึงการทํางานกลุม
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตาง
ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ใน
กลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
4.1.3 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
4.1.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวมพรอม
ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานกลุม และรายบุคคล เชน การคนควาเรื่องสิ่งประดิษฐ การทําสิ่งที่แตกตาง
การคิดแบบสรางสรรค ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับรายวิชา
4.2.2 ปฏิบัติตามใบงานที่ไดรับมอบหมาย
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 นักศึกษาประเมินตนเอง
4.3.2 ประเมินจากการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการทํางานเปนกลุม
4.3.3 ประเมินจากการสงผลงานที่ปฏิบัติ และอภิปรายกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยู ในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศ ทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกต ตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพโดย เลือกใชรูปแบบของสื่อสารนําเสนออยาง
เหมาะสม
5.1.4 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 บรรยายและอภิปราย เนื้อหาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
5.2.2 มอบหมายงานใหปฏิบัติแลววิเคราะหพรอมนําเสนอทั้งแบบบรรยายและตัวเลข และบอก
แหลงอางอิง
5.2.3 นําสงผลการปฏิบัติงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
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5.3.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน
5.3.2 ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน
5.3.3 การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
5.3.4 ตรวจรายงาน แบบฝกหัด และสื่อการนําเสนอ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
1 หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
3
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
1.1 ความหมายของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
1.2 แนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
1.3 ความสําคัญของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
1.4 ความแตกตางระหวางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
1.5 บทสรุป
1.6 แบบฝกหัด
2 หนวยที่ 2 การจัดการความรู
3
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความรู
2.2 เปาหมายของการจัดความรู
2.3 ประโยชนของการเรียนรู
2.4 องคประกอบหลักของการจัดความรู
2.5 กระบวนการจัดการความรู
2.6 การดําเนินการจัดการความรูองคกร
2.7 บทสรุป
2.8 แบบฝกหัด
3 หนวยที่ 3 ความคิดสรางสรรค
3
3.1 ความหมายของความคิดสรางสรรค

กิจกรรมการเรียนการ
ผูสอน
สอน/สื่อที่ใช
- ปฐมนิเทศการเรียน
อ.ชาญฉจิต วรรณนุรักษ
- บรรยาย/ปฏิบัติ
- ศึกษาวิเคราะหผูเรียน
- Power points
- ทําแบบฝกหัด
- สรุปบทเรียน

- บรรยาย/ปฏิบัติ
อ.ชาญฉจิต วรรณนุรักษ
- ศึกษาวิเคราะหผูเรียน
- Power points
- ทําแบบฝกหัด
- สรุปบทเรียน

- บรรยาย/ปฏิบัติ
อ.ชาญฉจิต วรรณนุรักษ
- ศึกษาวิเคราะหผูเรียน
- Power points

7

สัปดาห
ที่

4-5

6-7

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการ
ผูสอน
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช
3.2 ความสําคัญและคุณคาของความคิด
- ทําแบบฝกหัด
สรางสรรค
- สรุปบทเรียน
3.3 ลักษณะความคิดสรางสรรค
3.4 ระดับของความคิดสรางสรรค
3.5 องคประกอบที่สําคัญของความคิด
สรางสรรค
3.6 ประเภทของความคิดสรางสรรค
3.7 กระบวนการคิดสรางสรรค
3.8 อุปสรรคในการคิดสรางสรรค
3.9 บทสรุป
3.10 แบบฝกหัด
หนวยที่ 4 การจัดการนวัตกรรม
6 - บรรยาย/ปฏิบัติ
อ.ชาญฉจิต วรรณนุรักษ
4.1 ประเภทของนวัตกรรม
- ศึกษาวิเคราะหผูเรียน
4.2 ลักษณะของนวัตกรรม
- Power points
4.3 ขอบขายของนวัตกรรม
- ทําแบบฝกหัด
4.4 กระบวนการจัดการนวัตกรรม
- สรุปบทเรียน
4.5 สถานะของนวัตกรรม
4.6 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอนวัตกรรม
4.7 ขอสังเกตเกี่ยวกับนวัตกรรม
4.8 การนํานวัตกรรมเขาสูตลาด
4.9 บทสรุป
4.10 แบบฝกหัด
หนวยที่ 5 การจัดการเทคโนโลยี
6 - บรรยาย/ปฏิบัติ
อ.ชาญฉจิต วรรณนุรักษ
5.1 ลักษณะของเทคโนโลยี
- ศึกษาวิเคราะหผูเรียน
5.2 การประยุกตใชเทคโนโลยี
- Power points
5.3 ระดับของเทคโนโลยี
- ทําแบบฝกหัด
5.4 ความสัมพันธระหวางราคากับ
- สรุปบทเรียน
เทคโนโลยี
5.5 ปจจัยในการจัดการเทคโนโลยี
5.6 ความสําคัญของเทคโนโลยีตอ
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สัปดาห
ที่

