รายละเอียดหลักสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการพิมพ์
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสยาม
สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย: หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการพิมพ์
ภาษาอังกฤษ: Programme in Printing Engineering
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการพิมพ์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมการพิมพ์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Printing Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Printing Engineering)
3. วิชาเอก
วิศวกรรมการพิมพ์
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
รวม 144 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รั บ เฉพาะนั ก ศึ ก ษาไทย ซึ่ งเป็ นผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) สาย
วิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์ หรื อประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)
สาขาช่างอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การรับรองวิทยฐานะหรื อสาขาที่มหาวิทยาลัย
เห็นชอบ
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
มีความร่ วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งผูป้ ระกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการพิมพ์ เพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 เป็ นหลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554
สภาวิชาการอนุมตั ิเห็นชอบในการนาเสนอหลักสู ตรต่อสภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ 12/2553
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
สภามหาวิทยาลัยอนุมติเห็นชอบหลักสู ตรในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553
เปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ วา่ เป็ นหลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมการพิมพ์ ในปี การศึกษา 2554
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรฝ่ ายซ่อมบารุ งเครื่ องจักรในโรงพิมพ์
8.2 การประกอบอาชีพในบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจด้านสื่ อสิ่ งพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์ ดังนี้
- โรงพิมพ์ สานักพิมพ์ หรื อบริ ษทั ผูผ้ ลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์
- บริ ษทั ออกแบบสิ่ งพิมพ์ ทาอาร์ ตเวิร์ก ฟิ ล์มแยกสี และแม่พิมพ์
- บริ ษทั โฆษณา สตูดิโอ รับออกแบบสิ่ งพิมพ์ หรื อพิมพ์ระบบดิจิทลั
- บริ ษทั รับบริ การทาเล่ม หรื อตกแต่งสิ่ งพิมพ์
- จัดทาสิ่ งพิมพ์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในองค์กร หรื อบริ ษทั ต่างๆ
- บริ การซ่ อมบารุ ง ตรวจสอบเครื่ องพิมพ์ หรื อเครื่ องวัดทางการพิมพ์
8.3 สายบริ หาร การเป็ นเจ้าของกิจการรับพิมพ์งาน หรื อจาหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ทางการพิมพ์ หรื อที่
เกี่ยวข้อง การนาความรู ้มาพัฒนากิจการของครอบครัว หรื อเปิ ดกิจการเป็ นของตัวเอง
8.4 สายวิชาการ เป็ นลักษณะของผูเ้ ชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจยั และผูค้ วบคุมงาน ตามสถาน
ประกอบการต่างๆ หรื ออาจารย์ในสถาบันการศึกษา
8.5 สายงานขาย เป็ นพนักงานขาย ที่ให้ความรู ้ พร้อมที่จะให้คาแนะนาให้กบั ผูใ้ ช้เกี่ยวกับตัววัสดุ หรื อ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ สนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมทางการพิมพ์ ดังนี้
- โรงงานผลิตและจาหน่าย กระดาษ และหมึกพิมพ์
- บริ ษทั ผูผ้ ลิต และจาหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางการพิมพ์ เครื่ องพิมพ์
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9. ชื่ อ ตาแหน่ งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับ
1

ชื่ อ- นามสกุล
นายเสกสรร สุธาธรรม

ตาแหน่ ง
วิชาการ
อาจารย์

2

นายอรุ ณ หล่อชัชวาลกุล

อาจารย์

3

นายอัฐพงศ์ ไหลอุดมสิ น

อาจารย์

4

นายอนันต์ เขมพาณิ ชย์กุล

อาจารย์

5

นางสาวจุฬาลักษณ์
จารุ จุฑารัตน์

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขวิชา
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม)
วศ.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางภาพ และ
เทคโนโลยีการพิมพ์)
วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์)
วท.ม. (เทคโนโลยีการพิมพ์)
วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์)

สาเร็จจาก

ปี ทีจ่ บ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตเทเวศน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

2544

2549
2535
2545
2537
2543
2536
2548

2552
2549

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 5
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร 10160
11. สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่ องจากอุ ตสาหกรรมทางด้านการผลิ ตสิ่ งพิ ม พ์ห รื อบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ท วั่ ประเทศไทยมี จานวนสถาน
ประกอบการประมาณ 3,000 แห่ ง และมีแนวโน้มอัตราการขยายตัวสู งขึ้น อีกทั้งบุคลากรทางการพิมพ์ที่ออก
สู่ ตลาดงานนับว่ายังมี ปริ มาณน้อย เพราะบุ คลากรที่ อยู่ในอาชี พ ที่ จบการศึกษาทางการพิ มพ์โดยตรงมี ไม่
เกิ น 10% ซึ่ งท าให้เกิ ดปั ญหาของการขาดแคลนบุ คลากรทางการพิ มพ์ที่มีความรู ้ ความสามารถในเฉพาะ
สาขาโดยตรงในการปฏิ บ ตั ิ งานในแผนกต่ างๆของกระบวนการพิ ม พ์แบบครบวงจร รวมทั้งในด้านการ
บารุ ง รัก ษา การออกแบบซ่ อมและสร้ า งเครื่ องจัก รทางการพิ ม พ์ และยัง ไม่ มี ส ถาบัน การศึ ก ษาใดที่ เปิ ด
หลักสู ตรการสอนด้านวิศวกรรมการพิมพ์และทางด้านซ่ อมบารุ งเครื่ องจักร เพื่อป้ อนเข้าสู่ ดา้ นการผลิตของ
อุ ตสาหกรรมการพิ ม พ์โดยตรง ซึ่ งเป็ นหัวใจส าคัญของธุ รกิ จการพิ มพ์ จึ งต้องมี บุค ลากรที่ มี ความรู ้ ความ
ชานาญเพิ่มขึ้น เพื่อเข้ามาในสายงานอุตสาหกรรมการพิมพ์น้ ี ซึ่ งการวางแผนจัดทาหลักสู ตรวิศวกรรมการ
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พิมพ์ หลักสู ตร 4 ปี ขึ้น ทางสถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม มุ่งหวังที่จะเป็ นศูนย์กลางในการ
เชื่ อมโยงและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการผูผ้ ลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์และโรงพิมพ์
รวมทั้งผูผ้ ลิตเครื่ องจักรในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดความร่ วมมือและสอดคล้องกับเป้ าหมายของรัฐบาลที่
จะให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการพิมพ์อาเซี ยน (Asian Printing Hub) และปั จจุบนั อุตสาหกรรมการพิมพ์
มี ก ารยกระดับ ให้มี ม าตรฐานมากขึ้ น รวมทั้งมี อุป กรณ์ ท้ งั คอมพิ วเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุ ป กรณ์ ต่าง ๆ ที่
ทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องมาก
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
สังคมและวัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามการพัฒนาไปสู่ ยุคโลกาภิวฒั น์ การ
ติ ด ต่ อสื่ อ สาร การเติ บ โตหรื อ ความต้องการทางตลาดในประเทศด้านการพิ ม พ์มี เป็ นจานวนมาก และ
ประกอบกับนโยบายของทางภาครัฐที่ส่งเสริ มให้สังคมไทยเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอุตสาหกรรมการพิมพ์เป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็ นแรงขับเคลื่อน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของประเทศ
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
สถาบั น วิ ศ วกรรมการพิ ม พ์ ไ ด้ เล็ ง เห็ น ถึ ง ความต้อ งการก าลั ง คนด้ า นวิ ศ วกรรมการพิ ม พ์ ที่ มี
ความสามารถสู งในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการพิมพ์ จึงได้ผลิต วิศวกรด้านการพิมพ์ ที่มีความรู ้
ความสามารถด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และความพร้อมด้วยคุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิท ยาลัย สยามเป็ นองค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ที่ มุ่ ง เน้ น การจัด การศึ ก ษาโดยใช้น วัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพื่ อพัฒ นาคนให้มี ความรู ้ มี ทศั นคติและสมรรถภาพในการประกอบวิชาชี พ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มี คุณธรรมและจริ ยธรรม มี ความเข้าใจและยอมรั บในความหลาก
หลายของวัฒ นธรรม มี ท ัก ษะในการเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาตนเองอย่า งต่ อเนื่ อ ง ในการด าเนิ น การดัง กล่ า ว
มหาวิทยาลัยจะส่ งเสริ มการวิจยั การบริ การวิชาการและการทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยประสาน
ความร่ วมมือกับเครื อข่ายชุมชนและสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยฯ
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสู ตรนีเ้ ปิ ดสอนโดนคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและ
การสื่ อการ กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาสุ นทรี ยศาสตร์ และพลศึกษา
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ดาเนินการ
สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาหลักทางวิศวกรรมการพิมพ์
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา ดาเนินการสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี เปิ ดสอนโดยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณะต่ า งๆ ภายใน
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มหาวิทยาลัยสยาม
13.2 การบริหารจัดการ
กาหนดอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารย์ผูแ้ ทนจากภาควิชาอื่ น
หรื อหลักสู ตรหรื อคณะอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อบริ ห ารจัดการการเรี ยนการสอนให้ มี ผ ลมาตรฐานการเรี ยนรู ้
เป็ นไปตามที่ระบุในหลักสู ตร รวมทั้งกาหนดให้อาจารย์ผสู ้ อนจัดทารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา เพื่อเป็ นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอน

