
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ช่ือหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Computer Technology

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
ชื่อยอ : ทล.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Computer Technology)
ชื่อยอ : B.Tech. (Computer Technology)

3. วิชาเอก
ไมมี

4. จํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 132 หนวยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาท่ีใช

การจัดการเรยีนการสอนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา

รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 เปดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ป พ.ศ. 2555

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภา
วิชาการในการประชุม ครั้งท่ี 8 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554

สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยฯในการประชุม
ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 8 มีนาคม 2555

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 28 มีนาคม 2555
เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมท่ีจะเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานในปการศึกษา 2557

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. ผู ดู แลระบบเครือข ายคอมพิวเตอร
2. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรในสถานประกอบการ
3. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรในหนวยงานราชการ
4. นักเขียนโปรแกรม
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร
6. ประกอบอาชีพอิสระ



9. ช่ือ  นามสกุล  ตําแหนง  และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง
วิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษาท่ีจบ

1 นายนรุตม บุตรพลอย อาจารย วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา)

- มหาวิทยาลัยขอนแกน
- มหาวิทยาลัยรังสิต
- สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร

2552
2545
2540

2 นายวิโรจน ชูสงฆ อาจารย วท.ม.(วิศวกรรมซอฟตแวร)
คอ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

2554
2550
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
นั้นมีรากฐาน ท่ีสําคัญอยูท่ีตนทุนการผลิตและประสิทธิภาพของขบวนการผลิตซึ่งมีความตองการนัก
เทคโนโลยี ทางดานคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส เพ่ือรวมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหมีความ
เจริญกาวหนา ซึ่งปจจุบันการลงทุนดานธุรกิจ อุตสาหกรรมทุกภาคสวนมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน
ในสวนของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส ท่ีกาวหนาไปอยางรวดเร็ว มีการลงทุน
แขงขันกันสูงเปนเหตุผลใหความตองการบุคลากรในสาขาวิชาคอมพิวเตอรในตลาดแรงงานมาก

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเก่ียวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมของ กลุม  ชุมชนอยางปฏิเสธไมได ดังนั้นเทคโนโลยีท่ีดีนอกเหนือจากมีความเชี่ยวชาญ
ทักษะ การบริหารในเชิงเทคโนโลยีจําเปนท่ีจะตองมีความคํานึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม มี
ทักษะการสื่อสารเจรจาและมีจิตสํานึก ท่ีดีตอจรรณยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือสรางผลกระทบท่ีนอยท่ีสุด
จากภาคอุตสาหกรรมอันจะมีตอวิถีการดาํเนิน ชีวิตของชุมชนรอบดาน

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมี
ศักยภาพและ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี โดยการผลิตบุคลากรทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน และพัฒนาเทคโนโลยีใหเหมาะสม มี
ความสามารถในการปรับตัวเรียนรูเทคโนโลยีใหมเพ่ือประยุกตใชกับองคกร และมีคุณธรรม จริยธรรม
ในวิชาชีพ

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลยั
การพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานการเสริมสรางโอกาส

ทางการศึกษาใหทองถ่ิน และดานผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

4
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาท่ีเปด โดยคณะ/สาขาวิชาอ่ืน  ไดแก

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไดแก  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุมวิชา
มนุษยศาสตร  กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปดสอนโดย
คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะ
วิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  ไดแก กลุมวิชาแกนดําเนินการสอนโดยโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธา โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และคณาจารยท่ีประจําคณะ กลุมวิชาเอกบังคับและกลุมวิชาเอกเลือกดําเนินการสอนโดยโปรแกรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สวนกลุมฝกประสบการณวิชาชีพดําเนินการโดยศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโดยความรวมมือกับแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปดสอนโดยคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชาอ่ืน
ไมมี

13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชาโดยติดตอประสานงานฝายหลักสูตร สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญ
มุงพัฒนาองคความรูดานคอมพิวเตอร ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ มี

ความรู และความสามารถทางดานวิชาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร

1.2.1 มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.2.2 มีคุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ
1.2.3 มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง สังคม และมีจิตใจเปนประชาธิปไตย สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.4 มีความรูความสามารถ และทักษะดานคอมพิวเตอร สามารถนําความรูท่ีไดรับไป

ประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ วิเคราะหปญหา และวางแผนแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.5 มีความใฝรู ใฝเรียน กระตือรือรน แสวงหาความรู เพ่ือพัฒนาตนเองตอเนื่อง
1.2.6 มีความสามารถในการการสื่อสารไดอยางดีและสามารถใชสื่อเทคโนโลยีตางๆ ท่ีมี

ความทันสมัยได

2. แผนพัฒนาปรับปรุง : หลักสูตรนี้จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในรอบ 5 ป
แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน / ตัวบงชี้

1.ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF)

1. ติดตามประเมินหลักสูตร
2. นําผลการประเมินหลักสูตร
มาปรับปรุงหลักสูตร
3. เชิญผูใชบัณฑิต ผูเชียวชาญ
ทั้งภาครัฐและเอกชนมารวม
พัฒนาหลักสูตร

- รายงานผลการดําเนนิงานและ
ขอมูลการแกไขปรับปรุงหลักสูตร -
ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต
โดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดบั 5
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2. กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. การจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญและ
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2. การประเมินการเรียนการ
สอน

- แผนการบริหารการสอนตาม
เกณฑมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3, มคอ. 5)

- ผลการประเมินการเรียนการสอน

3. การบริหารทรัพยากรการเรียน
การสอน

1. สงเสริมการผลิตเอกสาร/
ตํารา/สื่อประกอบการเรียน
การสอน
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ  ครุภัณฑ
หองเรียนที่มีมาตรฐาน

- เอกสาร / ตํารา / สื่อ
ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน

- สื่อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่มี
มาตรฐานพอเพียง

4. การบริหารบุคลากร 1. สงเสริมพัฒนาทักษะการสอน

2. สงเสริมพัฒนาทักษะดาน
วิชาการและวิชาชีพ

- โครงการพัฒนาทักษะการสอน
ของอาจารย
- จํานวนงบประมาณที่จัดสรรให
อาจารยเขารวมการฝกอบรม
ประชุมสัมมนา
- รายงานผลการเขารวมฝกอบรบ
ประชุมสัมมนา
- มีผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาที่มีตออาจารยผูสอน
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน / ตัวบงชี้
5. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา 1. สงเสริม พัฒนาระบบการให

คําปรึกษา
2. สงเสริมและสนบัสนุนการ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
ใหสอดคลองกับมาตรฐานผล
การเรียนรู

- ระบบและโครงการใหคําปรึกษา

- โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษา

6. ความตองการของตลาดแรงงาน
สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต

1. วิจัย / สาํรวจความตองการ
ของตลาดแรงงานและความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต

- ผลการวิจัย / สํารวจความ
ตองการของตลาดแรงงาน
- ผลการวิจัย / สํารวจความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร

ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และ ใน 1 ภาค
การศึกษาปกติมีเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ท้ังนีเ้ปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข)

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจจะจัดใหมีการเรียนการสอนภาคฤดูรอนโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี

และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการโอนผลการเรียนและยกเวนรายวิชาในระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ข)

2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาปกติท่ี 1 : มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาปกติท่ี 2 : พฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน : มีนาคม – พฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2.2.2 มีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาแรกเขามีความรูพ้ืนฐานทางทฤษฎีและการปฏิบัติคอมพิวเตอรไมเทากัน

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมเสริมความรูทางคอมพิวเตอร
2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต และเทคนิคการ

เรียนในมหาวิทยาลัย และการแบงเวลาอยางเหมาะสม
2.4.3 จัดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือทําหนาท่ีสอดสอง ดูแล พรอมใหคําแนะนํา

แกนักศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป

ระดับช้ันป
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา

2555 2556 2557 2558 2559

ชั้นปท่ี 1 35 35 35 35 35
ชั้นปท่ี 2 35 35 35 35
ชั้นปท่ี 3 35 35 35
ชั้นปท่ี 4 35 35

รวมจํานวนนักศึกษา 35 70 105 140 140

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเรจ็การศึกษา
- - - 35 35

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณคาใชจายในระยะเวลา 4 ป รายละเอียดดังตอไปนี้

หมวดรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557 2558 2559

คาวัสดุ 200,000 400,000 800,000 1,600,000 3,200,000
คาใชสอย 150,000 300,000 600,000 1,200,000 2,400,000
คาตอบแทน 100,000 200,000 400,000 800,000 1,600,000

รวม 450,000 900,000 1,800,000 3,600,000 7,200,000
จํานวนนักศึกษา 35 70 105 140 140

คาใชจายตอหัวนักศึกษา เฉลี่ยคาใชจายในการผลิตบัณฑิตประมาณ 15,000 บาท/คน/ป
หมายเหตุ : เฉลี่ยทุกรายการ (ไมรวมเงินเดือนของอาจารย เจาหนา และงบประมาณดานอาคารและสถานท่ี)

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

การเทียบโอนหนวยกิตและรายวิชา ตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและตองเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพขรวาดวยการโอนผลการเรียนและ
การยกเวนการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ข)



11

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสตูร

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 132 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต

1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หนวยกิต
2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต

และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1 – 4 3 หนวยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน เรียนไมนอยกวา 96 หนวยกิต
1 กลุมวิชาแกนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 หนวยกิต
2 กลุมวิชาเอก 72 หนวยกิต

2.1) กลุมวิชาเอกบังคับ 36 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาเอกเลือก 36 หนวยกิต

3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 6 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต

3.1.3 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กําหนดใหเรียน 4 กลุมวิชา โดยตองจัดใหเรียนครบทุก

กลุมวิชา ไมนอยกวา 30 หนวยกิตดังนี้
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 9

หนวยกิต บังคับเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6)

Fundamental English
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)

English for Communication
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เลือกเรียน จากวิชาตอไปนี้ ไมเกิน 6 หนวยกิต
1541001 ทักษะการใชภาษาไทย 3(3-0-6)

Thai  Language  Skills
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)

Language and Communication for Specifics Purposes
1541003 ภาษาและการสื่อสารในทองถ่ิน 3(3-0-6)

Language and Communication in Local Community
1561001 การฟงและการพูดภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)

Oral - Aural  Communication in Japanese Language
1571001 การฟงและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)

Oral - Aural Communication  in Chinese Language
1691001 การฟงและการพูดภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)

Oral - Aural Communication in Myanmar Language

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลือกเรียนวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และไม
เกิน 9 หนวยกิต

1001003 พฤติกรรมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development

1001004 ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 3(3-0-6)
Critical Thinking Skills

1511001 จริยธรรมกับมนุษย 3(3-0-6)
Ethics and Human Being

1511002 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)
Facts  of  Life

1521001 พุทธศาสน 3(3-0-6)
Buddhism

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการคนควา 3(3-0-6)
Information for Research  and  Study

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 3(3-0-6)
Aesthetics of Visual Art
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2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0-6)
Aesthetics of Drama

2061001 สังคีตนิยม 3(3-0-6)
Music Appreciation

3561001 ภาวะผูนําและการจัดการสมัยใหม 3(3-0-6)
Leadership and Contemporary Management

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 6 หนวยกิตและ
ไมเกิน 9 หนวยกิต

2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย 3(3-0-6)
Thai Social Economy

2501002 ความเปนธรรมทางสังคมและสันติภาพ 3 (3-0-6)
Social Equity and Peace

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 3 (2-2-5)
Civics and Social Responsibility

2521001 โลกาภิวัตนและทองถ่ินภิวัตน 3(3-0-6)
Globalization and Localization

2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก 3(3-0-6)
Thai and Global Society

2541001 มนุษย ชุมชน และสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
Human Being Community and Environment