8

9-10

11

หัวขอ/รายละเอียด
องคกรธุรกิจ
5.7 บทสรุป
5.8 แบบฝกหัด
หนวยที่ 6 การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
6.1 ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
6.2 การเปลี่ยนแปลงความคิด
6.3 ผูจัดการกับการเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง
6.4 เจาของธุรกิจกับบทบาทการ
เปลี่ยนแปลง
6.5 แนวคิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
6.6 การเปลี่ยนแปลงการจัดการ
6.7 ผูนําและผูตาม
6.8 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ทดสอบกลางภาค
หนวยที่ 7. วัฎจักรทางเทคโนโลยี
7.1 การเติบโตทางเทคโนโลยี
7.2 การกําหนดเทคโนโลยีที่หลากหลาย
7.3 ปฏิสัมพันธระหวางตลาดเทคโนโลยี
7.4 วัฎจักรของผลิตภัณฑ
7.5 การแขงขันที่เกิดขึ้นในระยะของวัฎ
จักรทางเทคโนโลยี
7.6 การแพรกระจายของเทคโนโลยี
7.7 บทสรุป
7.8 แบบฝกหัด
หนวยที่ 8 การวางแผนเทคโนโลยี
8.1 การพยากรณเทคโนโลยี

จํานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

3

- บรรยาย/ปฏิบัติ
อ.ชาญฉจิต วรรณนุรักษ
- ศึกษาวิเคราะหผูเรียน
- Power points
- ทําแบบฝกหัด
- สรุปบทเรียน

6

ขอสอบแบบปรนัยและ อ.ชาญฉจิต วรรณนุรักษ
อัตนัย
- บรรยาย/ปฏิบัติ
- ศึกษาวิเคราะหผูเรียน
- Power points
- ทําแบบฝกหัด
- สรุปบทเรียน

3

- บรรยาย/ปฏิบัติ
อ.ชาญฉจิต วรรณนุรักษ
- ศึกษาวิเคราะหผูเรียน
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สัปดาห
ที่

12

13

หัวขอ/รายละเอียด
8.2 เทคโนโลยีสําคัญและแผนภาพ
เทคโนโลยี
8.3 การตรวจสอบเทคโนโลยี
8.4 การวางแผนตามวัฎจักรเทคโนโลยี
8.5 บทสรุป
8.6 แบบฝกหัด
- ทดสอบยอยกลางภาค
หนวยที่ 9 กลยุทธทางธุรกิจและกล
ยุทธทางเทคโนโลยี
9.1 ความหมายกลยุทธทางเทคโนโลยี
9.2 การกําหนดกลยุทธทางเทคโนโลยี
9.3 ทิศทางของกลยุทธ
9.4 สมรรถภาพหลัก
9.5 เทคโนโลยีแนวคิดจากสรรถภาพ
9.6 การประสมประสาน
9.7 การเชื่อมโยงกลยุทธทางเทคโนโลยี
และธุรกิจ
9.8 การสรางสรรคการเชื่อมตอของ
ธุรกิจ เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ
9.9 การเคราะหและตัดสินใจกลยุทธ
9.10 บทสรุป
9.11 แบบฝกหัด
หนวยที่ 10 การรับซื้อเทคโนโลยีและ
การนําไปใชประโยชน
10.1 การรับซื้อเทคโนโลยี
10.2 การนําเทคโนโลยีไปใชประโยชน
10.3 การสรางสรรคเทคโนโลยีสูการ
วิจัยและพัฒนา
10.4 ระดับการพัฒนาเทคโนโลยี
10.5 แฟมสะสมเทคโนโลยีและการวิจัย

จํานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช
- Power points
- ทําแบบฝกหัด
- สรุปบทเรียน

ผูสอน

3

- บรรยาย/ปฏิบัติ
อ.ชาญฉจิต วรรณนุรักษ
- ศึกษาวิเคราะหผูเรียน
- Power points
- ทําแบบฝกหัด
- สรุปบทเรียน

3

- บรรยาย/ปฏิบัติ
อ.ชาญฉจิต วรรณนุรักษ
- ศึกษาวิเคราะหผูเรียน
- Power points
- ทําแบบฝกหัด
- สรุปบทเรียน
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สัปดาห
ที่

14

15

16

หัวขอ/รายละเอียด
และพัฒนาทางอุตสาหกรรม
10.6 เหตุผลสนับสนุนคาใชจายดานวิจัย
และพัฒนา
10.7 บทบาทของรัฐบาลและทหารดาน
การวิจัยและพัฒนา
10.8 บทสรุป
10.9 แบบฝกหัด
หนวยที่ 11 การถายโอนเทคโนโลยี
11.1 นิยามและการจําแนกประเภท
11.2 ชองทางการไหลของเทคโนโลยี
11.3 การถายโอนเทคโนโลยีระหวาง
ประเทศ
11.4 การถายโอนเทคโนโลยีองคกร
11.5 บทสรุป
11.6 แบบฝกหัด
หนวยที่ 12 การออกแบบองคการ
12.1 องคการแบบแนวตั้งและแนวนอน
12.2 องคกรแบบเมทริกช
12.3 องคการแบบฐานโครงการ
12.4 องคการแหงอนาคต
12.5 องคการเพื่อการวางแผน
เทคโนโลยี
12.6 องคการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
และการทาทายสิ่งใหม
12.7 บทสรุป
12.8 แบบฝกหัด
ทดสอบปลายภาค

จํานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

3

- บรรยาย/ปฏิบัติ
อ.ชาญฉจิต วรรณนุรักษ
- ศึกษาวิเคราะหผูเรียน
- Power points
- ทําแบบฝกหัด
- สรุปบทเรียน

3

- บรรยาย/ปฏิบัติ
อ.ชาญฉจิต วรรณนุรักษ
- ศึกษาวิเคราะหผูเรียน
- Power points
- ทําแบบฝกหัด
- สรุปบทเรียน

2

ขอสอบแบบปรนัยและ
อัตนัย

อ.ชาญฉจิต วรรณนุรักษ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม ผลการเรียนรู
1

2.1.1

2

4.1.4

3

2.1.1,4.1.4

วิธีการประเมิน
การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน
ฝกปฏิบัติ การวิเคราะห
ชิ้นงาน คนควา ประยุกต
แลวนําเสนอ
การทํางานกลุม/เดี่ยว
การอภิปรายกลุม
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของการระเมิน
ผล
10%

ตลอดภาค
การศึกษา

30%

9
16

30%
30%

เกณฑการประเมิน
ระดับคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
49-0

ผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ชาญฉจิต วรรณนุรักษ (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีในงาน
อุตสาหกรรม.กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
คํารณ ศรีนอย. (2549) การจัดการเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุลและเจษฎาพร ยุทธนวิบูลยชัย. (2549) ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
จัดการความรู. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความคิดเห็น
จากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผาน e-mail ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการสอนของผูทําการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู
ในวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึ กษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนวิธีการสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในการประยุกตความรูกับปญหาจากการวิจัยทางดาน
อุตสาหกรรมของอาจารยหรือจากองคการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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