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554) มุ่งผลิ ต
บัณฑิตสาขาวิศวกรรมการพิมพ์ ให้เป็ นผูม้ ีความเป็ นเลิศและความรู ้ความสามารถในด้านวิศวกรรมการพิมพ์
โดยให้นักศึ กษาได้ศึกษาทั้งในห้องบรรยายและห้องปฏิ บ ตั ิ การของภาควิชาฯและส่ งนักศึ ก ษาเข้าเรี ยนรู ้
ประสบการณ์จริ งจากสถานประกอบการ ทาให้มีทกั ษะและประสบการณ์การเรี ยนรู ้และการฝึ กปฏิบตั ิ พร้อม
สาหรับการทางาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู ้ ในสาขาวิชาการ/ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/ วิชาชี พ รวมทั้งเข้าใจในสถานการณ์ ของโลกและสังคมที่ มีความแตกต่าง
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา เป็ นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปั จจุบนั
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เพื่อผลิ ตบุ คลากรที่ มี ความสามารถในการวิเคราะห์ ติ ดตาม รั บ และถ่ ายทอดเทคโนโลยีการ
พิมพ์สมัยใหม่ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถในการจัดการการพิมพ์ ใช้งาน บารุ งรักษา และซ่ อม
บารุ ง เครื่ องมือและอุปกรณ์การพิมพ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(3) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
(4) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทกั ษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐาน เพื่อ
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
(5) เพื่อผลิ ตบุค ลากรที่มี คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชี พ และมีทกั ษะ
ความพร้อมด้านสังคม ที่จาเป็ นต่อการทางานและการใช้ชีวติ ในอนาคต
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุ งหลักสู ตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมการพิมพ์ ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.
กาหนด
- ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับแนวโน้มและ
เทคโนโลยีสาหรับ
อุตสาหกรรมการพิมพ์และใช้
ความรู ้ความสามารถทาง
วิชาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรม
- พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรี ยนการสอนและบริ การ
วิชาการแก่สังคมให้มี
ประสบการณ์จากการนา
ความรู ้ไปปฏิบตั ิงานจริ ง
โดยคานึงถึงความต้องการ
ในภาคอุตสาหกรรมการ
พิมพ์

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสู ตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
- ติดตามการประเมินหลักสู ตร
อย่างสม่าเสมอ

หลักฐาน/ ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
- เอกสารการวิพากษ์หลักสู ตร
- รายงานผลการปรับปรุ งหลักสู ตร

- ติดตามความต้องการของสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมการ
พิมพ์เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกร
แผนกซ่อมบารุ งที่มีคุณภาพป้ อน
สู่ อุตสาหกรรม
- ทางานร่ วมกับสถาน
ประกอบการในงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์ได้
- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรี ยนการสอนในการวิจยั และ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
- บุคลากรด้านการเรี ยนการสอน
มีความร่ วมมือเป็ นอย่างดีกบั
สถานประกอบการทางด้าน
อุตสาหกรรมการพิมพ์เพื่อ
ให้บริ การวิชาการและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบั อุตสาหกรร

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บณั ฑิตของสถาน
ประกอบการ
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู ้
ความสามารถในการทางานของ
บัณฑิต
- รายงานผลการมีงานทาของบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมการพิมพ์
- ปริ มาณงานบริ การวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสู ตร
- งานวิจยั ของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องใน
สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค ซึ่ งเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 1 ข้อ 6 หรื อระเบียบที่จะที่ปรับปรุ งใหม่ (ภาคผนวก ค)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิในการเปิ ดรายวิชาและการจัดการศึกษา
ภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาปลาย เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 คุณสมบัติทวั่ ไปให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2549
2.2.2 รับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2.2.3 รับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาด้านช่างอุตสาหกรรม
ตามที่คณะกรรมการประจาโปรแกรมวิชาเห็นว่ามีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อได้ จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรื อสาขาที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
เนื่องจากการปรับตัวจากการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาหรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชีพมาเป็ นการเรี ยน
ในระดับอุ ดมศึ ก ษา มี รูป แบบที่ แตกต่างไปจากเดิ ม ท าให้นัก ศึ ก ษาที่ ส มัค รเข้าเรี ยนในหลัก สู ตร ไม่ ได้มี
ความรู ้พ้นื ฐานทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์เบื้องต้นมาก่อนและเจตคติของนักศึกษาต่อวิชาชีพ ยังมองไม่เห็น
เป้ าหมายความสาคัญของศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมการพิมพ์ ทาให้นกั ศึกษาที่จบจากระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรื อ ปวช. ไม่มีระดับพื้นฐานทางด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และเป้ าหมายในอนาคต
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวติ เทคนิคการเรี ยนในมหาวิทยาลัยฯ
และการแบ่งเวลาในการเรี ยนและการทากิจกรม
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2. มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทาหน้าที่สอดส่ องดูแลตักเตือนให้คาปรึ กษา
แนะนาและการติดตามการเรี ยนของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่อยูใ่ นความดูแลจากอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อสามารถให้
นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคาปรึ กษาและแนะนาได้
3. ก่อนเปิ ดภาคการศึกษาแรก จะจัดให้มีการอบรมความรู ้เบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ให้กบั
นักศึกษาทุกคน โดยเฉพาะนักศึกษาที่จบจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ ปวช. เพื่อปรับพื้นฐานก่อน
เริ่ มเรี ยน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
จานวนนักศึกษา
2554
2555
2556
2557
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

60
60

60
60
120

60
60
60
180

2558

60
60
60
60
240
60

60
60
60
60
240
60

2557

2558

2.6 งบประมาณตามแผน
ปี งบประมาณ
ประมาณการรายรับ

2554

บารุ งการศึกษา
ค่าหน่วยกิต
รวมรายรับ

648,000
4,644,000
5,292,000

2555

2556

1,296,000 1,944,000 2,592,000 2,592,000
9,072,000 15,012,000 15,552,000 15,552,000
10,368,000 16,956,000 17,928,000 17,928,000
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ปี งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ าย

2554

2555

2556

2557

2558

งบเงินเดือน
งบพัฒนาอาจารย์
งบค่าการศึกษาภาคปฏิบตั ิ
งบพัฒนานักศึกษา
งบบริ การวิชาการและ
จัดทาวารสาร
งบพัฒนาการเรี ยนการสอน
งบพัฒนางานบริ หารและ
ระบบคุณภาพ
งบทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
รวมรายจ่ าย

1,000,000
1,000,000
2,000,000
500,000

1,000,000
1,000,000
2,000,000
500,000

1,500,000
1,000,000
2,000,000
500,000

2,000,000
1,000,000
2,000,000
500,000

2,500,000
1,000,000
2,000,000
500,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

500,000

500,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

7,500,000

7,500,000

10,000,000 11,500,000 13,000,000

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน และเป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูง
กว่าระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2549
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสู ตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสู ตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยสยาม
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาและการสาเร็ จการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี และได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม

9

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร

144

หน่ วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
1.3 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาสุ นทรี ยศาสตร์ และพลศึกษา

32
9
15
6
2

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
2.3 กลุ่มวิชาหลักทางวิศวกรรมการพิมพ์
2.4 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา

106
21
26
44
15

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่ วยกิต

144

หน่ วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมทั้งสิ้นต้ องเรียนไม่ ต่า
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3.1.3 รายวิชา
รหัสวิชา
การกาหนดรหัสรายวิชา ในหลักสู ตร ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 6 ตัว ซึ่งจาแนกตามแผนภูมิ
ต่อไปนี้
สาขาวิชา
X X X–XX X
1 2 3 4 5 6
ชั้นปี ที่เรี ยน
กลุ่มวิชา
ลาดับรายวิชาในกลุ่ม
ตาแหน่งที่ 1- 3 แทน คณะ
ตาแหน่งที่ 4 แทน ชั้นปี ที่เรี ยน
ตาแหน่งที่ 5 แทน กลุ่มวิชา
ตาแหน่งที่ 6 แทน ลาดับรายวิชาในกลุ่ม

หน่วยกิต
คาบเรี ยนทฤษฎี
คาบเรี ยนปฏิบตั ิ
ชัว่ โมงการศึกษานอกเวลา
X ( X – X – X)
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1.