2541002 การจัดการทรัพยากรทองถ่ิน 3(3-0-6)
Local Resource Management

2551002 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)
Thai Politics and Government

2561001 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป 3(3-0-6)
Introduction to Law

3541001 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6)
Entrepreneurship

3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
Economics in Daily Life

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
Sufficiency Economy
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไม
นอยกวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 9 หนวยกิต

1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
Sports and Recreation for Quality of Life

1161002 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5)
Exercise for Health

4001001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 3(3-0-6)
Science and Technology for Development

4001002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
Science and Technology for Daily Life

4001003 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)
Conservation Environments and Natural Resources

4091001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(3-0-6)
Fundamental Mathematics

4091003 คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ 3(3-0-6)
Mathematics and Decision Making

4121001 การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษา 3(2-2-5)
Computer Skills and Information Technology for Students

4121002 การประมวลผลคําและการนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
Word Processing and Presentation

4121004 ทักษะการใชโปรแกรมกระดานคํานวณและจัดการขอมูล 3(2-2-5)
Skills of Spreadsheet and Data Management Applications

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 3(2-2-5)
Website Design and Development

5001001 เกษตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
Agriculture in Daily Life

5501001 เทคโนโลยีในชีวติในประจําวัน 3(3-0-6)
Technology in Daily Life

5501002 เทคโนโลยีทองถ่ิน 3(3-0-6)
Local Technology
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ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน เรียนไมนอยกวา 96 หนวยกิต
1) กลุมวิชาแกนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบังคับเรียน 18 หนวยกิต
5701101 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

English for Industrial Technology
5701201 งานชางสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

Handicraft for Industrial Technology
5701301 การเขียนแบบสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

Drawing for Industrial Technology
5701401 การออกแบบในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

Designing in Industrial Work
5701501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

Software Application for Industrial Technology
5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

Safety in Industrial Work
2) กลุมวิชาเอก 72 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาเอกบังคับ 36 หนวยกิต
5721101 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(3-0-6)

Mathematics for Computer Technology
5721102 ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

Physics for Computer Technology
5722201 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

Computer Programming
5721601 ดิจิตอลเบื้องตน 3(2-2-5)

Introduction to Digital
5722101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสืบคนและการนําเสนอ 3(3-0-6)

English for the Retrieval and Presentation
5722701 ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 3(2-2-5)

Communication Systems and Telecommunication
5722301 ระบบเครือขายในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

Networking System in Computer Technology
5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-2-5)

Microcontroller
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5722402 โครงสรางคอมพิวเตอรสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
Computer Organization and Architecture

5723901 สัมมนาปญหาพิเศษดานเทคโนโลยี 3(0-6-3)
Special problem seminar in Technology

5723902 วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี 1 3(2-2-5)
Research and Development in Technology 1

5723903 วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี 2 3(2-2-5)
Research and Development in Technology 2

2.2) กลุมวิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
กลุมวิชาพื้นฐาน
5722103 วิเคราะหวงจรไฟฟาสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

Electric Circuit Analysis for Computer Technology
5723101 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(3-0-6)

Laws and Ethics for Computer Technology
5723102 เทคโนโลยีเครื่องใชและโปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงาน 3(2-2-5)

Office Machines and Application Technology

กลุมวิชาพัฒนาซอฟตแวร
5722202 การขียนโปรแกรมรวมสมัย 3(2-2-5)

Modern Computer Programming
5723201 การพัฒนาระบบฐานขอมูล 3(2-2-5)

The Development of Database System
5723202 การวิเคราะหและออกแบบระบบซอฟตแวร 3(2-2-5)

Analysis and Design of Software Systems
5723203 เทคโนโลยีพานิชอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5)

Electronic Commerce Technology
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กลุมวิชาระบบเครือขาย
5722302 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

Data communications and computer networks
5723301 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรข้ันสูง 3(2-2-5)

Advanced Computer Network
5723302 การประยุกตระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

Computer Network Application
5724301 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6)

Computer Security

กลุมวิชาไมโครคอนโทรลเลอรและพีแอลซี
5723401 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

Industrial Computer
5723402 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5)

Automatic Control Systems
5723403 ระบบสมองกลฝงตัว 3(2-2-5)

Embedded Systems
5724401 การพัฒนาหุนยนต 3(2-2-5)

The Development of Robotics

กลุมวิชาทักษะและงานฝมือ
5723501 การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

Computer Drawing and Design
5723502 ระบบปฏิบัติการและการติดตั้งระบบ 3(2-2-5)

Operating System and System Installation
5724501 การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

Circuit Base Study and Microcomputer Maintenance

กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส
5721602 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 3(2-2-5)

Introduction to Electronics
5722601 เครื่องมือวัดในงานอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5)

Electronics Measurement
5723601 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(2-2-5)

Power Electronics
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5724601 เซนเซอรและทรานดิวเซอร 3(2-2-5)
Sensors and Transducers

5724602 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง 3(2-2-5)
Advanced Electronic circuit Design

กลุมวิชาการสื่อสารและโทรคม
5723701 ระบบภาพและเสียงในงานบริการ 3(2-2-5)

Video and Audio System Service
5723702 การสื่อสารดาวเทียม 3(2-2-5)

Satellite Communications
5724701 ระบบเคเบิลทองถ่ิน 3(2-2-5)

Cable systems and Management

3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6 หนวยกิต
5704701 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 1(90)

Preparation of Training Experience
5704702 ฝกประสบการณวิชาชีพ 5(450)

Field Experience
หรือ
5704703 สหกิจศึกษา 6(540)

Cooperative Education
*หมายเหตุ ใหนักศึกษาเลือกฝกประสบการณวิชาชีพวิชาใดวิชาหน่ึง ระหวางวิชา 5704702
(การฝกประสบการณวิชาชีพฯ) หรือ 5704703 (สหกิจศึกษาฯ) หากตองการเลือก 5704703
(สหกิจศึกษาฯ) ไมตองลงทะเบียนเรียนวิชา 5704701

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไมซ้ํากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของแตละวิชาเอกท่ีกําหนดเปนเงื่อนไขใหตองลงทะเบียนเรียน
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ความหมายของรหัสวิชา ความหมายของเลขรหัสวิชาในหลักสูตรมีดังนี้

เลขตัวที่ 1-3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6-7 บงบอกถึงลําดบักอนหลังของวิชา

3.1.4 แผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 ท-ป-อ
xxxxxxx การศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
xxxxxxx การศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
5701101 ภาษาอังกฤษสาํหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3(3-0-6)
5701201 งานชางสําหรับเทคโนโลยีอุตฯ 3(2-2-5)
5701301 การเขียนแบบสาํหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3(2-2-5)
5721101 คณิตศาสตรสาํหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
5721102 ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
รวม 21
ปการศึกษาที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 ท-ป-อ
xxxxxxx การศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
xxxxxxx การศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
5701401 การออกแบบในงานอุตฯ 3(2-2-5)
5701501 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอุตฯ 3(2-2-5)
5701202 ความปลอดภัยในงานอุตฯ 3(2-2-5)
5721601 ดิจิตอลเบื้องตน 3(2-2-5)
5721201 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร 3(2-2-5)
รวม 21

หมวดวิชาและหมูวิชา
ระดับความยากงายหรือชั้นป

ลักษณะเนื้อหา

ลําดับกอนหลัง

1 2 3 4 5 6 7
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ปการศึกษาท่ี 2 / ภาคการศกึษาท่ี 1 ท-ป-อ
xxxxxxx การศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)
xxxxxxx การศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)
xxxxxxx การศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)

5722701 ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 3(2-2-5)
5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-2-5)
xxxxxxx เอกเลือก 3(2-2-5)
รวม 18

ปการศึกษาท่ี 2 / ภาคการศกึษาท่ี 2 ท-ป-อ
xxxxxxx การศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)
xxxxxxx การศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)
xxxxxxx การศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)

5722301 ระบบเครือขายในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
5722101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสืบคนและการนําเสนอ 3(2-2-5)
5722402 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
xxxxxxx เอกเลือก 3(2-2-5)
รวม 21

ปการศึกษาที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 ท-ป-อ
xxxxxxx เอกเลือก 3(2-2-5)
xxxxxxx เอกเลือก 3(2-2-5)
xxxxxxx เอกเลือก 3(2-2-5)
xxxxxxx เอกเลือก 3(2-2-5)
xxxxxxx เอกเลือก 3(2-2-5)
xxxxxxx เอกเลือก 3(2-2-5)
รวม 18



21

ปการศึกษาที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 ท-ป-อ
5723901 สัมมนาปญหาพิเศษดานเทคโนโลยี 3(0-6-3)
5723902 วิจัยและพฒันาดานเทคโนโลยี1 3(2-2-5)
xxxxxxx เอกเลือก 3(2-2-5)
xxxxxxx เอกเลือก 3(2-2-5)
xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)
รวม 15

ปการศึกษาที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 ท-ป-อ
5723903 วิจัยและพฒันาดานเทคโนโลย2ี 3(2-2-5)
xxxxxxx เอกเลือก 3(2-2-5)
xxxxxxx เอกเลือก 3(2-2-5)
xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)
5704701 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 1(90)
รวม 13

ปการศึกษาที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 ท-ป-อ
5704702 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีคอมฯ 5(450)
หรือ
5704703 สหกิจศึกษา 6(540)
รวม 5 หรือ 6

หมายเหตุ วิชา 5704702 และ 5704703 ใหนักศึกษาท่ีตองการฝกงานลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง
หากตองการเลือก 5704703 (สหกิจศึกษา) ไมตองลงทะเบียนวิชา 5704701 ในเทอมกอนหนาน้ี

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)



3.2 ช่ือ - สกุล ตําแหนง ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง
วิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา

ท่ีจบ

ภาระงานสอน ชม. / สัปดาห

2555 2556 2557 2558
1 นายนรุตม บุตรพลอย

3620100293882
อาจารย วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา)

- มหาวิทยาลัยขอนแกน
- มหาวิทยาลัยรังสิต
- สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร

2552
2545
2540

12 12 12 12

2 นายวิโรจน ชูสงฆ
3620100298701

อาจารย วท.ม.(วิศวกรรมซอฟตแวร)
คอ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา

2554
2550

16 16 16 16

3 นายธนิรัตน ยอดดําเนิน
3629900139363

อาจารย คอ.ม.(ไฟฟา)
อส.บ.(โทรคมนาคม)

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา

2552
2548

12 12 12 12

4 นายชัยเดช ขัตติยะ
1360100004798

อาจารย วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

-มหาวิทยาลัยนเรศวร
-มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

2554
2551

16 16 16 16

5 นายรุงโรจน สงวนวัฒนา
1629900121603

อาจารย วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) - มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 16 16 16 16
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3.2.2 อาจารยประจํา

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง
วิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา

ที่จบ

ภาระงานสอน ชม. / สัปดาห

2554 2555 2556 2557
1 * นายนรุตม บุตรพลอย อาจารย วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) -มหาวิทยาลัยขอนแกน 2552 12 12 12 12
2 * นายวิโรจน ชูสงฆ อาจารย วท.ม.(วิศวกรรมซอฟตแวร) -มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2554 16 16 16 16
3 * นายธนิรัตน ยอดดําเนิน อาจารย คอ.ม.(ไฟฟา) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2550 12 12 12 12
4 * นายชัยเดช ขัตติยะ อาจารย วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) -มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 16 16 16 16
5 * นายรุงโรจน สงวนวัฒนา อาจารย วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) - มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 16 16 16 16
6 นายบุญเลิศ สงวนวัฒนา อาจารย กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) - มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542 12 12 12 12
7 นายโยธิน ปอมปราการ อาจารย กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) - มหาวิทยาลัยนเรศวร 2538 12 12 12 12
8 นายอนัน หยวกวัด อาจารย วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) - มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 12 12 12 12
9 นางปรีชาภรณ ขันบุรี อาจารย วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) - มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 12 12 12 12