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ จานวนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต ให้ เรียนวิชาต่ อไปนี้
100-101

หลักเศรษฐศาสตร์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Principles of Economics and Philosophy of Sufficiency Economy)
และเลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
100-102

ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวติ
3(3-0-6)
(Philosophy, Religions and Life Style)
100-103 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3(2-2-5)
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)
100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Human Relations and Personality Development)
100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Psychology in Daily Life)
100-106 อาเซี ยนในโลกยุคใหม่
3(3-0-6)
(ASEAN in the Modern World)
100-107 อารยธรรมศึกษา
3(3-0-6)
(Civilization Studies)
1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร จานวนไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต ให้เลือกเรี ยนจากรายวิชา
ต่อไปนี้
1.2.1 รายวิชาภาษาไทยให้ เลือกเรียนจากรายวิชาต่ อไปนี้ 3 หน่ วยกิต
113-108 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
(Thai Usage for Communication)
113-109 การใช้ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
(Thai Usage for Presentation)
1.2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาต่ อไปนี้
114-101 ภาษาอังกฤษ 1
(English 1)
114-102 ภาษาอังกฤษ 2
(English 2)
12

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

2(1-2-3)
2(1-2-3)

114-201

ภาษาอังกฤษ 3
2(1-2-3)
(English 3)
114-202 ภาษาอังกฤษ 4
2(1-2-3)
(English 4)
ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาเรี ยนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 แล้วต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาสอบได้คะแนนไม่ผา่ นตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดต้องเรี ยน
รายวิชา
114-301
ภาษาอังกฤษ 5
2(1-2-3)
(English 5)
และ/หรื อ114-302 ภาษาอังกฤษ 6
2(1-2-3)
(English 6)
หากนักศึกษาเรี ยนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 และสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้แทน
114-303 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
2(1-2-3)
(English Usage for Profession)
114-304 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางวิชาชีพ
2(1-2-3)
(English Presentation Techniques for Profession)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อนี้
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(Information and Communication Technology)
121-102 คอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาและการทางาน
(Computer for Studies and Works)
121-103 ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
( Life and Environment)
121-104 อาหารเพื่อสุ ขภาพที่ดี
(Food for Good Health)
121-105 เคมีในชีวติ ประจาวัน
(Chemistry in Daily Life)
121-106 คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
(Mathematics in Daily Life)
121-107 สถิติพ้นื ฐานเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น
(Basic Statistics for Data Analysis)
13

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

1.4 กลุ่มวิชาสุ นทรี ยศาสตร์ และพลศึกษา จานวนไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากรายวิชา
ต่ อไปนี้
129-101
129-102

พลศึกษาและนันทนาการ
(Physical Education and Recreation)
ศิลปะและสังคีตนิยม
(Art and Music Appreciation)

2(1-2-3)
2(1-2-3)

2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา จานวน 106 หน่ วยกิต ให้ เรียนตามรายวิชาต่ อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ จานวน 21 หน่วยกิต ให้เรี ยนตามรายวิชาดังนี้
123-101 เคมีทวั่ ไป
3(3-0-6)
(General Chemistry)
123-102 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
1(0-3-1)
(General Chemistry Laboratory)
124-101 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
3(3-0-6)
(General Physics 1)
124-102 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
3(3-0-6)
(General Physics 2)
124-103 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory 1)
124-104 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory 2)
125-201 คณิ ตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(Mathematics 1)
125-202 คณิ ตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Mathematics 2)
125-203 คณิ ตศาสตร์ 3
3(3-0-6)
(Mathematics 3)
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2.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรรมศาสตร์ จานวน 26 หน่วยกิต ให้เรี ยนตามรายวิชาดังนี้
151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawings)
151-201 กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
(Engineering Mechanics 1)
151-202 การปฏิบตั ิงานพื้นฐานวิศวกรรม
(Fundamental of Engineering Operations)
151-221 อุณหพลศาสตร์ 1
(Thermodynamics 1)
151-271 วัสดุวศิ วกรรม
(Engineering Materials)
151-301 เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
(Engineering Economics)
151-484 ไฮโดรลิกส์และนิวเมติกส์
(Hydraulics and Pneumatics)
152-381 วิศวกรรมไฟฟ้า 1
(Electrical Engineering 1)
155-101 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงานวิศวกรรม
(Engineering Computer Programming)

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

2.3 กลุ่มวิชาหลักทางวิศวกรรรมการพิมพ์ จานวน 44 หน่วยกิต ให้เรี ยนตามรายวิชาดังนี้
154-343 ไมโครคอนโทลเลอร์ประยุกต์
3(2-3-5)
(Appiled Microcontrollers)
158-311 พีแอลซี ประยุกต์
3(2-3-5)
(Applied Programmable Logic Controller)
158-422 การเขียนแบบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกลทางการพิมพ์
3(2-3-5)
(Printing Machinery Drawing)
159-222 กลไกการออกแบบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรทางการพิมพ์
3(2-3-5)
(Mechanisms Design for Printing Machinery Component)
159-301 สัมมนาวิชาชีพทางวิศวกรรมการพิมพ์
3(2-3-5)
(Professional Seminar in Printing Engineer)
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159-302
159-303
159-304
159-305
159-306
159-307
159-308
159-390
159-391

เทคโนโลยีการพิมพ์
(Printing Technology)
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
(Prepress Technology)
วัสดุทางการพิมพ์
(Printing Material Science)
เทคโนโลยีหลังพิมพ์
(Post-Press Technology)
เครื่ องพิมพ์ออฟเซตป้ อนแผ่น
(Sheet-fed Offset Printing Machine)
เครื่ องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
(Web-fed Offset Printing Machine)
การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการพิมพ์
(Quality Control in Printing Industry )
การเตรี ยมสหกิจศึกษา
(Co-operative Preparation)
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
6(0-40-0)

2.4 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา จานวน 15 หน่ วยกิต ให้เลือกเรี ยนจาก 2 แขนงรายวิชา ต่อไปนี้
2.4.1 แขนงวิชาการซ่ อมบารุ งเครื่ องจักร
158-421 วิศวกรรมการซ่อมเครื่ องจักรทางการพิมพ์
3(2-3-5)
(Printing Machine Maintenance Engineering)
158-432 ระบบอัตโนมัติทางการพิมพ์
3(2-3-5)
(Printing Automation System)
158-452 เทคโนโลยีเครื่ องจักรกล CNC
3(2-3-5)
(CNC Machine Technology)
158-458 เครื่ องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
(Industrial Measurement and Instrument)
158-459 วิศวกรรมเครื่ องมือ
3(2-3-5)
(Tool Engineering)
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158-469 วิศวกรรมระบบ
(System Engineering)
159-226 วิศวกรรมการซ่อมบารุ ง 1
(Maintenance Engineering 1)
159-227 วิศวกรรมการซ่อมบารุ ง 2
(Maintenance Engineering 2)

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

2.4.2 แขนงวิชาเทคนิคการพิมพ์
159-231 เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
(Packaging Printing Technology)
159-232 การทดสอบบรรจุภณั ฑ์
(Packaging Testing)
159-233 ความก้าวหน้าเทคโนโลยีการพิมพ์
(Advanced Printing Technology)
159-318 เทคโนโลยีการพิมพ์เฟลกโซกราฟี และกราเวียร์
(Flexography and Gravure Printing Technology)
159-320 เทคโนโลยีการพิมพ์ไร้แรงกด
(Non-Impact Printing Technology)
159-233 การบริ หารงานธุ รกิจการพิมพ์
(Printing Business Management)
159-324 การตลาดสาหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์
(Marketing for Printing Industry)
159-325 การประเมินราคางานพิมพ์
(Estimating and Costing in Printing)
159-326 การออกแบบและวางผังโรงพิมพ์
(Printing Plant Design and Structure)
159-328 การวางแผนกระบวนการผลิตทางการพิมพ์

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

(Printing Process Planning)
159-310 คอมพิวเตอร์กราฟิ กสาหรับเทคโนโลยีการพิมพ์
(Computer Graphic for Printing Technology)
159-311 เทคโนโลยีการผลิตภาพดิจิทลั และการจัดการสี
(Digital Production Technology and Color Management)
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3(2-3-5)
3(2-3-5)

159-312 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Health and Safety Management)
159-313 การทามาตรฐานทางการพิมพ์
(Standardization in Printing)

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิ ดสอนในภาควิชาวิศวกรรมการพิมพ์ แต่ตอ้ งไม่ซ้ ากับวิชาใน
แผนการศึ กษา และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่ กาหนดให้เรี ยนโดยไม่นับ หน่ วยกิ ตหรื อนักศึ กษาอาจเลื อกเรี ยน
รายวิชาอื่นๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสยาม โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาหลักสู ตร

18

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
113-xxx ภาษาไทย
114-101 ภาษาอังกฤษ 1
123-101 เคมีทวั่ ไป
123-102 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
125-201 คณิตศาสตร์ 1
151-101 เขียนแบบวิศวกรรม
159-301 สัมนาวิชาชีพฯ
รวม
ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
114-201 ภาษาอังกฤษ 3
124-101 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
124-103 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
125-203 คณิตศาสตร์ 3
151-201 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
151-271 วัสดุวศิ วกรรม
152-381 วิศวกรรมไฟฟ้า 1

หน่ วยกิต
3

รวม
ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษ
ไฮโดรลิกส์และนิ วเมติกส์
ไมโครคอนโทลเลอร์
ประยุกต์
พีแอลซี ประยุกต์
วัสดุทางการพิมพ์
เครื่ องพิมพ์ออฟเซตป้อน
ม้วน
การควบคุมคุณภาพฯ

18
หน่ วยกิต
2
3
3

รวม
ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
สหกิจศึกษาภาคทฤษฎี
วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3
วิชาเลือกเฉพาะสาขา 4
วิชาเลือกเฉพาะสาขา 5
วิชาเลือกเสรี 1
วิชาเลือกเสรี 2
รวม

20
หน่ วยกิต
2
3
3
3
3
3
17

114-xxx
151-484
154-343
158-311
159-305
159-307
159-308

159-392
159-xxx
159-xxx
159-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx

3
2
3
1
3
3
3
21
หน่ วยกิต
2
3
1
3
3
3
3

3
3
3
3

100-xxx
114-102
121-xxx
125-202
151-202
155-101
159-302

100-xxx
114-202
121-xxx
124-102
124-104
129-xxx
159-xxx
159-306

114-xxx
151-301
158-326
158-422
151-221
159-xxx

ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
วิชามนุษยฯและสังคมฯ 2
ภาษาอังกฤษ 2
วิชาคณิตฯและวิทย์ฯ 1
คณิตศาสตร์ 2
การปฏิบตั ิงานพื้นฐานฯ
การเขียนโปรแกรมคอมฯ
สาหรับงานวิศวกรรม
เทคโนโลยีการพิมพ์

หน่ วยกิต
3
2
3
3
2
3

รวม
ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิชามนุษยฯและสังคมฯ 3
ภาษาอังกฤษ 4
วิชาคณิตฯและวิทย์ฯ 2
ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
วิชาสุ นทรี ยฯ์ และพลศึกษา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1
เครื่ องพิมพ์ออฟเซตป้อน
แผ่น
รวม
ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ภาษาอังกฤษ
เศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรม
กลไกการออกแบบ
เครื่ องจักรทางการพิมพ์
การเขียนแบบชิ้นส่ วน
เครื่ องจักรกลทางการพิมพ์
อุณหพลศาสตร์ 1
วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2

19
หน่ วยกิต
3
2
3
3
1
2
3
3

รวม
ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
159-393 สหกิจศึกษาภาคปฏิบตั ิ

รวม

ปี ที่ 1 ภคฤดูร้อน
159-303 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

หน่ วยกิต
3

รวม
ปี ที่ 2 ภาคฤดูร้อน
159-304 เทคโนโลยีหลังพิมพ์

3
หน่ วยกิต
3

3

20
หน่ วยกิต
2
3
3

รวม
ปี ที่ 3 ภาคฤดูร้อน

3
หน่ วยกิต

3
3
3
17
หน่ วยกิต
6

รวม

6
รวม

19
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)
3.2 ชื่ อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับ ชื่ อ- นามสกุล
1

นายเสกสรร สุธาธรรม

ตาแหน่ ง
วิชาการ
อาจารย์

2

นายอรุ ณ หล่อชัชวาลกุล

อาจารย์

3

นายอัฐพงศ์ ไหลอุดมสิ น

อาจารย์

4

นายอนันต์ เขมพาณิ ชย์กุล

อาจารย์

5

นางสาวจุฬาลักษณ์
จารุ จุฑารัตน์

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขวิชา

สาเร็จจาก

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม)
วศ.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตเทเวศน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางภาพ และ
เทคโนโลยีการพิมพ์)
วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์)
วท.ม. (เทคโนโลยีการพิมพ์)
วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ปี ทีจ่ บ
2547
2549
2535
2545
2537
2543
2536
2548
2544

2552
2549

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่ อ- นามสกุล

1

ผศ. สราวุฏฐ์ วรสุมนั ต์

2

ดร. พงษ์ศกั ดิ์ พยัฆวิเชียร

3

นายพิทกั ษ์พงษ์ บุญประสม

ตาแหน่ ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขวิชา

ผูช้ ่วย
M.Sc. (Heat Transfer)
ศาสตราจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่ องกล)
อาจารย์
ปร.ด.กิตติมศักดิ์ (วารสารศาสตร์ )
ว.ม. (วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต)
ว.บ. (วารสารศาสตร์บณ
ั ฑิต)
อาจารย์
คอ.ม. (เครื่ องกล)
คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่ องกล)

4

นายเสกสรร สุธาธรรม

อาจารย์

กศ.บ. (ฟิ สิกส์ )
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม)
วศ.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

20

สาเร็จจาก

ปี ทีจ่ บ

University of Dundee, U.K.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน, U.S.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทวิโรฒ

2525
2520
2545
2516
2510
2542

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตเทเวศน์

2547

2539
2529

2548
2535

ลาดับ

ชื่ อ- นามสกุล

ตาแหน่ ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขวิชา

สาเร็จจาก

ปี ทีจ่ บ

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางภาพ และ
เทคโนโลยีการพิมพ์)
วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545
2537
2543
2536

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

2544

วท.ม. (เทคโนโลยีการพิมพ์)

2552

2551

5

นายอรุ ณ หล่อชัชวาลกุล

อาจารย์

6

นายอัฐพงศ์ ไหลอุดมสิ น

อาจารย์

7

นายอนันต์ เขมพาณิ ชย์กุล

อาจารย์

8

นางสาวจุฬาลักษณ์
จารุ จุฑารัตน์

อาจารย์

11

นายประธาน ตะวันเรื องรอง

อาจารย์

วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์)

12
13

นายบรรเจิด บุญจูง

อาจารย์

อส.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสยาม

นายสามารถ ใจซื่อ

อาจารย์

อส.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์)

มหาวิทยาลัยสยาม

วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์)

9

10

นายไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร

นายเจริ ญ ยงเสมอ

ผูช้ ่วย
คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ศาสตราจารย์
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
อาจารย์

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม)
คอ.บ. (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)

2548

2549
2542
2539
2553
2545
2544
2551

3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ
1

ชื่ อ นามสกุล
รศ. ดร. วันชัย ริ จิรวนิช

2

ดร. วิชยั พยัคฆโส

3

พ.อ. นฤชาติ บุญเกื้อหนุน

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

หน่ วยงานทีส่ ังกัด

คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
ด้านวิศวกรรมศาสตร์
และหัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณบดี
คณะเทคโนโลยี
สื่ อสารมวลชน

Ph.D. (Industrial Engineering)
M.Eng. (Industrial Engineering)
B.Eng. (Industrial Engineering)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม

บริ หารธุรกิจดุษฎีบณั ฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

รองผูอ้ านวยการ
แผนกพิมพ์

M.S., Printing Tech, RIT, USA

21

กรมแผนที่ทหาร
กองบัชญาการทหารสู งสุด

ลาดับ

ชื่ อ นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

หน่ วยงานทีส่ ังกัด

Printing, Diploma, Tokyo
College of Photography, Japan

สมาคมส่ งเสริ มวิชาการพิมพ์

4

นายกิตติ ยิม้ ละมัย

อุปนายกสมาคมส่ งเสริ ม
วิชาการพิมพ์

5

นายบุญชัย คงดา

วิศวกรระดับ 8

6

นายเฉลิมศักดิ์ สรุ จิกาจร
วัฒนะ

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่ องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่ องกล)

บริ ษทั กสท. โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน)

อาจารย์

M.Eng. (Industrial Management
Engineering)
B.Eng. (Industrial Engineering)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยสยาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยสยาม

7

นายภาคภูมิ เนียมหอม

อาจารย์

M.Eng. (Industrial Management
Engineering)
B.Eng. (Production Engineering)

8

นาย ณัฏฐพงศ์ ลิมจิตติ

ผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายผลิต

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

บริ ษทั มติชน จากัด
(มหาชน)

9

นายปัญญา สิ นศักดิ์จรุ งเดช

อาจารย์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางภาพ และ
เทคโนโลยีการพิมพ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10

นายบุญชัย นุกูลวุฒิโอกาส

เจ้าหน้าที่วางแผนและ
ควบคุมการผลิต

วท.ม. (เทคโนโลยีการพิมพ์)

บริ ษทั มติชน จากัด
(มหาชน)

11

นาย อรุ ณ บุญยะผลานันท์

ที่ปรึ กษาฝ่ ายช่าง

ครุ ศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาไฟฟ้ ากาลัง

บริ ษทั มติชน จากัด
(มหาชน)