* หมายเหตุ ผลงานวิชาการ งานวิจัยและประสบการณสอน ดูรายละเอียดใน(ภาคผนวก ค)

20
21



4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
เพ่ือใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมี

รายวิชาฝกประสบกาณวิชาชีพซึ่งจัดอยูในกลุมวิชาเฉพาะดานซึ่งรายวิชาเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพจริง และรายวิชาการฝก
ประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

นอกจากนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดเพ่ิมรายวิชาสหกิจศึกษาดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเพ่ือใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการบูรณาการความรู การทําวิจัย หรือแกปญหาใหกับ
หนวยงานหรือสถานประกอบการ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกแผนการเรียนไดวาตองการฝก
ประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือตองการฝกประสบการณวิชาชีพแบบสหกิจ
ศึกษาดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

4.1 มาตรฐานผลการเรียนของประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษาดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจใน

หลักการ ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน
4.1.2 บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
4.1.3 มนุษยสัมพันธ และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี
4.1.4 ระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวเขากับสถานประกอบการได
4.1.5 ความกลาแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได

4.2 ชวงเวลา
4.2.1 การเตรียมฝกประการณวิชาชีพฯ อยูระหวางภาคการศึกษาท่ี 1 ของป

การศึกษาท่ี 4
4.2.2 การฝกประสบการณวิชาชีพฯ หรือ สหกิจศึกษา อยูระหวางภาคการศึกษาท่ี

2 ของปการศึกษา 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

การฝกประสบการณวิชาชีพฯ หรือ สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน หรือวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ

การวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีเปนการโครงงานท่ีนักศึกษาสนใจ และสามารถ
อธิบายทฤษฎีท่ีนํามาประยุกตในการทําโครงงาน โดยเปนหัวขอเก่ียวกับการประยุกตเทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจ
การเรียนการสอน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือเพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนแกชุมชน และมร
ขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1 นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ หรือ

โปรแกรมในการทําโครงงาน โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได
5.2.2 นักศึกษามีศักยภาพสูงทางดานการวิจัย สามารถศึกษาตอและทําวิจัยในระดับ

การศึกษาท่ีสูงข้ึนได
5.3 ชวงเวลา

ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 3
5.4 จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ

การใหคําแนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกนักศึกษา เชน
5.5.1 อาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนํานักศึกษา โดยใหนักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยท่ี

ปรึกษาและหัวขอหรือโครงงานท่ีนักศึกษาสนใจ
5.5.2 อาจารยท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการทํางาน

ของนักศึกษา
5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน  โครงงานวิจัย

เชนคอมพิวเตอร เครื่องมือตางๆ
5.6 กระบวนการประเมินผล

ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ท่ีบันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดย
อาจารยท่ีปรึกษาและประเมินผลจากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา การ
รายงานหรือการสอบจะเปนการนําเสนอทฤษฎี หลักการ และผลการวิจัย โดยการจัดสอบจะตองมี
อาจารยหรือกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งไมต่ํากวา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1. ดานบุคลิกภาพ - มีการจัดกิจกรรมในการสรางเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษาเพ่ือความชัดเจนของผูนํา  โดยมี
การสอดแทรกเรื่องการแตงกาย  การเขาสังคม  เทคนิคการเจรจาส่ือสาร  การมีมนุษยสัมพันธ
ท่ีดีและการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาท่ีเกี่ยวของและในกิจกรรมปจฉิมนิเทศกอนท่ี
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา

2. ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง

- กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาตองทํางานเปนกลุมและมีการกําหนดหัวหนากลุมในการทํา
รายงานตลอดจนกําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพ่ือเปนการฝกใหนักศึกษา
ไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมท่ีดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาท่ีมอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม
เพ่ือฝกฝนใหนักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบ
- มีกติกาท่ีจะสรางวินับในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาและมาเรียนอยางสมํ่าเสมอ การมี
สวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็นในดานตางๆ

3. ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

- มีการจัดวิชาเรียนและใหความรูสอดแทรกในวิชาชีพ แสดงใหเห็นถึงผลกระทบตอสังคมและ
ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการกระทําคําวามผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

4. การเรียนรูดวยตนเอง - การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองโดยการสอนท่ียึดผูเรียนเปน
สําคัญ

5. มีความรอบรูในศาสตรท่ีเกี่ยวของ
ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถ
ประยุกตใช

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพ้ืนฐานของศาสตรและสรางความเชื่อมโยงระหวาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการแบบฝกหัดและกรณีศึกษาใหนักศึกษาเขาใจการ
ประยุกตองคความรูกับปญหาจริง

6. มีทักษะในดานการทํางานเปนทีม - มีการจัดกระบวนการทํางานเปนกลุม แทนท่ีจะเปนงานแบบเดียวเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาได
ฝกฝนการทํางาน และมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน

7. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ - ในรายวิชาเฉพาะผูสอนตองมอบหมายงานใหนักศึกษามีกิจกรรมคนควาหาขอมูล ผานทาง
เว็บไซตและสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการ มาใหใชในการแกปญหาในสาขาได
อยางเหมาะสม

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมุงเนนผลิตนักเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรท่ีมีความรู ความสามารถ และความเชียวชาญเฉพาะทางดานคอมพิวเตอร บัณฑิตของ
หลักสูตรจะมีความสามารถทฤษฎีและปฏิบัติ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โดยเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึนเพ่ือสอดคลองความตองการของอุตสาหกรรม ดังนั้น
เพ่ือใหบัณฑิตท่ีจบการศึกษาสามารถนําความรูดานวิชาการไปประกอบอาชีพไดอยางภาคภูมิ และเปน
สุขในการทํางานรวมกับผูอ่ืน หลักสูตรจึงไดมีการแทรกเนื้อหาเพ่ือพัฒนาการเรียนรูในแตละดานดังนี้
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2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ

1.2 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน
ซื่อสัตย

1.3 มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ
เปนแบบอยางท่ีดี มีความเขาใจตนเอง
เขาใจผูอ่ืน
และเขาใจโลก

1.4 รูจักความจริงของชีวิต คุณคาของ
ความเปนมนุษย ดําเนินชีวิตโดยพ้ืนฐาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ใหความสําคัญในวินัยการ ตรง

ตอเวลา การสงงานภายในเวลาท่ี
กําหนด

1.2 เปดโอกาสใหนักศึกษาจัด
กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสั งคม
และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา  และ
ความเสียสละ

1.3 สอดแทรกความซื่อสัตยตอ
ตนเอง สังคม

1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/
มหาวิทยาลัย/ ชุมชน

1.5 เนนเรื่องการแตงกายและ
ปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม ถูกตองตาม
ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 การขานชื่อ การให

คะแนนการเขาชั้นเรียนและการ
สงงานตรงเวลา

1.2 พิจารณาจากผลการเขา
รวมกิจกรรมของนักศึกษา

1.3 สั ง เกตพฤติ กรรมของ
นั กศึ กษาใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
อยางตอเนื่อง

2. ดานความรู
มีความรูในศาสตร สาขาตาง ๆ เพ่ือ

แกปญหาและการดําเนินชีวิตในสังคม
ดังตอไปนี้

2.1 คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี

2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร

2.3 มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
2.4 ภาษา

2. ดานความรู
2.1 ใชการสอนหลายรูป แบบ

โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
เพ่ือใหเกิดองคความรู

2.2 มอบหมายใหทํารายงาน
2.3 จัดให มีการเรียนรู จาก

สถานการณจริง โดยการ ศึกษาดูงาน

2. ดานความรู
2.1 การประเมินจากแบบ

ทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการ
ปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ

2.2 พิจารณาจากรายงานท่ี
มอบหมาย

2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน
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มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผลการเรียนรู
3. ดานทักษะทางปญญา

3.1 สามารถคนหาขอเท็จจริง ทํา
ความเขาใจ ประเมินขอมูลจากหลักฐาน
และนําขอสรุปมาใชประโยชนได

3.2 สามารถศึกษา วิเคราะหปญหาท่ี
ซับซอน และเสนอแนวทางแกไขท่ี
สรางสรรค

3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สงเสริมการเรียนรูจากการ
แกปญหา
3.2 ใหนักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณจริง
3.3. มอบหมายงานท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะหและสังเคราะห

3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การดําเนินงานและการแกปญหา

3.2 ประเมินผลการปฏิบัติ
การจากสถานการณจริง

3.3 ประเมินจากการทดสอบ

4.ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4.1 มีทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล ไดแก ภาวะผูนําและการบริหาร
การจัดการ
ความเขาใจ วัฒนธรรมและสังคมท่ี
แตกตาง ความสามารถในการทํางานและ
แกปญหากลุมได

4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง ไดแก
ความรับผิดชอบการเรียนรูอยางตอเนื่อง
การพัฒนาตนเองดานอารมณ การพัฒนา
ตนเองดานสังคม

4.3 มีความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก
รักและภาคภูมิใจในทองถ่ินมหาวิทยาลัยฯ

4.ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 กําหนดการทํางานกลุมโดยให
หมุนเวียนการเปนผูนําและผูรายงาน

4.2 ใหคําแนะนําในการเขารวม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ

4.3 ใหความสําคัญในการแบง
หนาท่ีความรับผิดชอบและการให
ความรวมมือ

4.4 มอบหมายงานใหสัมภาษณ
บุคคลตาง  ๆ

4.ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4.1 ประเมินจากการ
รายงานหนาชั้นเรียนโดยอาจารย
และนักศึกษา

4.2 พิจารณาจากการเขา
รวมกิจกรรมของนักศึกษา

4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม

4.4 ประเมินจาการ
สังเกตพฤติกรรม
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มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผลการเรียนรู
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห ใช
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรในการ
แกปญหา
และการตัดสินใจในการดํารงชีวิต

5.2 มีทักษะในการติดตอสื่อสาร ท้ัง
การฟง พูด อาน เขียน และเลือกใช
รูปแบบ
การนําเสนอไดเหมาะสมท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ

5.3 มีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบคน คนควาแหลงขอมูล
ความรูและเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู
ตลอดชีวิต ตลอดถึงรูเทาทันการสื่อสาร
จากแหลงสารสนเทศทุกรูปแบบ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.1 สงเสริมใหเห็นความสําคัญ และ
ฝกใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและ
ขอมูลเชิงตัวเลข

5.2 มอบหมายงานคนควาองค
ความรูจากแหลงขอมูลจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ ใหนักศึกษานําเสนอหนาชั้น

5.3 การใ ช ศั ก ย ภ า พ ท า ง
คอม พิว เตอร และ เทคโน โลยี
สารสนเทศในการนําเสนอผลงานท่ี
ไดรับมอบหมาย

5.4 ฝกการนําเสนองานโดยเนน
ความสําคัญของการใชภาษา และ
บุคลิกภาพ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ประเมินจากผลงาน
และการนําเสนอผลงาน

5.2 สังเกตการปฏิบัติงาน
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ

มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม

1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความ
รับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง วิชาชีพและสังคม

1.2 แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยาง
สม่ําเสมอ

1.3 ปฏิบัติหน าที่ ด วย คุณธรรมและ
จริยธรรม

1.4 เคารพในระเบียบและกฏเกณฑของ
องคกรและสังคม

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
1 . 1 กํา หน ด ใ ห ทุ ก ร า ย วิ ช า

สอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ใหผูเ รียนตระหนักในคุณคา
ของคุณธรรม จริยธรรม

1.2 กําหนดใหเปนวัฒนธรรมองคกรที่
ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย เชน การเขา
ชั้นเรียนตรง เวลา แตงกายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย

1.3 สงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค
ไดแก การไมกลาวเท็จและลักทรัพย
ในทางวิชาการ ซึ่งหมายถึงการไมแอบ
อางงานผูอ่ืนเปนของตน (plagiarism)
ก า ร ไ ม บิ ด เ บื อ น ข อ มู ล ใ น ร า ย ง า น
(falsification) การไมสรางหลักฐานอัน
เปนเท็จ (fabrication) การไมทุจริตการ
สอบ

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
1.1 ประเมินผลจากการสังเกต

ทั้งสังเกตโดยการเขาไปมีสวนรวม
และสังเกตอยูภายนอก

1.2 ประเมินผลจากสภาพจริง
โดยสังเกตพฤติกรรมของผู เ รียน
เชน การเขาชั้นตรงเวลา สงงานตรง
เวลาและครบถวน เปนตน และ
อัตราการทุจริตมีปริมาณนอย

1.3 ประ เมิ น โดยการ วั ดผล
ภาคปฏิบัติ ในสถานการณจริง

2. ดานความรู
2.1 มีความรู และความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชา
2.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและ
อธิบายความต องการทางคอมพิวเตอร 
รวมทั้งประยุกตความรูทักษะ และการใช 
เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
2.3 สามารถติดตามความกาวหนาและ
วิวัฒนาการของรายวิชา รวมทั้งการนําไป
ประยุกตใชงาน
2.4 สามารถบูรณาการความรูในวิชากับความ
รูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ

2. ดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลาย

รูปแบบ  โดยเน นหลักการทางทฤษฎี
และประยุกตทางปฎิบัติ ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวิชานั้น  ๆ  นอกจากนี้ควร
จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเร่ือง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ

2. ดานความรู
2.1 การทดสอบยอย
2.2 การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน
2.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดทํา
2.4 ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชัน้เรียน
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มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผลการเรียนรู
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1คิดอยางมีวิจารณญาณและอยาง
เปนระบบ
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับ
การแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม

3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3.2 การอภิปรายกลุม
3.3 ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง

3. ดานทักษะทางปญญา
ประ เ มิ นตามสภาพจริ ง จ า ก
ผลงาน  และการปฏิบั ติ ของ
นักศึกษา  เชน  ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การ
ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ เปนตน

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ มคน
หลากหลายและสามารถสนทนา ท้ั ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ

4.2 สามารถใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกแก การแกป ญหา
สถาน การณตาง ๆในกลุมท้ังในบทบาท
ของผู นํา หรือในบทบาทของผู ร วมทีม
ทํางาน

4.3 มีความรับผิดชอบในการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม

4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรม
ใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีต
องประสานงานกับผูอ่ืน หรือตองคนคว
าหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน
หรือผู  มีประสบการณ  โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู ด านทักษะ
ความสัมพันธ ระหวางตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ประเมินจากพฤติกรรม และ
การแสดงออกของนักศึกษาใน
การนําเสนอรายงาน
กลุมในชั้นเรียน  และสังเกตจาก
พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวม
กิจกรรมตาง ๆ
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มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผลการเรียนรู
5. ดานทักษะในการวิเคราะห เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเป
นท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับ
คอมพิวเตอรเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม

5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก
ไขป ญหาโดยใช สารสนเทศทางคณิต
ศาสตรหรือ  การแสดงสถิติประยุกตตอป
ญหาท่ีเก่ียว ของอยางสรางสรรค

5.3 สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน
เลือกใชรูปแบบ ของสื่อการนําเสนออยาง
เหมาะสม

5. ดานทักษะในการวิเคราะห เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเป
นท่ีมีอยู  ในป จจุบันต อการทํางานท่ี
เก่ียวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไข
ป ญหาโดยใช สารสนเทศทางคณิต
ศาสตรหรือ  การแสดงสถิติประยุกตต
อปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค
5.3 สามารถสื่อสารอย  าง มี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล าและการ
เขียน เลือกใช รูปแบบ ของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม

5. ดานทักษะในการวิเคราะห
เ ชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ประเมินจากเทคนิคการ
นํ า เ ส น อ โ ด ย ใ ช  เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร

5.2 ประ เ มินจาก
ความสามารถในการอธิบาย การ
อภิปราย กรณีศึกษาตางๆท่ีมีการ
นําเสนอตอชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 (ภาคผนวก ข)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
2.1 อาจารยแจงผลการประเมินทุกรายวิชาเพ่ือการทบทวน
2.2 จัดตั้งกรรมการทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาในแตละภาคเรียน
2.3 จัดทําขอสอบกลางท่ีมีมาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกันท่ีมีผูสอนหลายคน

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 (ภาคผนวก ข)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหม  เรื่องบทบาท  ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของ

นักศึกษาในรายวิชา
1.2 ชี้แจงปรัชญา  วัตถุประสงค  และเปาหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารท่ีเก่ียวของ  เชน

รายละเอียดหลักสูตร  คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย  กฎระเบียบตางๆ
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน  การใชสื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะหผูเรียน  การวิจัย

เพ่ือพัฒนาการสอน  การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กําหนดอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.2 การศึกษาดูงาน การไปประชุม  อบรม  สัมมนา  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย   การรวม

เครือขายพัฒนาวิชาชีพอาจารย
2.3 การจัดทําเว็บไซต  เอกสารเผยแพร  การพัฒนาความรู
2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  เชน  การวิจัย  การทําผลงานทางวิชาการ

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาตอ  การอบรมระยะสั้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนแนว

ปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะ

และอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย
กระทําทุกปอยางตอเนื่อง

1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา
1.4 จัดใหมีการเรียนการสอนรวมกันระหวางคณะทุกคณะเพ่ือใหหลักสูตรมีคุณภาพ

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณ

แผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตํารา วัสดุฝก ครุภัณฑ เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน ท่ีมีอยูเดิม

ลําดับ
ท่ี

รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนท่ีมีอยูแลว จํานวนท่ีตองการเพิ่ม หมายเหตุ

1 คอมพิวเตอร 20 50
2 โนตบุค 30 20
3 โปรเจ็กเตอร 3 2
4 เครื่องพิมพ 1 1
5 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 2
6 หองปฏิบัติการเครือขาย 1 -
7 หองปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร 1 1
8 ชุดฝกปฏิบัติการติดตั้งดาวเทียม 1 3
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จํานวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาท่ีเปดสอน/และท่ีเกี่ยวของ

ลําดับท่ี ช่ือหนังสือ/ตําราเรียน จํานวนท่ีมีอยูแลว จํานวนท่ีตองการเพิ่ม
1 หนังสือตําราภาษาไทยดานคอมพิวเตอร จํานวน 1500 ชื่อเรื่อง 500 ชื่อเรื่อง
2 หนังสือตําราภาษาอังกฤษ จํานวน 100 ชื่อเรื่อง 50 ชื่อเรื่อง
3 วารสารเก่ียวกับคอมพิวเตอร จํานวน 10 ชื่อเรื่อง 50 ชื่อเรื่อง

* อางอิงจากสาํนักวิทยบริการ
แหลงการเรียนรู/แหลงฝกงาน/ฝกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา

ลําดับท่ี ช่ือสถานท่ี/สถานท่ีตั้ง หมายเหตุ
1 สถานประกอบการเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดอ่ืน
2 หนวยงานภาครัฐและเอกชน

แหลงสืบคนจากอินเทอรเน็ต
นักศึกษาสามารถสืบคนจากเว็บไซตตางๆ ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของทางอินเทอรเน็ตได

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
มหาวิทยาลัยมีแหลงรวบรวมหนังสือ ตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการสํารวจ
ความตองการหองเรียน  หองปฏิบัติการ  วัสดุ  ครุภัณฑ เอกสาร ตําราเรียนและสื่ออ่ืนๆ อยาง
ตอเนื่อง รวมท้ังฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของคณาจารยเปนประจําทุกปการศึกษา  คณะดําเนินการ
รวบรวมขอมูลผูใชหนังสือหรือวารสารตางๆ เพ่ือรายงานบริหารและคณาจารยเปนประจําปละ 1
ครั้ง

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม

ผูท่ีจะเปนอาจารยใหมจะตองมีคุณวุฒิตรงกับอัตราท่ีตั้งไว ผูท่ีจะสมัครเปนอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท สวนการคัดเลือกอาจารยใหม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมกําหนดใหมีการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ (สําหรับผูท่ีสอบผาน
ขอเขียน)
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3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร มีการ

ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารยผูสอนเปนครั้งคราว เพ่ือติดตามการใช
หลักสูตร และขอมูลมาใชในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรในระดับรายวิชา และระดับการ
ปรับปรุงหลักสูตร

3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
3.3.1 จัดจางอาจารยพิเศษตามรายวิชา และความเชี่ยวชาญพิเศษ
3.3.2 พิจารณาผานการกลั่นกรอง จากคณะกรรมการประจําหลักสูตร
3.3.3 ประเมินผลการสอนของอาจารยพิเศษทุกภาคการศึกษา

4. การบริหารบุคลากร สาบสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไปท่ีเก่ียวของกับภาระหนาท่ีใน

ตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตรและจะตองสามารถบริการให

อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก  ซึ่งจําเปนตองใหมีการอบรม การศึกษาดูงาน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา

5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา
5.1.1 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพ่ือจัด

ใหอาจารยท่ีปรึกษาไดพบกับนักศึกษาใหมเพ่ือใหคําปรึกษาเก่ียวกับหลักสูตรและการวางแผนการ
เรียนในหลักสูตรใหกับนักศึกษา

5.1.2 ในการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดให
นักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอคําปรึกษาเก่ียวกับรายวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนและรับรหัส
สําหรับการลงทะเบียนเรียนจากอาจารยท่ีปรึกษา

5.1.3 ในการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาขอความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษากอนโดยจะตองยื่นคํารองตาง ๆ ผานอาจารยท่ีปรึกษา

5.1.4 อาจารยท่ีปรึกษาจัดโครงการสรางเสริมความสัมพันธระหวางอาจารยท่ี
ปรึกษากับนักศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณใหคณาจารยท่ีปรึกษาทุกคนเปนประจําทุกภาคการศึกษา

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นบันทึกขอความถึง
อาจารยผูสอนเพ่ือขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

สําหรับความตองการกําลังคนสาขาคอมพิวเตอรนั้น คาดวามีความตองการกําลังคนดาน
คอมพิวเตอรนั้นสูงมาก จากยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ไดกําหนดระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต ของผูประกอบการโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี ท้ังนี้ คณะฯ โดยความรวมมือจาก
มหาวิทยาลัยจัดการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพ่ือนําขอมูลมาใช
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ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเก่ียวเนื่องกับการประมาณความ
ตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือนํามาใชในการวางแผนการรับนกัศึกษา

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี

ตัวบงชี้ท่ี 1 – 5 ตองมีผลดําเนิน การบรรลุตามเปาหมายติดตอกันไมนอยกวา 2 ป  และมีจํานวน
ตังบงชี้ (ตัวบงชี้ท่ี 6 - 12) ท่ีมีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ80 ของตัวบงชี้
รวม  โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป  ดังนี้

ตัวบงชี้และเปาหมาย
ปการศึกษา

ปท่ี
1

ปท่ี
2

ปท่ี
3

ปท่ี
4

ปท่ี
5

1. อาจารยประจําหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มสีวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

x x x x x

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานสาขา/สาขาวชิา

x x x x x

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ  มคอ.3และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาให ครบทุกรายวิชา

x x x x x

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงาน ผลการดําเนนิการ
ของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา

x x x x x

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน  หลังสิน้สุดปการศึกษา

x x x x x

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา

x x x x x

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน  หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผล การประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว

x x x x
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ตัวบงชี้และเปาหมาย
ปการศึกษา

ปท่ี
1

ปท่ี
2

ปท่ี
3

ปท่ี
4

ปท่ี
5

8. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนาํดานการจัดการเรียน
การสอน

x x x x x

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง

x x x x x

10. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชพีไมนอยกวารอยละ 50 ตอป

x x x x x

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมทีม่ีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

x x

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑติที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมต่ํากวา3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0

x
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน

1.1.1 กอนสอนมีการประชุมรวมกันของอาจารยในโปรแกรมวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีมีประสบการณและวางแผนการสอนสําหรับรายวิชาท่ีผูสอนแต
ละคนรับผิดชอบ

1.1.2 ขณะดําเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเปนระยะๆ โดยการสังเกตของ
ผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยผูสอนและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ

รายวิชา

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินโดยผูมีสวนรวม (stakeholders) ไดแก ผูเรียน ผูสอน ผูปกครอง ศิษยเกา

ผูใชบัณฑิต ผูประกอบการ
2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา (Impact Evaluation)

ภายหลังสําเร็จการศึกษาทุก 5 ป

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุใน

หมวดท่ี 7 ขอ 7 ท้ังนี้ตองมีผลการดําเนินการท่ีบรรลุเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดี โดยเกณฑ
การประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1- 5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 อาจารยผูสอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหวางภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธการ

สอนทันทีจากขอมูลท่ีไดรับ เม่ือสิ้นภาคการศึกษาอาจารยผูสอนทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา
เสนอประธานโปรแกรมวิชา

4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการดําเนินงานตามดัชนีบงชี้หมวดท่ี 7 ขอ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน

4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการ
ดําเนินงานและวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือใชในรอบปการศึกษาตอไป
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

1001003 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development

ศึกษาเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย  วิธีการศึกษาพฤติกรรม
ปจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมไดแก  ปจจัยทางชีววิทยา ปจจัยทางสังคม
วิทยา ปจจัยทางจิตวิทยา  องคประกอบของพฤติกรรม เชน  เชาวนปญญา
การจําการคิด  ความเชื่อ  เจตคติ  อารมณ  ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ
การเขาใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม
เพ่ือการทํางานรวมกันและ   การอยูรวมกันอยางเปนสขุ

3(3-0-6)

1001004 ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
Critical Thinking Skills

ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย ฝกกระบวนการคิดแบบตาง ๆ
อาทิ  การคิดวิเคราะหและการใชเหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสรางสรรค
การคิดแบบนิรนัย การคิดแบบอุปนัย การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การ
แกปญหา   การสื่อความคิด การใชความคิดในชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Sports  and Recreation  for Quality  of  Life

ศึกษาความสําคัญและความจําเปนของการเลนกีฬาและการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบขายของกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ คุณคาของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตอรางกาย จิตใจ
อารมณและสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง  การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝกทักษะเบื้องตนในการเลนกีฬา การจัด
กิจกรรมทางนันทนาการ

3(2-2-5)
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1161002 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health

ศึกษาความหมาย ขอบขาย จุดมุงหมาย และคุณประโยชนของการ
ออกกําลังกายหลักการและข้ันตอนของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การ
ออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายดานตาง ๆ การเลือก
กิจกรรมการออกกําลังกายใหสอดคลองกับเพศและวัย การประเมินผลการ
ออกกําลังกาย ฝกการออก              กําลังกาย

3(2-2-5)

1511001 จริยธรรมกับมนุษย
Ethics and Human Being

ศึกษาวิเคราะหความหมายของจริยธรรมและมนุษย ความสําคัญ
ของจริยธรรมตอมนุษย  ทฤษฎีทางจริยธรรม  หลักจริยธรรมท่ีสําคัญทาง
ปรัชญาและศาสนาสําหรับมนุษย การประยุกตใชหลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต  สวนบุคคลและสังคม

3(3-0-6)

1511002 ความจริงของชีวิต
Facts  of  Life

ศึกษาความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย การดํารงชีวิตในสังคมโลกปจจุบัน
การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแกปญหาและ
พัฒนาชีวิตและสังคม  คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตท่ีมีสันติ
สุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ

3(3-0-6)

1521001 พุทธศาสน
Buddhism

ศึกษาประวัติ  องคประกอบตางๆ และลักษณะสํา คัญของ
พระพุทธศาสนา หลักธรรมสําคัญตางๆ ของพระพุทธศาสนา เชน หลัก
เบญจขันธ ไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาท  กรรม  อริยสัจ ไตรสิกขา เปนตน
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เนนการ
ปฏิบัติ  ในชีวิตประจําวัน การพัฒนาตนและการพัฒนาสังคม

3(3-0-6)



59

1541001 ทักษะการใชภาษาไทย
Thai  Language  Skills

ศึกษาหลักการ  รูปแบบและวิธีการใชภาษาในบริบทตางๆจาก
ทรัพยากรสารสนเทศ  ฝกปฏิบัติการคิดวิเคราะห  การสังเคราะห การจับ
ประเด็นและการสรุปสาระสําคัญ  โดยนําเสนอผลการศึกษาดวยวาจาและ
ลายลักษณ

3(3-0-6)

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงคเฉพาะ
Language and Communication for Specifics Purposes

ศึกษาหลักการและวิธีการใชภาษาและการสื่อสาร เพ่ือใหบรรลุตาม
จุดประสงคฝกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการ
เขียน

3(3-0-6)

1541003 ภาษาและการสื่อสารในทองถิ่น
Language and Communication in  Local Community
ศึกษาหลักการและบทบาทของการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารจากบริบทตาง
ๆ ในทองถ่ิน  ฝกการเก็บขอมูล  วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล

3(3-0-6)

1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental  English

ศึกษาการเขียนประโยคเบื้องตนตามหลักไวยากรณภาษาอังกฤษท่ี
ถูกตอง ฝกทักษะการอานและฟงบทความภาษาอังกฤษสั้น ๆ และฝก
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ

3(3-0-6)

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

ศึกษาโครงสรางประโยคในสถานการณตางๆ ตามหลัก ไวยากรณ
ภาษาอังกฤษ ฝกทักษะการสื่อสารเพ่ือใหสามารถสื่อสารไดอยางถูกตอง
และมีความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)



60

1561001 การฟงและการพูดภาษาญ่ีปุนเพื่อการสื่อสาร
Oral - Aural  Communication  in  Japanese Language

ศึกษาความหมายของคําศัพท และสํานวนภาษาญี่ปุนในบทสนทนา
เรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน ฝกการฟง การเลาเรื่องและอธิบายดวยคํา
คําศัพทและสํานวนภาษาญี่ปุนในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน
การอธิบายอยางงายในชีวิตประจําวัน เพ่ือสามารถใชภาษาญี่ปุนได
คลองแคลวในสถานการณจริง

3(3-0-6)

1571001 การฟงและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Oral - Aural  Communication  in  Chinese Language

ศึกษาความหมายของคําศัพท และสํานวนภาษาจีนในบทสนทนา
เรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน  ฝกการฟง การเลาเรื่องและอธิบายดวยคํา
คําศัพท และสํานวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน การ
อธิบายอยางงายในชีวิตประจําวัน  เพ่ือสามารถใชภาษาจีนไดคลองแคลว
ในสถานการณจริง

3(3-0-6)

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการคนควา
Information for Research  and  Study

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐาน
การรูสารสนเทศ และแหลงสารสนเทศประเภทตางๆ ทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหลงสารสนเทศอางอิง เครื่องมือ
สืบคนทรัพยากรสารสนเทศ การเขาถึงสารสนเทศ การอางอิงและการ
นําเสนอผลการศึกษาคนควา

3(3-0-6)
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1691001 การฟงและการพูดภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
Oral - Aural  Communication  in  Myanmar Language

ศึกษาความหมายของคําศัพทและสํานวนภาษาพมาในบทสนทนา
เรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน ฝกการฟง การเลาเรื่องและอธิบายดวยคํา
คําศัพท และสํานวนภาษาพมาในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน
การอธิบายอยางงายในชีวิตประจําวัน  เพ่ือสามารถใชภาษาพมาได
คลองแคลวในสถานการณจริง

3(3-0-6)

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
Aesthetics of Visual Art

ศึกษาเรื่องสุนทรียภาพท่ีเก่ียวกับความประทับใจและสะเทือนใจใน
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ท่ีเปนแรงบันดาลใจในการสรางผลงานทัศนศิลป
แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม พรอมท้ังรับรูองคประกอบ
ความงาม  หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถายทอดของงานทัศนศิลปไทย จน
เกิดคุณคาของงานทัศนศิลปดานความงามและเรื่องราว โดยผานข้ันตอน
การเรียนรูในหลักการดูงานทัศนศิลปเบื้องตนและนําไปสูการวิจารณผลงาน
ทัศนศิลปตามหลักวิชาการ

3(3-0-6)

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
Aesthetics of Drama

ศึกษาและจําแนกขอแตกตางในศาสตรของความงาม ความหมาย
ของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง องคประกอบของศิลปะการแสดงทาง
นาฏศิลปไทย นาฏศิลปสากลความสําคัญของ การรับรู ศาสตรตาง ๆ ของ
ศิลปะการแสดง

3(3-0-6)

2061001 สังคีตนิยม
Music Appreciation

ศึกษาองคประกอบพ้ืนฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันตก คีตลักษณ ท่ีพบเห็นท่ัวไป คีตกวีท่ีสําคัญและคีตวรรณกรรมท่ี
ไดรับการยกยองบางบท ประวัติดนตรีท่ีควรทราบ

3(3-0-6)
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2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย (Thai  Social  Economy)
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตอเศรษฐกิจ

สังคมไทยในอดีต แนวคิดเบื้องตนของเศรษฐศาสตรทางเลือก  แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผลของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
สังคมไทยโดยเฉพาะการนําไปประยุกตใชในกรณีศึกษาของกลุมผลิตภัณฑ
ทองถ่ิน

3(3-0-6)

2501002 ความเปนธรรมทางสังคมและสันติภาพ
Social Equity and Peace

ศึกษา กระบวนทัศน ทฤษฎีหลักทางสังคม และการวิเคราะหเชิง
วิพากษ  โครงสรางและชนชั้นทางสังคม ความเทาเทียมทางโอกาสและ
ความสําเร็จ ความเหลื่อมล้ําและความขัดแยงทางสังคม กระบวนการทําให
เปนคนชายขอบ ความยากจนและสวัสดิการสังคม การกระจายอํานาจ การ
มีสวนรวมและการเพ่ิมพลังใหประชาชน เอ็นจีโอ กลุมประชาสังคม และ
ขบวนการทางสังคม เพ่ือการสรางสรรคความเปนธรรมทางสังคมและ
สันติภาพ

3(3-0-6)

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
Civics  and   Social Responsibility

ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับความสําคัญของความเปน
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสา
และจิตสาธารณะ การดําเนินชีวิตท่ีทําประโยชนและมีความรับผิดชอบตอ
สังคมโดยสวนรวม การมีจิตสํานึกรักประเทศชาติ

3(2-2-5)
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2521001 โลกาภิวัตนและทองถิ่นภิวัตน
Globalization and Localization

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแสทางเลือก
ความสําคัญและความสัมพันธของการศึกษาทองถ่ินกับโลกาภิวัตน ศึกษา
ทองถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร ความเปนชุมชน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะ สห
วิทยาการ ศึกษากระบวนการโลกาภิวัตน ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงระหวางปจเจกบุคคล ชุมชน
ทองถ่ิน

3(3-0-6)

2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก
Thai and Global Society

ศึกษาประเทศไทยดานกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรค
ในการพัฒนาประเทศ  ลักษณะท่ัวไปของวิถีไทย การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย โครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครองของประเทศ ตลอดท้ังสภาพปญหาสังคมและภูมิปญญาไทย
ศึกษาสังคมโลก ความเปนโลกาภิวัตน การจัดระเบียบโลกในดานสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง  โดยเนนความสัมพันธระหวางไทย
และสังคมโลก