12

นายธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การตลาด

บริ ษทั อินเตอร์กราฟิ ก (ไทย
แลนด์) จากัด

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมการพิมพ์หรื อการฝึ กงาน)
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต้องการให้บณ
ั ฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชี พก่อนเข้าสู่ การทางานจริ ง ดังนั้นหลักสู ตรได้
กาหนดรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ซึ่ งจะจัดอยูใ่ นกลุ่มวิชาหลักทางวิศวกรรมการพิมพ์
โดยการฝึ กปฏิบตั ิ/ฝึ กงานภาคสนาม/ปฏิบตั ิงานในองค์กร/หน่วยงาน/สถานประกอบการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ เทคโนโลยีการซ่ อมและบ ารุ งรักษาเครื่ องจักรทางการพิ มพ์
เทคโนโลยีทางด้านการถ่ายภาพ เทคโนโลยีการออกแบบสิ่ งพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ และเทคโนโลยีหลัง
การพิมพ์
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา ดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จาเป็ นในการเรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิง่ ขึ้น
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4.1.2 บูรณาการความรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อนาไปใช้ในงานอุตสาหกรรมการพิมพ์ได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการ
ได้
4.1.5 มีความกล้าแสดงออกและนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3 ระยะเวลารวม 3 เดือน (ชัว่ โมง)
4.2 การจัดเวลาและตารางสอน
เป็ นไปตามที่หน่วยงานที่นกั ศึกษาเข้าฝึ กงานจะกาหนด
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน
ต้องเป็ นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู ้ทางด้านวิศวกรรมการพิมพ์ สามารถออกแบบ
และสร้ างสรรค์ผลงานได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ มุ่งเน้นให้มี การค้นคว้าพัฒนา เพื่ อการสร้ างสรรค์ผลงาน
ทางด้านวิศวกรรมการพิมพ์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่ วมโครงการ 1-3 คน และต้องผ่านการเรี ยนวิชาระเบี ยบวิธี
วิจยั และวิชาเตรี ยมการจัดทาโครงงานแล้ว และเมื่อได้หัวข้อโครงงาน ต้องมาสอบหั วข้อต่อคณะกรรมการ
โครงงานและทารู ปเล่มเพื่อสอบโครงงานทางวิศวกรรมการพิมพ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงงานจากภายใน
และภายนอก ไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ตอ้ งส่ งโครงงานตามรู ป แบบและระยะเวลาที่ หลักสู ตรกาหนดอย่าง
เคร่ งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานทางวิศวกรรมการพิมพ์ มีการเสนอหัวข้อที่นกั ศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้
ในการคิดค้นโครงงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดาเนิ นโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับที่จะเป็ นประโยชน์สู่
เชิ งพาณิ ชย์ในอุ ตสาหกรรมหรื อการประยุกต์เพื่ อพัฒนาต่อยอดในอนาคต โดยการท าโครงงานต้องเสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษาสามารถออกแบบการทดลองโครงงาน มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่ องมือและโปรแกรมใน
การทาโครงงาน การใช้ภาษาเขียนและภาษาพูด มีการวางแผน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแก้ไขปั ญหา
ด้านวิศวกรรมการพิมพ์และใช้เป็ นต้นแบบในการพัฒนาในอนาคต
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 4
5.4 จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ดา้ นการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางวิชาการแก่
นักศึกษา เช่น การเลือกหัวข้อเรื่ อง การแนะนาแหล่งข้อมูล การเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือ และชัว่ โมงการให้
คาปรึ กษา การจัดทาบันทึกการให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับโครงงาน
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5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมิ นความก้าวหน้าในการจัดท าโครงงานในเอกสารบันทึ ก ให้ค าปรึ ก ษา โดยอาจารย์ที่
ปรึ กษา และการประเมินคุณภาพและการนาเสนอของผลงานที่ได้กาหนดรู ปแบบโครงงาน และการนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการสอบโครงงานที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน ตามระยะเวลาที่กาหนดสอบโครงงาน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมการดาเนินการ
1. ด้านจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทาง
-มี การให้ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ คุ ณ ลัก ษณะทางจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
วิ ช าชี พ ด้ า น วิ ศ วกรรมการพิ มพ์ ที่ ควรพึ งป ฏิ บั ติ
การศึกษาดู งานและบูรณาการเรี ยนการสอนแบบมีส่วน
ร่ วมในสถานประกอบการอุ ตสาหกรรมการพิ ม พ์ ให้
ตระหนักถึ งการทางานในสายวิชาชี พที่สาคัญต่อตนเอง
และสังคม รวมถึงกฎหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ด้านภาวะผูน้ า มีความรับผิดชอบและมี -การก าหนดให้ มี ร ายวิ ช าในการจัด ท ารายงานหรื อ
ระเบียบวินยั
โครงงาน ซึ่ งนัก ศึ ก ษาต้อ งท างานเป็ นกลุ่ ม และมี ก าร
กาหนดหัวหน้ากลุ่ ม และตาแหน่ งที่ สาคัญต่างๆ เพื่ อมี
ส่ วนร่ วมภายในกลุ่ม เพื่อเป็ นการฝึ กภาวะการเป็ นผูน้ า
และทางานร่ วมกันในกลุ่ม
-มี ก าหนดภาระงาน โครงงานต่ างๆ การศึ ก ษาเฉพาะ
บุ ค คล การจัด ท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ เป็ นต้น ให้ ส่ ง ตาม
กาหนดระยะเวลา เพื่อฝึ กความรับผิดชอบและมีวินยั ใน
การทางาน
-มีการกาหนดกติกาและระเบียบปฏิ บตั ิเพื่อนาไปใช้ใน
การทางานของตนเอง เช่น การเข้าเรี ยนตรงต่อเวลาอย่าง
สม่ าเสมอ การมี ส่วนและการแสดงความคิ ดเห็ นในชั้น
เรี ยน
3. ด้านบุคลิกภาพ
-การสอนเรื่ อ งกฎระเบี ย บวิ นั ย ในการแต่ ง กาย การ
แสดงออกทางวาจา การเข้าสังคม การวางตัวและการมี
มนุ ษยสัมพันธ์ ที่ดีและการปฏิ บตั ิ ตนและอยู่ร่วมกันใน
สังคม ก่อนที่นกั ศึกษาจะสาเร็ จการศึกษา
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4. คิดเป็ น ทาเป็ น มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์

- ต้องมี วิชาที่ บู รณาการองค์ความรู ้ ที่ ได้ศึ ก ษามา (วิชา
โครงงานวิศวกรรม) ในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา
ติ ดตั้งและปรั บ ปรุ ง ตามข้อกาหนดของโจทย์ปัญ หาที่
ได้รับ