3(3-0-6)

2541001 มนุษย ชุมชนและสิ่งแวดลอม
Human Being  Community and Environment

ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย ชุมชน สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวาง
มนุษย ชุมชน และสิ่งแวดลอม ประชากรของมนุษยและความสัมพันธทาง
พ้ืนท่ี ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย
ตอสิ่งแวดลอม ดานการใชพลังงาน ดานการเกษตร พรอมแนวทางการ
แกปญหาจริยศาสตรสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน

3(3-0-6)
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2541002 การจัดการทรัพยากรทองถิ่น
Local Resource Management

ศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรทองถ่ิน การจัดการแบบบูรณาการเชิง
ระบบ โดยมุงใชมาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร นิติศาสตร ธรรมาภิบาล
ภูมิปญญาทองถ่ิน การมีสวนรวม หลักความพอเพียงและเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ เพ่ือเนนความเปนชุมชนและความยั่งยืน

3(3-0-6)

2551002 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government

ศึกษาความรูพ้ืนฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย
ระเบียบการบริหารราชการแผนดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและ
องคกรตามรั ฐธรรมนูญแนว คิด เ ก่ียว กับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขการเมืองการปกครอง
ของไทยภายหลังสมัยใหม ตลอดจนปญหาและแนวโนมของการเมืองการ
ปกครองของไทยในอนาคต

3(3-0-6)

2561001 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป
Introduction to Law

ศึกษาความรูพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ท่ีมา ลักษณะและชนิด
ตาง ๆ ของกฎหมาย การใชและการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของ
กฎหมายแพงและอาญา

3(3-0-6)

3541001 การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship

ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเปนผูประกอบการ ไดแก การ
จัดการ การบัญชี การเงิน การบริหารบุคลากร การบริหารสํานักงาน
การตลาด สวนประสมทางการตลาด การวิเคราะหและเลือกตลาด
เปาหมาย สิ่งแวดลอมท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการ
ควบคุมทางการตลาดในฐานะท่ีเปนผูประกอบการท่ียึดหลักธรรมาภิบาล
และจริยธรรม การประเมินตนเองสําหรับการเปนผูประกอบการ

3(3-0-6)
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3561001 ภาวะผูนําและการจัดการสมัยใหม
Leadership and  Contemporary  Management

ศึกษาเก่ียวกับผูนําและภาวะผูนํา คุณลักษณะและบทบาทหนาท่ี ท่ี
จะมีสวนชวยในการเสริมสรางคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผูนําใน
การทํางานเปนทีม แนวทางและเทคนิค การประยุกตใชวิธีการจัดการ
สมัยใหม เชน การจัดการความรู  การจัดการคุณภาพ การจัดการท่ี
รับผิดชอบตอสังคม และการจัดการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมท้ังเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ีอใชในการจัดการองคการ เชน การวางแผน การตัดสินใจ
และการควบคุม เปนตน ใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน

3(3-0-6)

3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
Economics in Daily Life

แนวคิดและหลักการเบื้องตน ของระบบเศรษฐกิจ การดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม เชน กลไกราคา การวางแผนการใช
ทรัพยากร บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ ศึกษาระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงและการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การ
จัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
วิเคราะหปรากฏการณทางเศรษฐกิจ ในชีวิตประจําวันภายใต
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

3(3-0-6)

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy

ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ไทยโดยแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันท่ีมีตอระบบ
สังคมและเศรษฐกิจ  ปญหาของสังคม และเศรษฐกิจตามแนวคิดระบบทุน
นิยมท่ีผานมา ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม
และวิธีการนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติ
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนและมีภูมิคุมกัน  การวิเคราะหความสําเร็จ
ของกรณีศึกษาท่ีมีการนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชกับเหตุการณ

3(3-0-6)
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4001001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
Science  and  Technology  for  Development

ศึกษาองคประกอบ กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร
ความหมายและวิธีการของวิทยาศาสตร  ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิ
ปญญาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของทอง ถ่ินและของไทย
ความกาวหนาวิทยาการ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยและนานา
ประเทศ  ความสําคัญและบทบาททางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการ
พัฒนาทองถ่ิน  สังคมและประเทศบนพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง

3(3-0-6)

4001002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจําวัน
Science and Technology for Daily Life

ศึกษาองคประกอบ กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร
สารเคมีในชีวิตประจําวัน สมุนไพร  ความรู พ้ืนฐานทางพันธุศาสตร
พลังงานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีการ
สื่อสาร และทักษะการพัฒนาคุณภาพและสุขภาพจิต

3(3-0-6)

4001003 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
Conservation Environments and Natural Resources

ศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสําคัญของ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตอมนุษยและระบบสิ่งแวดลอม  การ
อนุรักษรวมถึงสถานการณสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาและ
ผลกระทบตลอดจนแนวทางแกไขท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
และโลก

3(3-0-6)

4091001 คณิตศาสตรพื้นฐาน
Fundamental   Mathematics

ศึกษาธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร การใหเหตุผล เซต
ความสัมพันธและฟงกชัน  ระบบเลขฐาน  จํานวนจริง

3(3-0-6)
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4091003 คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ
Mathematics and Decision Making

ศึกษาเก่ียวกับตรรกศาสตรและการใหเหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ความนาจะเปนและ
ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องตน กําหนดการเชิงเสนฝกปฏิบัติการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางดานสถิติและการตัดสินใจ

3(3-0-6)

4121001 การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษา
Computer Skills  and  Information  Technology   for  Students

ศึกษาการใชงานระบบปฏิบัติการเบื้องตนสําหรับจัดการแฟมขอมูล
การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนเบื้องตน การใชงานอินเทอรเน็ต
เบื้องตน

3(2-2-5)

4121002 การประมวลผลคําและการนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอร
Word Processing  and  Presentation

ศึกษาการใชงานโปรแกรมดานการประมวลผลคํา เพ่ือจัดเก็บ
แฟมขอมูลเอกสารและเรียกแฟมขอมูลมาแกไข การกําหนดรูปแบบ
เอกสาร การสรางตาราง การคนหาและการเปลี่ยนแปลงขอความ คําสั่ง
พิเศษในการสั่งพิมพ การสรางจดหมายเวียน การประยุกตในงาน
พิมพเอกสารตาง ๆ การนําเสนองานดวยโปรแกรมดานการนําเสนอผลงาน
จัดทําในรูปแบบขอความและสื่อประสม   เชน การแทรกและตกแตง
ขอความ การแทรกและตกแตงรูปภาพ/รูปวาด การแทรกแผนผัง
องคกรและแผนภูมิ การแทรกเสียงและภาพเคลื่อนไหว การ
เชื่อมโยง การใสลักษณะพิเศษใหกับวัตถุและแผนงานนําเสนอ

3(2-2-5)

4121004 ทักษะการใชโปรแกรมกระดานคํานวณและจัดการขอมูล
Skills of Spreadsheet  and  Data  Management  Applications

ศึกษาการทํางานดวยโปรแกรมกระดานคํานวณ การใชสมุดงาน
ตกแตงแผนงานและสมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผนงาน แทรกรูปภาพ
แผนผังและวัตถุอ่ืนๆ วาดภาพและปรับแตงรายละเอียดของวัตถุ เทคนิค
แผนภูมิ การคํานวณโดยใชสูตร การใชงานฟงกชันตาง ๆ เชน
ฟงกชัน ดานการตรวจสอบเงื่อนไข ฟงกชันทางสถิติ ฟงกชันจัดการขอมูล
และฟงกชันอ่ืน ๆ  เพ่ือสามารถนําไปประยุกตใชในงานตาง ๆ

3(2-2-5)
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4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
Website  Design  and Development

ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเรียนรูการนําไปประยุกตใชกับระบบงานขององคกร
การสรางและออกแบบเว็บเพจ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

3(2-2-5)

5001001 เกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture  in  Daily  Life

ศึกษาวิวัฒนาการและความสําคัญของการเกษตร ระบบการเกษตร
ท่ีเหมาะสม การผลิตพืช การผลิตสัตว เกษตรอินทรีย การเกษตรตามแนว
พระราชดําริ ผลผลิตของการเกษตรและผลิตภัณฑปลอดภัยปจจัย
สภาพแวดลอมตอการผลิตทางการเกษตร การใชวัสดุ เหลือใชทาง
การเกษตร ผลกระทบจากการประกอบการเกษตร

3(2-2-5)

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
Technology  in  Daily Life

ศึกษาการปฏิบัติงานชางเบื้องตน รวมท้ังการติดตั้ง การใชการ
บํารุงรักษาและซอมแซมเบื้องตน เชน การออกแบบ การติดตั้งหรือเปลี่ยน
อุปกรณไฟฟาภายในบาน หรือการซอมแซมเครื่องใชในสํานักงานท่ัวไป

3(3-0-6)

5501002 เทคโนโลยีทองถิ่น
Local  Technology

ศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนทองถ่ิน โดยการรวมมือของ
ทองถ่ิน  เพ่ือพัฒนาและแกปญหาของชุมชนดวยองคความรู  ยอมรับและ
คงไวซึ่ ง เอกลักษณของทองถ่ิน รวมถึงการถายทอดภูมิปญญาดาน
เทคโนโลยี ภายใตบริบทและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม

3(3-0-6)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน

1. กลุมวิชาแกนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5701101 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
English for Industrial Technology

ศึกษาการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานดานอุตสาหกรรมฝกการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานดานอุตสาหกรรม โดยมุงพัฒนาและฝกฝนทักษะ
ดานการอาน การเขียน  การฟง การพูด และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  ใน
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับงานอุตสาหกรรม

5701201 งานชางสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Handicraft for Industrial Technology

ศึกษาหลักการ ความสําคัญของงานชางอุตสาหกรรม กฏ ระเบียบ ขอบังคับ
และวิธีการใชเครื่องมือ เครือ่งจักรในงานชางอุตสาหกรรมอยางถูกวิธีและปลอดภัย

ฝกปฏิบัติงานดานฝมือชางเบื้องตน เรียนรูเครื่องมือในงานชางอุตสาหกรรม
เชน งานเครื่องจักรกลการผลิต งานโลหะ งานไม งานเชื่อม หรืองานไฟฟา

5701301 การเขียนแบบสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Drawing for Industrial Technology

ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบสากล มาตราสวน มาตรฐานการใหขนาด
มาตรฐานตัวอักษร

ปฏิบัติการเขียนแบบราง การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพ 3 มิติ การเขียน
ภาพเสมือน (Perspective) การเขียนภาพตัด(Selection Drawing) กรณีตัวอยาง
การเขียนแบบงานไฟฟา การอานแบบงานระบบ การเขียนแบบเครื่องกล หรือการ
เขียนแบบกอสราง ศึกษาและใชคําสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเขียนแบบเบื้องตน
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5701401 การออกแบบในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Designing in Industrial Work

ศึกษาหลักการ กระบวนการออกแบบในงานอุตสาหกรรมตามระบบ
มาตรฐานสากล วิธีคิดสรางสรรค การประเมิน การวิเคราะห และการพัฒนาแนวคิด
ในการออกแบบในสถานการณจริง ฝกวิเคราะหเปรียบเทียบสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการ
ออกแบบ

ฝกปฏิบัติการออกแบบในงานอุตสาหกรรม และการนําเสนอผลงานโดยเนน
ความงามและประโยชนใชสอย

5701501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Software Application for Industrial Technology

ศึกษาพ้ืนฐานการสืบคนขอมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ความสําคัญของโปรแกรมสําเร็จรูปกับการทํางาน

ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานงานสํานักงานหรือโปรแกรมสําเร็จรูป
เฉพาะทางในงานอุตสาหกรรมเพ่ือสรางทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป

5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Safety in Industrial Work

ศึกษาทฤษฎีท่ัวไปเก่ียวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในการทํางาน ความ
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

ปฏิบัติการบริหารความปลอดภัย ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมเฉพาะ
ดาน เชน สภาพแวดลอม การวางผังโรงงานท่ีปลอดภัย การปองกันอันตรายจาก
เครื่องจักรกล ความปลอดภัยในการใชปมโลหะ การปองกันอัคคีภัย กฏหมายความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีทํางาน
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2. กลุมวิชาเอก
2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ

5721101 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
Mathematics for Computer Technology

คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง กราฟ ทฤษฎีเซตและตนไม ฟงกชัน และ
ความสัมพันธ พรอบพอรซิชันแนล และพรีดิกชันแคลคูลัส พีชคณิตบูลีน ควอนติไฟ
เออร อุปนัย และแบบจําลองทางคณิตศาสตรของคอมพิวเตอร

5721102 ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
Physics for Computer Technology

ศึกษาหลักการทํางาน การใหความหมายของคําตาง ๆ ในทางฟสิกส
โดยเฉพาะดานไฟฟา รูจักวิธีตอและบัดกรีสวนประกอบ รูแบบวงจรไฟฟารูจัก
เครื่องมือท่ีจําเปนเก่ียวกับวิธีใช วิธีแกขอไขขัดของ ตลอดจนการเก็บรักษาอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาในบานศึกษารายละเอียดเครื่องใชไฟฟาแตละชนิด

คํานวณและการปฏิบัติการทดลองดานไฟฟา ปฏิบัติบัดกรีสวนประกอบ
วงจรไฟฟา การใชเครื่องมือท่ีใชตรวจซอมเครื่องใชไฟฟา

5721601 ดิจิตอลเบ้ืองตน 3(2-2-5)
Introduction to Digital

ศึกษาระบบตัวเลขฐาน และการเปลี่ยนแปลงฐาน เลขรหัสตางๆ การ
ออกแบบวงจรคอมบิเนชั่นลอจิกเกจ การออกแบบวงจรลอจิกทฤษฎีเดอมอรแกน
ลอจิกเกจ ผังคารนอร  ดวยวงจรรวมทีทีแอล ซีมอส  และการประยุกตใชงาน

ปฏิบัติทดลองการทํางานของวงจรภายในอุปกรณลอจิกเกจตางๆ หลักการ
เชื่อมตอกันระหวางลอจิกเกจ

5722201 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
Computer Programming

โครงสรางพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอรสมัยใหม การแทนขอมูลใน
คอมพิวเตอร การแกปญหาดวยข้ันตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาตามข้ันตอนวิธีดวยภาษาระดับสูง
5722101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบคนและการนําเสนอ 3(3-0-6)

English for the Retrieval and Presentation
ศึกษาและพัฒนาดานการฟง การพูดการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือ

การติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ ไดการแนะนําตนเองและผูอ่ืน การใหขอมูลและ
คําแนะนํา การสนทนาการแสดงความรูสึก การสืบคนบทความ  งานวิจัย  โดยใช
ขอมูลสนเทศผานระบบสารนิเทศ รูปแบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของตนเอง
จากแหลงขอมูลตางๆ เชน หนังสือพิมพ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส และสามารถ
นําเสนองานไดอยางถูกตอง
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5722701 ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 3(2-2-5)
Communication Systems and Telecommunication

ศึกษาการสื่อสารแบบตางๆ การจัดระบบสื่อสารในประเทศไทย การรับ สง
สัญญาณแบบตางๆ อุปกรณท่ีเก่ียวของ การเดินสาย และติดตั้งโทรศัพทภายใน
ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง

ปฏิบัติการติดตั้งโทรศัพทภายใน ตรวจสอบแกไขขอบกพรองของเครื่องรับ
โทรศัพท และซอมระบบอินเตอรคอม

5722301 ระบบเครือขายในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
Networking System in Computer Technology

ศึกษาโครงสรางขอมูล บิต ไบต เวิรด การแทนรหัส การสื่อสารดวยรหัส การ
แกไขขอผิดพลาดจากรหัสท่ีสงมาในระบบสื่อสาร มาตรฐานของการสื่อสารขอมูล
เครือขายคอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต เครือขายอินทราเน็ต เครือขาย
คอมพิวเตอรในงานตางๆ

ปฏิบัติการใชระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรกับงานดานตางๆ
ได เ พ่ือให มีความรู  ความเขาใจ และสามารถแสวงหาขอมูลขาวสาร โดยใช
ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรได

5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-2-5)
Microcontroller

ศึกษาทฤษฎีไมโครคอนโทรลเลอร ปฏิบัติการดานฮารดแวรและซอฟทแวร ท่ี
เก่ียวของกับระบบ คอมพิวเตอร รหัสคําสั่งของไมโครโปรเซสเซอร ภาษาแอสแซมบลี
วิธีอางถึงตําแหนง หนวยความจําอินพุท-เอาทพุท อินเทอรเฟส

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ เชน โปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
หรือโปรแกรมภาษาระดับสูงอ่ืนๆท่ีใชในไมโครคอนโทรลเลอร

5722402 โครงสรางคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
Computer Organization and Architecture

หลักพ้ืนฐานของสถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร หลักวิธี
ออกแบบ สถาปตยกรรมซีพียู  ชุดคําสั่ ง การออกแบบเอแอลยู ลําดับชั้นของ
หนวยความจํา หนวยความจําเสมือน หนวยความจําแคช สถาปตยกรรมอินพุตเอาตพุต
การขัดจังหวะ และดีเอ็มเอ การประมวลผลแบบขนาน โปรเซสเซอรแบบไปปไลน มัลติ
โปรเซสเซอร

ปฏิบัติเขียนโปรแกรมเพ่ือศึกษาการทํางานของไมโครโปรเซสเซอร และ
อุปกรณตอพวง
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5723901 สัมมนาปญหาพิเศษดานเทคโนโลยี 3(0-6-3)
Special problem seminar in Technology

นักศึกษาตองสัมมนาในเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือการพัฒนาท่ีเก่ียวของ
กับคอมพิวเตอร ใหแกผูเขารวมสัมนา และตองสงรายงานการสัมมนานั้น

5723902 วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี 1 3(2-2-5)
Research and Development in Technology 1

ศึกษาและนําเสนอ หัวขอโครงงานทางเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา คนควา
ทดลองและพัฒนาโครงงานโดยจะตองมีการสงโครงรางงานวิจัยตออาจารยท่ีปรึกษา
และ/หรือ คณะกรรมการ

5723903 วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี 2 3(2-2-5)
Research and Development in Technology 2

ทดลองและพัฒนาโครงงานท่ีนําเสนอ โดยจะตองมีการสงรูปเลมวิจัย และ
ชิ้นงานเม่ือจบภาคการศึกษา
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2.2 กลุมวิชาเอกเลือก
กลุมวิชาพื้นฐาน

5722103 การวิเคราะหวงจรไฟฟาสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
Electric Circuit Analysis for Computer Technology

นิยามและกฎพ้ืนฐานของอุปกรณในการวิเคราะหวงจรไฟฟา การวิเคราะห
แบบโหนดและเมช ทฤษฎีของเทวินินและนอรตัน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา

ปฏิบัติใชเครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือวัดพ้ืนฐานทางไฟฟาไดถูกตอง
5723101 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(3-0-6)

Laws and Ethics for Computer Technology
ศึกษาความรูดานระเบียบ และกฏหมายดานคอมพิวเตอร เพ่ือแสดงถึงความ

เปนมืออาชีพ มี คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบของเทคโนโลยีดาน
คอมพิวเตอร

5723102 เทคโนโลยีเครือ่งใชและโปรแกรมสําเร็จรูปสํานักงาน 3(2-2-5)
Office Machines and Application Technology

ศึกษาการทํางานของเครื่องถายเอกสารแบบตางๆ เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงเชนเครื่องพิมพ ปฏิบัติการบํารุงรักษาและการแกไขเม่ือเกิดขัดของใน
กรณีตัวอยาง

ปฏิบัติการใชซอฟตแวรในสํานักงานเชนโปรแกรมสําเร็จรูปดานการคํานวณ

กลุมวิชาพัฒนาซอฟตแวร

5722202 การขียนโปรแกรมรวมสมัย 3(2-2-5)
Modern Computer Programming

ศึกษาทฤษฎเีก่ียวกับการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสราง การเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ หรือการเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล ศึกษาแนวคิดและหลักการการเขียนโปรแกรมท่ี
ทันสมัยเชน การเขียนโปรแกรมเพ่ือใหบริการ หรือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย (Web Service)

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาท่ีทันสมัย หรือเปนท่ีนิยมในปจจุบันเพ่ือ
ประยุกตใชตามกรณีตัวอยาง เชน งานอุตสาหกรรม งานบัญชี หรืองานธุรกิจอ่ืนๆ

5723201 การพัฒนาระบบฐานขอมูล 3(2-2-5)
The Development of Database System

ศึกษาลักษณะเฉพาะของระบบฐานขอมูล รูปแบบการจัดเก็บขอมูล หลักการ
ของระบบฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล เอนทิตี และความสัมพันธ การปรับ
บรรทัดฐานของขอมูล

ปฏิบัติการประยุกตใชภาษา SQL สําหรับจัดการฐานขอมูล  การโปรแกรมใน
ระบบจัดการฐานขอมูล
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5723202 การวิเคราะหและออกแบบระบบซอฟตแวร 3(2-2-5)
Analysis and Design of Software Systems

สถาปตยกรรมซอฟตแวรจากมุมมองดานโครงสรางและพฤติกรรมการทํางาน
ของระบบกรณีศึกษาการใชเทคนิคในการพัฒนาสถาปตยกรรมซอฟตแวร

ปฏิบัติการการประยุกตใชแมแบบสถาปตยกรรม (Architectural Pattern)
และแมแบบสําหรับการออกแบบ (Design Pattern) ในการพัฒนาสถาปตยกรรม
ซอฟตแวร

5723203 เทคโนโลยีพานิชณอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5)
Electronic Commerce Technology

เทคโนโลยีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีเครือขายและทิศทางในอนาคต
เทคโนโลยีฐานขอมูล การเชื่อมตอระหวางเว็บและฐานขอมูล ประเด็นดานความม่ันคง
ระบบจายเงินอิเล็กทรอนิกส ขาวกรองทางธุรกิจ การจัดการความเชื่อถือ ความเปน
สวนตัว

ป ฏิ บั ติ ก า ร ส ร า ง แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ พ า ณิ ช ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ด ว ย
ภาษาคอมพิวเตอร และ/หรือ เทคโนโลยีดานพานิชณอิเล็กทรอนิกสท่ีทันสมัย

กลุมวิชาระบบเครือขาย

5722302 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
Data communications and computer networks

ศึกษาทฤษฎเีครือขายการสื่อสารขอมูลและมาตรฐานระบบเปด การสงขอมูล
การควบคุมในระดับเชื่อมโยงขอมูล เทคโนโลยีของเครือขายคอมพิวเตอรระยะใกล
และระยะไกล ภาพรวมของเครือขายระดับทองถ่ิน (แลน) ระดับเมือง (แมน) ระดับ
สากล (แวน) สถาปตยกรรมการสื่อสารและโปรโตคอล

ปฏิบัติการทําเครือขายการสื่อสารขอมูลและมาตรฐานระบบเปด การสง
ขอมูลการควบคุมในระดับเชื่อมโยงขอมูล เทคโนโลยีของเครือขายคอมพิวเตอร
ระยะใกลและระยะไกล ภาพรวมของเครือขายระดับทองถ่ิน (แลน) ระดับเมือง (แมน)
ระดับสากล (แวน) สถาปตยกรรมการสื่อสารและโปรโตคอล
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5723301 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ข้ันสูง 3(2-2-5)
Advanced Computer Network