5. มีความรู ้ในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาค
- รายวิชาบังคับของหลักสู ตร ต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์
ทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ศาสตร์ ดัง กล่ า วอย่ า งเหมาะสม เพื่ อ การ มีปฏิ บตั ิการแบบฝึ กหัด โครงงาน และกรณี ศึกษาให้
ประกอบวิชาชี พของตน และการศึกษาต่อ นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู ้ กบั ปั ญหาจริ ง
ในระดับสู งขึ้นไปได้
ทุ ก รายวิ ช าต้ อ งมี โ จทย์ ปั ญ หาแบบฝึ กหั ด หรื อ
โครงงาน ให้นกั ศึกษาได้ฝึกคิด ฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กแก้ปัญหา
แทนการท่องจา
6.
มีทกั ษะในด้านการทางานเป็ นทีม - โจทย์ปั ญ หาและโครงงานของรายวิชาต่ างๆ ควรจัด
สามารถบริ หารจัดการการทางานได้อย่างมี แบบคณะท างาน แทนที่ จ ะเป็ นแบบงานเดี่ ย ว เพื่ อ
ประสิ ท ธิ ภาพ แล ะเห มาะส ม เป็ น ผู ้ มี ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้ฝึกฝนการทางานเป็ นหมู่คณะ
ทัศนคติที่ดีในการทางาน
7.
มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ - ในรายวิ ช าชี พ เฉพาะผู ้ส อน ต้อ งมอบหมายงานให้
ใน
นักศึกษามีกิจกรรมการค้นคว้าหาข้อมูลเฉพาะผ่านทาง
ระดับสู ง
เว็บ ไซต์ และสามารถน าเทคโนโลยีส ารสนเทศเชิ ง
บู รณาการ มาใช้ในการแก้ปั ญ หาในสาขาวิศ วกรรม
การพิมพ์ได้อย่างเหมาะสม
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. เชื่อมัน่ ในคุณธรรม
2. ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นความดีงาม
3. มีความขยันอดทน
4. มีวนิ ยั
5. ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม
6. ตระหนักและรู ้คุณค่าของศิลปะและดนตรี
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1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ให้ความสาคัญในวินยั การตรงต่อเวลา การส่ งงานภายในเวลาที่กาหนด
2. ให้นกั ศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา กรุ ณา
และความเสี ยสละ
3. การสอดแทรกความซื่ อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
4. จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
5. ใช้การสอนหลายรู ปแบบโดยเน้นให้ตระหนักถึงประโยชน์ของศิลปะและดนตรี
1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. การให้คะแนนการเข้าชั้นเรี ยนและการส่ งงานตรงเวลา
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. ศาสตร์สาขาอื่นๆ
2. สังคมโลก
3. ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4. สังคมไทย
5. วิธีการปฏิบตั ิตนที่ถูกต้องเพื่อดารงไว้ซ่ ึงสุ ขภาวะ
6. หลักการใช้ภาษา
2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ใช้การสอนหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดองค์
ความรู ้
2. มอบหมายให้ทารายงาน
3. จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง โดยการศึกษาดูงาน
2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบตั ิประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบตั ิการ
2. พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
3. ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
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3.ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาต้ องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้
เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
2. ใฝ่ รู ้ และรู ้วธิ ีการแสวงหาความรู ้
3. คิดอย่างมีเหตุผล
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้และแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน
3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Instruction)
2. ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิการจากสถานการณ์จริ ง
3. มอบหมายงานที่ส่งเสริ มการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากการายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหา
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิการจากสถานการณ์จริ ง
3. ประเมินจากการทดสอบ
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. รู ้จกั ตนเองและผูอ้ ื่น
3. สามารถทางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5. มีบุลิกภาพที่ดีและแสดงออกถึงภาวะผูน้ าในสถานการณ์ที่เหมาะสม
4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. กาหนดการทางานกลุ่มโดยหมุนเวียนการเป็ นผูน้ าและผูร้ ายงาน
2. ให้คาแนะนาในการเข้าร่ วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย
3. ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่ วมมือ
4. มอบหมายงานให้สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ
4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากรายงานหน้าชั้นเรี ยนโดยอาจารย์และนักศึกษา
2. พิจารณาจากการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
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3. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารได้
2. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ และสถิติพ้นื ฐานในการทางานและชีวติ ประจาวัน
5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
1. ส่ งเสริ มให้เห็นความสาคัญและฝึ กให้มีการตัดสิ นใจบรฐานข้อมูลและข้อมูลเชิง
ตัวเลข
2. มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นกั ศึกษานาเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน
3. การใช้ศกั ยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย
4. ฝึ กการนาเสนอผลงานโดนเน้นความสาคัญของการใช้ภาษา และบุคลิกภาพ
5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
1. ประเมินผลงานและการนาเสนองาน
2. สังเกตการปฏิบตั ิงาน
หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละและซื่อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อโต้แย้ง
ได้
4. ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางวิศวกรรมการพิมพ์
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1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. การสอนในรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. สอดแทรกในเนื้ อหาวิชาเรี ยน
3. การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง การจัดกิจกรรมในชั้นเรี ยนหรื อในวิชาเรี ยน
1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ผสู ้ อน
3. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยสถานประกอบการหรื อหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้า
ทางาน
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีองค์ความรู ้และความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญของเนื้อหาสาขา
วิศวกรรมการพิมพ์
2. สามารถเข้าใจ อธิ บายความสาคัญและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับวิศวกรรมการพิมพ์
3. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้และทักษะในด้านวิศวกรรมการพิมพ์อย่าง
ต่อเนื่อง
5. สามารถประยุกต์ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมการพิมพ์ในสถานปฏิบตั ิงานจริ งและแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. การสอนหลายรู ปแบบในรายวิชาตามหลักสู ตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2. การฝึ กปฏิบตั ิ การฝึ กงาน การได้ฝึกการทางาน
3. การศึกษาดูงาน การเข้าร่ วมประชุมสัมมนา
2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการเรี ยนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ
การทาแบบฝึ กหัด การทารายงาน
2. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาอย่างมีวจิ ารณญาณ มีเหตุผลและเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3. มีความใฝ่ รู ้ และรู ้วธิ ีการแสวงหาความรู ้ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุ ป
ประเด็นปั ญหาและความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางด้านวิศวกรรมการพิมพ์
3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทาโครงงาน การทาวิจยั
3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
1. ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการเรี ยนรายวิชา
2. ประเมินผลงานจากการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การโครงงาน การทาวิจยั
3. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ าหรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทางาน
3. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการพัฒนาการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
5. มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. การสอนในรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสู ตร โดยเน้นการทางานเป็ นกลุ่ม
3. การจัดให้มีรายวิชาฝึ กงาน ฝึ กภาคสนาม ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ หรื อสหกิจศึกษา
4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่ งเสริ มให้ทางานกลุ่ม
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3. ประเมินผลการเรี ยนรายวิชาฝึ กงาน ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ หรื อสหกิจศึกษา
4. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
5. ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ และสถิติพ้นื ฐานในการทางานและชีวติ ประจาวัน
2. มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั ิงานด้านวิศวกรรมการพิมพ์และ
งานวิจยั
3. สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูดและการเขียน พร้อมใช้รูปแบบของ
สื่ อสาร การนาเสนอได้อย่างเหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
4. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนาเสนอข้อมูลได้
5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การ
สื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การสอนในรายวิชาวิจยั หรื อสถิติ หรื อรายวิชาศึกษาทัว่ ไปหรื อรายวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ
2. การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านระบบ e-Learning และการทดสอบความรู ้พ้ืนฐานด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการเรี ยนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ
การทาแบบฝึ กหัด การทารายงาน
2. ประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี้
หมวดศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. เชื่อมัน่ ในคุณธรรม
2. ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นความดีงาม
3. มีความขยันอดทน
4. มีวนิ ยั
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5. ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม
6. ตระหนักและรู ้คุณค่าของศิลปะและดนตรี
2. ความรู้
1. ศาสตร์สาขาอื่นๆ
2. สังคมโลก
3. ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4. สังคมไทย
5. วิธีการปฏิบตั ิตนที่ถูกต้องเพื่อดารงไว้ซ่ ึงสุ ขภาวะ
6. หลักการใช้ภาษา
3. ทักษะทางปั ญญา
1. คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
2. ใฝ่ รู ้ และรู ้วธิ ีการแสวงหาความรู ้
3. คิดอย่างมีเหตุผล
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้และแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. รู ้จกั ตนเองและผูอ้ ื่น
3. สามารถทางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5. มีบุลิกภาพที่ดีและแสดงออกถึงภาวะผูน้ าในสถานการณ์ที่เหมาะสม
5. ทักษะการวิเคระห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารได้
2. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ และสถิติพ้นื ฐานในการทางานและชีวติ ประจาวัน
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบ

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวติ
100-103 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อ
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
100-105 จิตวิทยาในชีวติ ประจาวัน
100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม่
100-107 อารยธรรมศึกษา
113-108 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
113-109 การใช้ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
114-101 ภาษาอังกฤษ 1
114-102 ภาษาอังกฤษ 2

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

2. ความรู้
6

1

2

3

   
  









 
















4

3. ทักษะทางปัญญา
5

6

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

2





  

 



   

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สานสนเทศ
1 2 3 4
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบ

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
114-201 ภาษาอังกฤษ 3
114-202 ภาษาอังกฤษ 4
114-301 ภาษาอังกฤษ 5
114-302 ภาษาอังกฤษ 6
114-303 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
114-304 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นาเสนอทางวิชาชีพ
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
121-102 คอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาและการ
ทางาน
121-103 ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
121-105 เคมีในชีวติ ประจาวัน

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3






4 5






 

2. ความรู้
6

1

2 3





4

3. ทักษะทางปัญญา
5



6 1
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4 1






2

3

4




 


2 3





4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สานสนเทศ
1 2 3 4











 



    





 
 





แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบ

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
121-106 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน
121-107 สถิติพ้นื ฐานเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เบื้องต้น
129-101 พลศึกษาและนันทนาการ
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4 5


2. ความรู้
6

1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

6
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1 2


3 4 1
 



 

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สานสนเทศ
1 2 3 4
 
 




  

หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละและซื่อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อโต้แย้งได้
4. ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางวิศวกรรมการพิมพ์
2. ด้ านความรู้
1. มีองค์ความรู ้และความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญของเนื้อหาสาขาวิศวกรรมการ
พิมพ์
2. สามารถเข้าใจ อธิ บายความสาคัญและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับวิศวกรรมการพิมพ์
3. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. มีความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้และทักษะในด้านวิศวกรรมการพิมพ์อย่างต่อเนื่ อง
5. สามารถประยุกต์ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมการพิมพ์ในสถานปฏิบตั ิงานจริ งและแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าได้อย่างดี
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
1. คิดวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาอย่างมีวจิ ารณญาณ มีเหตุผลและเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
3. มีความใฝ่ รู ้ และรู ้วธิ ีการแสวงหาความรู ้ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุ ปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางด้านวิศวกรรมการพิมพ์
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผูน้ าหรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทางาน
3. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการพัฒนาการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
5. มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ และสถิติพ้นื ฐานในการทางานและชีวติ ประจาวัน
2. มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั ิงานด้านวิศวกรรมการพิมพ์และงานวิจยั
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3. สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูดและการเขียน พร้อมใช้รูปแบบของสื่ อสาร
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
4. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนาเสนอข้อมูลได้
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบ

รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะสาขา
123-101 เคมีทวั่ ไป
123-102 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
123-101 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
123-102 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
124-103 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
124-104 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
125-201 คณิ ตศาสตร์ 1
125-202 คณิ ตศาสตร์ 2
125-203 คณิ ตศาสตร์ 3
125-218 ระเบียบวิธีการเชิงตัวเลข
126-316 สถิติและความน่าจะเป็ น

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3


 


 
 



 
 

4

5

2. ความรู้
1

2

3
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3. ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สานสนเทศ
1 2 3 4






 







 
 




























แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบ

รายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม
151-201 กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
151-202 การปฏิบตั ิงานพื้นฐานวิศวกรรม
151-221 อุณหพลศาสตร์ 1
151-271 วัสดุวศิ วกรรม
151-301 เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
151-484 ไฮโดรลิกส์และนิวเมติกส์
152-381 วิศวกรรมไฟฟ้า 1
155-101 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
วิศวกรรม
หมวดวิชาหลักทางวิศวกรรมการพิมพ์
154-343 ไมโครคอนโทลเลอร์ประยุกต์
158-311 พีแอลซีประยุกต์

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3

4

5
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3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

1

2

3

4

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สานสนเทศ
1 2 3 4



  










  






  

 















แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบ

รายวิชา
หมวดวิชาหลักทางวิศวกรรมการพิมพ์
158-422 การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่ องจักรทางการพิมพ์
159-222 กลไกการออกแบบชิ้นส่วนเครื่ องจักรทางการ
พิมพ์
159-301 สัมมนาวิชาชีพทางวิศวกรรมการพิมพ์
159-302 เทคโนโลยีการพิมพ์
159-303 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
159-304 วัสดุทางการพิมพ์
159-305 เทคโนโลยีหลังพิมพ์
159-306 เครื่ องพิมพ์ออฟเซตป้ อนแผ่น
159-307 เครื่ องพิมพ์ออฟเซตป้ อนม้วน
159-308 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการพิมพ์

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3





  






 

3. ทักษะทางปัญญา
4

5
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1
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1



 






 

2

3

4

5




5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สานสนเทศ
1 2 3 4





















แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบ

รายวิชา
หมวดวิชาหลักทางวิศวกรรมการพิมพ์
159-390 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
159-391 สหกิจศึกษา
หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา
158-421 วิศวกรรมการซ่อมเครื่ องจักรทางการพิมพ์
158-431 ระบบอัติโนมัติทางการพิมพ์
158-452 เทคโนโลยีเครื่ องจักรกล CNC
158-458 เครื่ องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม
158-459 วิศวกรรมเครื่ องมือ
158-469 วิศวกรรมระบบ
159-226 วิศวกรรมการซ่อมบารุ ง 1
159-227 วิศวกรรมการซ่อมบารุ ง 2
159-231 เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภณั ฑ์
159-232 การทดสอบบรรจุภณั ฑ์

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

2. ความรู้
1

     
     










2

3

3. ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
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3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สานสนเทศ
1 2 3 4

 
 





























แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบ

รายวิชา
หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา
159-233 ความก้าวหน้าเทคโนโลยีการพิมพ์
159-318 เทคโนโลยีการพิมพ์เฟลกโซกราฟี และกราเวียร์
159-320 เทคโนโลยีการพิมพ์ไร้แรงกด
159-233 การบริ หารงานธุรกิจการพิมพ์
159-324 การตลาดสาหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์
159-325 การประเมินราคางานพิมพ์
159-326 การออกแบบและวางผังโรงงาน
159-328 การวางแผนกระบวนการผลิตทางการพิมพ์
159-310 คอมพิวเตอร์กราฟิ กสาหรับเทคโนโลยีการพิมพ์
159-311 เทคโนโลยีการผลิตภาพดิจิทลั และการจัดการสี
159-312 การจัดการอาชีวอนามัยแลความปลอดภัย
159-313 การทามาตรฐานทางการพิมพ์

1. คุณธรรม จริยธรรม
1





2

3

4

5














2. ความรู้
1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา
4
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3
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

 



 
 
 






2

3

4

5







 


 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สานสนเทศ
1 2 3 4

 


 
 
 
 






หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน
ระบบการจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค ซึ่ ง เป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการศึ กษาขั้น
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 1 ข้อ 6 หรื อระเบียบที่จะปรับปรุ งใหม่
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาโดย
2.1 เที ยบเคียงผลการเรี ยนของนักศึกษาที่เรี ยนในรายวิชา ซึ่ งอาจเป็ น ต่างกลุ่ ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ
แล้วแต่กรณี เพื่อนาผลมาใช้ในการปรับปรุ งรายวิชา
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปี การศึกษา โดยอาจพิจารณาร่ วมกับอาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาอื่นที่มี
เนื้ อหาใกล้เคี ยงกัน เพื่ อไม่ ให้เกิ ดความซ้ าซ้อน หรื อให้เกิ ดความสั มพันธ์ และต่อเนื่ อง แล้วแต่กรณี และ
ทบทวนเนื้ อหาโดยเทียบเคี ยงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรื อเที ยบเคียงกับตาราหรื อบทความทางวิชาการ
หรื อผลการวิจยั เพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทนั สมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ
2.3 เทียบเคียงกับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรู ้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ระบบการจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค ซึ่ งเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วย
การศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2549
3.2 สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู ้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศและทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีข้ นั พื้นฐานสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.3 การเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กาหนด ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

43

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสู ตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นหลักเกณฑ์
ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องข้ารับการอบรม ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักสู ตรและการบริ หารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทกั ษะเกี่ ยวกับการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริ ยธรรม และการสอนโดยใช้
สื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาและเป็ นที่ปรึ กษาในด้านการจัดการเรี ยนการ
สอน
1.3 การชี้แจงและแนะนาหลักสู ตร รายวิชาในหลักสู ตร
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่ งหรื อ
หลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู ้และถนัด เพื่อทดลองทาการสอนภายใต้คาแนะนาของอาจารย์พี่เลี้ยง หรื อ
ประธานหลักสู ตร
1.5 การกาหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่ วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสู ตร
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กาหนดให้อาจารย์ตอ้ งเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรี ยนการสอนการวัด
และการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย
มีการเปิ ดหลักสู ตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั
การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็ นประจาทุกปี
2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็ นทีม ซึ่ งจะส่ งเสริ มโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การ
สอนร่ วมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็ นผูร้ ับผิดชอบรายวิชา ผูป้ ระสานงาน และผูร้ ่ วมทีมการสอน
2.1.3 การส่ งเสริ มหรื อสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ดา้ นการจัดการเรี ยน
การสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสู ตร หรื อทาวิจยั การเรี ยนการสอนที่สามารถนาไปเผยแพร่ ในการประชุม
วิชาการที่มีการจัดการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 การส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรื อวิชาชี พที่
จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
2.2.2 การส่ งเสริ มให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรู ปแบบต่างๆ และการนาเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรื อการนาเสนอปี ละ 1 เรื่ อง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
การจัดการหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยสยาม กาหนดให้ทุกหลักสู ตรมีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ซึ่ งต้องทาหน้าที่ดงั นี้
1.1 พัฒนาและปรับปรุ งเนื้อหาหลักสู ตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
1.2 จัดหาและกาหนดอาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาในหลักสู ตร ที่มีความรู ้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม
รายวิชาที่สอน
1.3 จัด ตารางการเรี ย นการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึ กปฏิ บ ัติ ฝึ กภาคสนาม สหกิ จศึ ก ษา ตามที่
กาหนดในหลักสู ตร
1.4 ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรและรายวิชา
1.5 ส่ งเสริ มและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ดว้ ยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
ส่ งเสริ มการผลิตผลงานทางวิชาการ
1.6 ส่ งเสริ มและจัดให้มีการพัฒนาคุ ณภาพบัณฑิ ตตามเป้ าหมายคุ ณลักษณะบัณฑิ ตที่ พึงประสงค์ของ
หลัก สู ต รติ ดตามผลหลัก สู ตร โดยศึ ก ษาจากผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย เช่ น ผูใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต ศิ ษ ย์เก่ า อาจารย์และ
นักศึกษาปัจจุบนั
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จากงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรจากคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุตาราและสื่ อการเรี ยนการสอน ค่า
ครุ ภณั ฑ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ทรั พ ยากรที่ เกี่ ย วกับ เทคโนโลโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารสื บ ค้น ผ่า นฐานข้อ มู ล ของมหาวิ ท ยาลัย
ห้องสมุดประจาคณะ และสานักหอสมุด มีหนังสื อสายวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และสายบริ หารจัดการ
และด้านอื่นๆ ส่ วนระดับคณะมีหนังสื อ ตาราเฉพาะทางที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารทั้งในและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ยงั มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
คณะได้จดั สรรงบประมาณในการจัดซื้ อหนังสื อและมี การประสานงานกับสานักหอสมุดในการ
จัดซื้ อหนังสื อ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริ การให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยน
การสอน ในการติ ดต่อประสานงานการจัดซื้ อหนังสื อนั้น อาจารย์ผูส้ อนแต่ ละรายวิชามี ส่ วนร่ วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสื อ ตลอดจนสื่ ออื่นๆ ที่จาเป็ น คณะมีการจัดสื่ อการสอนอื่น เพื่อใช้ประกอบการสอน
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ของอาจารย์ อาทิ เครื่ องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ ซึ่ งประสานงานกับการจัดซื้ อจัดหาหนังสื อ เพื่อเข้า
สานักหอสมุดและคณะ และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ดา้ น
โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของ
โสตทัศนูปกรณ์
2.4.1 เป้ าหมาย
จัดให้มีห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ระบบเครื อข่าย อุปกรณ์การทดลอง ทรัพยากร สื่ อการสอน
และช่องทางการเรี ยนรู ้ที่พอเพียงและมีความทันสมัย
2.4.2 การดาเนินการ
1.จัดเตรี ยมสถานที่สาหรับการปฏิบตั ิการการทดลองที่มีอุปกรณ์ทนั สมัย
2.จัดให้มีห้องสมุดที่สามารถให้บริ การทั้งหนังสื อ ตารา และสื่ อดิจิทลั
3.จัดให้มีห้องเรี ยนที่มีเครื่ องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ที่ทนั สมัย
2.4.3 การประเมินผล
1.การรวบรวมและจัดทาสถิติ จานวนเครื่ องมืออุปกรณ์ต่อความพอเพียงในการเรี ยนการสอน
นักศึกษา
2.สถิติของจานวนหนังสื อ ตารา และสื่ อดิจิทลั ที่มีให้บริ การ
3.ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู ้และการ
ปฏิบตั ิการ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารงานบุคคล โดยมีคุณสมบัติดงั นี้
1. สาเร็ จการศึกษาทางสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
3. มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสู ตร
4. มีความรู ้และทักษะในการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา และมี
ประสบการณ์ทาวิจยั หรื อประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ทุกคนในหลักสู ตร มีส่วนร่ วมในการกาหนดแผนการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา การทบทวนเนื้ อหารายวิชา การแลกเปลี่ ยนข้อมูลเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน คุ ณภาพและ
พฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล
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3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พิเศษ
หลักสู ตรมีการเชิ ญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสถาบันการศึกษาอื่น ภาคเอกชน
หน่ วยงานของรัฐ มาสอน เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีความรู ้ เฉพาะทางเกี่ ยวกับสาขาวิศวกรรมการพิมพ์และการ
เรี ยนรู ้จากผูม้ ีประสบการณ์ตรง
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
การก าหนดคุ ณ สมบัติ เฉพาะต าแหน่ ง เป็ นไปตามข้อบัง คับ และระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย สยาม ที่
เกี่ ยวข้องกับการบริ หารงานบุ คคล และสาหรับหลักสู ตรนี้ มี ความจาเป็ นต้องมี บุคลากรสายสนับสนุ นทา
หน้าที่ อาทิเช่นครู ประจาห้องปฏิบตั ิการที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาขา
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสู ตรนี้ ดาเนินการโดยการให้เข้ารับการฝึ กอบรม การทัศน
ศึ ก ษา ท าวิจยั ร่ วมกับ อาจารย์ การผลิ ตผลงานทางวิช าการ เช่ น ท าหนัง สื อคู่ มื อห้องปฏิ บ ตั ิ ก าร คู่ มื อการ
ปฏิบตั ิงาน
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน เพื่อ
ทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาแนะนาด้านการเรี ยน การลงทะเบียนเรี ยน การเลือกรายวิชาที่เหมาะสม การเรี ยนเพื่อ
ปรับสภาพ เป็ นต้น ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึ กษาทุ กคนมีการกาหนดชัว่ โมงการให้คาปรึ กษา เพื่อให้นักศึกษาเข้า
ปรึ กษาได้
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
การอุทธรณ์ ของนักศึกษา เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย สยามที่ เกี่ ยวข้องกับการอุ ทธรณ์
โทษสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สาหรับความต้องการกาลังคนของสาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ คาดว่ามีความต้องการกาลังคนด้าน
อุ ตสาหกรรมมี แนวโน้ม สู งขึ้ น ทั้ง นี้ คณะฯโดยความร่ วมมื อ จากมหาวิท ยาลัย สยาม จะจัด ส ารวจความ
ต้องการแรงงานและความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต เพื่ อน าข้อมู ล มาใช้ป ระกอบการปรั บปรุ งหลั ก สู ต ร
รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนามาใช้ในการวาง
แผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่ ง ชี้ ผลการดาเนิ น งานของหลัก สู ตร เป็ นไปตามระบบการประเมิ น ผลการจัดการหลัก สู ต ร
มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ งมีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วยองค์ประกอบตัวชี้ วดั โดยมีเกณฑ์การประเมินผ่าน
คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1
(1) อาจารย์ประจาหลักสู ตรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่ตอ้ งการ
X
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของความต้องการที่แท้จริ ง
(2) อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้ อยละ 80 มี ส่วนร่ วม
ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตามและทบทวนการ X
ดาเนินงานหลักสู ตร
(3) มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
X
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(4) มี รายละเอี ย ดของรายวิช าและประสบการณ์ ภาคสนาม
(ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่ อนการ X
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(5) จั ด ท ารายงาน ผลการด าเนิ น งาน ของรายวิ ช าและ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้า มี ) ตามแบบ มคอ.5 และ
X
มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้ นสุ ดภาคการศึ กษาในแต่ละ
ภาคให้ครบทุกวิชา
(6) จัดท ารายงานผลการดาเนิ น การของหลัก สู ต รตามแบบ
X
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
(7) มี ก ารทบทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของนัก ศึ ก ษาตามกรอบ
มาตรฐาน ผลการเรี ยน รู ้ ที่ ก าห น ดใน มคอ.3 และ
X
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา
(8) มีการพัฒนาปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการ
สอน กลยุทธ์การสอนหรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้
(9) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี ) ทุ ก คนเข้ารั บ การปฐมนิ เทศอาจารย์
X
หรื อคาแนะนาด้านการจัดการเรี ยนการสอน
(10) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
X
หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(11) จานวนบุคลากรสายสนับสนุ นได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
X
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X
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1
(12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุ ณภาพหลักสู ตร เฉลี่ ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
5.0
(13) นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังสาเร็ จการศึกษา ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80
(14) บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์
ก.พ. กาหนด
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ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

X

X

X

X
X
X

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
- การประชุมร่ วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคาแนะนา
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู ้และประสบการณ์ หรื อเพื่อนร่ วมงาน
- การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอนในช่วงของการ
เรี ยนแต่ละรายวิชา
- การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา เปรี ยบเทียบพัฒนาการหรื อความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน
- การทาวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชาหรื อ
กลุ่มรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
- การประเมินประสิ ทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้ นภาคการศึกษา ตามระบบ
ของมหาวิทยาลัย
- การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรื อประธานหลักสู ตร หรื อเพื่อน
ร่ วมงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของอาจารย์/พนักงานสายผูส้ อน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
- การประเมินหลักสู ตร โดยนักศึกษาปัจจุบนั และอาจารย์ เพื่อนาข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุ ง
การจัดการแผนการเรี ยน การจัดการเรี ยนการสอนและเนื้ อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทนั สมัย ยากและง่าย
เป็ นต้น
- การประเมินหลักสู ตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการนาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสู ตรไปใช้ในการทางาน
- การประเมินผลโดยผูใ้ ช้บณั ฑิต เพื่อสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผูใ้ ช้บณั ฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสู ตรนี้
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมิ น ผลการจัด การหลัก สู ตร ซึ่ งเป็ นไปตามระบบการประเมิ น ผลการจัด การหลัก สู ตร
มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ งดาเนิ นการทุกสิ้ นปี การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ งมีเกณฑ์การประเมินเป็ นไปตาม
กาหนดของมหาวิทยาลัยสยาม
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
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- อาจารย์ประจาวิชา อาจารย์ผสู ้ อน นาผลการประเมินประสิ ทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ผูบ้ งั คับบัญชา และหรื อเพื่อร่ วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา
ที่ตนรับผิดชอบ
- คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรนาผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
ดาเนิ น การทุ ก สิ้ น ปี การศึ ก ษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้ อมนาเสนอแนวทางปรั บ ปรุ งแก้ไ ขในจุ ดที่ มี
ข้อบกพร่ อง สาหรับปี การศึกษาถัดไป
- คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร นาผลการประเมินภาพรวมของหลักสู ตรโดยนักศึกษาปั จจุบนั และ
อาจารย์ โดยศิษย์เก่า และโดยผูใ้ ช้บณั ฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนาไปแก้ไขปรับปรุ งหลักสู ตร ตาม
รอบระยะเวลาที่กาหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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