ศึกษาเก่ียวกับสถาปตยกรรมขอบขายงานเจ็ดชั้น เปรียบเทียบกับโปรโตคอล
TCP/IP การอางแอดเดรสแบบ IP การทําซับเนต การคนหาเสนทาง (routing) แบบ
ตางๆ การใชอุปกรณเครือขายประเภท สวิทชิ่ง ในหลายๆระดับ เชน ระดับเชื่อม
ขอมูล ระดับเครือขาย เปนตน การเชื่อมตอผานเครือขายแบบวงกวาง เชน Frame
Relay ISDN เปนตน

ปฏิบัติการใชโปรแกรมจําลองเนนโปรโตคอล HDLC ออกแบบเครือขายระดับ
campus

5723302 การประยุกตระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
Computer Network Application

ศึกษาหลักการโพรโทคอลหาเสนทาง ปฏิบัติการตั้งคาการควบคุมการเขาถึง
(เอซีแอล) การออกแบบและการตั้งคาระบบแลนเสมือน ระบบสวิตชิ่ง การออกแบบ
ระบบเครือขายบริเวณกวาง

5724301 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร 3(3-3-5)
Computer Security

ศึกษาการทํางานเก่ียวกับหลักการดานความม่ันคงของระบบคอมพิวเตอร
การประเมินความเสี่ยง การสรางรหัสลับ

ปฏิบัติการออกแบบความม่ันคงในระบบตลอดจนฝกใช หรือพัฒนาโปรแกรม
ดานความม่ันคงของระบบคอมพิวเตอร

กลุมวิชาไมโครคอนโทรลเลอรและพีแอลซี

5723401 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Industrial Computer

ศึกษาระบบการควบคุมดวยคอมพิวเตอร  และการประยุกตใชในงาน
อุตสาหกรรม  จนสามารถพัฒนางานดานอุตสาหกรรมในแผนงานท่ีเก่ียวของ และ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมและการประยุกตใชอุปกรณคอมพิวเตอรในการ
ควบคุมอัตโนมัติ
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5723402 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5)
Automatic Control Systems

ศึกษาการควบคุมแบบอัตโนมัติ  หลักการควบคุมลูปปดวงจรและเปดวงจร
ระบบควบคุมลูปปด การวัดอัตรา การไหล การวิเคราะหวิธีการควบคุมกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม การออกแบบระบบควบคุมแบบ  พี  พีไอ และ พีดี ผลตอบสนอง
เชิงความถ่ี

ปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติลูปปดวงจรและเปดวงจรระบบควบคุมลูปปดวงจร
โดยอัตโนมัติดวยโปรแกรมประยุกต

5723403 ระบบสมองกลฝงตัว 3(2-2-5)
Embedded Systems

ศึกษาเก่ียวกับภาพรวมของระบบสมองกลฝงตัว โดยเนนท่ีการสื่อสารระหวาง
ระบบตางๆ การเชื่อมตอกับภายนอก การประหยัดพลังงาน ความม่ันคง และ
เสถียรภาพ

ปฏิบัติการออกแบบระบบ วิธีการ เครื่องมือท่ีใชออกแบบ และกรณีศึกษา
5724401 การพัฒนาหุนยนต 3(2-2-5)

The Development of Robotics
ศึกษาแนะนําหุนยนต การประยุกตใชหุนยนต รูปแบบของหุนยนตแบบ

เคลื่อนท่ี แบบตรงและแบบผกผัน การวางแผนแนวทางเดินและงานของแขนหุนยนต
การเขียนภาษาโปรแกรมควบคุมหุนยนต

ปฏิบัติการเขียนภาษาโปรแกรมควบคุมหุนยนต การวางแผนแนวทางเดินและ
งานของแขนหุนยนต

กลุมวิชาทักษะและงานฝมือ

5723501 การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
Computer Drawing and Design

ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบวงจรไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส แผนภูมิสถิติในงานอุตสาหกรรม

ปฏิบัติการเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
5723502 ระบบปฏิบัติการและการติดตั้งระบบ 3(2-2-5)

Operating System and System Installation
ศึกษาระบบปฏิบัติการเบื้องตน ซึ่งอธิบายถึงกระบวนการและภาวการณ

ทํางานหลายงานในเวลาเดียวกัน การจัดการและการกําหนดลําดับกระบวนการ การ
จัดการอินพุตเอาทพุต การจัดการหนวยความจํา

ปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติ การตั้งคาระบบปฏิบัติการ การติดตั้งเครื่องแม
ขาย/ลูกขาย
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5724501 การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
Circuit Base Study and Microcomputer Maintenance

ศึกษาเก่ียวกับโครงสรางทางกายภาพของไมโครคอมพิวเตอร เชน ระบบบัส
ไมโครโปรเซสเซอร สัญญาณนาฬิกา การอินเตอรเฟส หนวยความจําหนวยปอนขอมูล
หนวยแสดงผล สวนตาง ๆ ท่ีประกอบเปนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร อุปกรณท่ีใชใน
การซอม

ปฏิบัติการประกอบ ตรวจเช็ค และการซอมไมโครคอมพิวเตอรตามอาการ
หรือตามกรณีตัวอยาง

กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส

5721602 อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 3(2-2-5)
Introduction to Electronics

ศึกษาทฤษฎีและการใชงานเก่ียวกับตัวนํา ตัวตานทาน ฉนวน สารก่ึงตัวนํา
โครงสราง สัญลักษณ แบบและชนิดตัวตานทาน, ตัวเก็บประจุ, ตัวเหนี่ยวนํา, รีเลย
คุณสมบัติทางฟสิกสของสารก่ึงตัวนําไดโอด วงจรกรองกระแส (Rectifier) แบบตาง ๆ
และฟลเตอรแบบตาง ๆ คาพารามิเตอร ทรานซิสเตอร วงจรทรานซิสเตอร
ประยุกตใชงาน ท้ังแบบดิจิตอลและแบบลิเนียร ไอซีออปแอมป

ปฏิบัติการตอวงจร การวัดและการทดสอบสารก่ึงตัวนําโดยใชออสซิลโลสโคป
และมัลติมิเตอร การตอวงจรแบบตาง ๆ

5722601 เครื่องมือวัดในงานอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5)
Electronics Measurement

ศึกษาหลักการเครื่องมือวัดสัญญาณอนาล็อกและแบบดิจิตอลแบบตางๆ โดย
ใชเครื่องมือวัดสัญญาณ การขยายยานวัดกระแสและแรงดัน การคํานวณการหาคา
ตางทางไฟฟาดวยออสซิโลสโครบ

ปฏิบัติการใชงานเครื่องมือวัดในวงจรอิเล็กทรอนิกส แบบแสดงเปนตัวเลข
และไมเปนตัวเลข การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปในการทดลองวัดคาตางๆ

5723601 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(2-2-5)
Power Electronics

ศึกษาวิธีการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลังแบบตางๆ  วงจรเรียงกระแส
วงจรแปลงผัน วงจรแปลงผันความถ่ี วงจรแปลงผันแบบรีโซแนนซ  ตัวเหนี่ยวนําและ
หมอแปลง   วงจรขับนําวงจรไทริสเตอร

ปฏิบัติการออกแบบอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง วงจรแปลงผันแบบ
เฟสคอนโทรนเลอร วงจรแปลงผันความถ่ีสูง ทดลองใชโปรแกรมจําลองการทํางาน
วิเคราะหผลการทดลอง



79

5724601 เซนเซอรและทรานดิวเซอร 3(2-2-5)
Sensors and Transducers

ศึกษาอุปกรณเซนเซอรและทรานสดิวเซอรตําแหนง, แสง, แรง, ความเร็ว,
ความดัน อุณหภูมิการวิเคราะหหลักการและขอจํากัดของเซนเซอรและทรานสดิวเซอร

ปฏิบัติการทดลองการทํางานของเซนเซอรและทรานสดิวเซอรการนําไปใช
งานในระบบอุตสาหกรรม

5724602 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง 3(2-2-5)
Advanced Electronic circuit Design

ศึกษาทฤษฎีและการออกแบบวงจรอนาลอกแบบแบงเวลา (Discrete-time
Analog Circuits) เชนวงจรกรองสัญญาณแบบ Itched-Capacitor วงจรสุมขอมูล
(Sample-Data) เปนตนวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอล (Analog to Digital
Converter) ท้ังแบบปกติและแบบ Oversampling การออกแบบและการใชงานวงจร
โอเปอเรชันนัลแอมปปลิไฟลท้ังในระบบท่ีเปนเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน เชน วงจร
กรองแบบแอคทีฟ (Active filter) วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ (Comparator) เปนตน
ศึกษาทฤษฎีการออกแบบและลักษณะการใชงานของวงจร Phase Locked-Loop

ฝกปฏิบัติการออกแบบดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

กลุมวิชาการสื่อสารและโทรคม

5723701 ระบบภาพและเสียงในงานบริการ 3(2-2-5)
Video and Audio System Service

ศึกษาทฤษฎีคลื่นเสียงและภาพ การแพรกระจายคลื่นหนวยการวัด
วงจรขยายสัญญาณ และรวมถึงวิธีการของการบันทึกเสียงระบบกระจายเสียง
สาธารณะ การตัดตอภาพและเสียง ออกแบบระบบภาพและระบบเสียงในหองประชุม

ปฏิบัติการทดลองการตัดตอภาพและเสียง ออกแบบการจัดระบบภาพและ
ระบบเสียงในหองประชุมและบํารุงรักษาระบบ

5723702 การสื่อสารดาวเทียม 3(2-2-5)
Satellite Communications

ศึกษาเก่ียวกับความถ่ีท่ีใชในการสื่อสารดาวเทียม หลักการสื่อสารดาวเทียม
วงโคจรของดาวเทียมเทคใชดาวเทียมรวมกัน สถานีภาคพ้ืนดิน โครงขายสื่อสารของ
ดาวเทียมและชนิดของดาวเทียม ระบบสายดาวเทียมและการหาตําแหนงจากจุดใดๆ
บนโลก การคํานวณขนาด ความเขม การลดทอนของสัญญาณในระบบสื่อสาร
ดาวเทียม

ฝกปฎิบัติติดตั้งจานดาวเทียมแบบหัวเดียว แบบหลายหัว และการประยุกต
การใชงานรีซีฟเวอรในบานพักรวมไปถึงระบบโรงแรม
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5724701 ระบบเคเบิลทองถิ่น 3(2-2-5)
Cable systems and Management

ศึกษาเก่ียวกับลักษณะท่ัวไปของการประกอบธุรกิจพ้ืนฐานติดตอสื่อสารของ
สัญญาณ คุณสมบัติของอุปกรณการติดตั้ง  การออกแบบระบบโครงขายเคเบิล การ
ซอมบํารุง

ปฏิบัติการออกแบบระบบและติดตั้งเคเบิลในทองถ่ิน การบริการงานเคเบิลใน
ทองถ่ิน

3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

5704701 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 1(90)
Preparation of Training Experience

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือใหรับทราบลักษณะ และโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ใหความรู ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพ

5704702 ฝกประสบการณวิชาชีพ 5(450)
Field Experience

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรู มีประสบการณการทํางานในวิชาชีพ รับทราบถึง
อุปสรรค ปญหาของการทํางานในวิชาชีพ ฝกการวิเคราะห การแกปญหาเพ่ือเปน
ประสบการณในการประกอบอาชีพกอนจบการศึกษา จึงมีแนวทางใหนักศึกษาไดฝก
ประสบการณวิชาชีพ ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5704703 สหกิจศึกษา 6(540)
Cooperative Education

บูรณาการความรูท่ีไดศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการท่ีใหความรวมมือ ในการจัด
กระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบรวมกัน โดยเริ่มตั้งแตการวางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนักศึกษา
การเตรียมความพรอม การนิเทศ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดทักษะการปฏิบัติงาน
ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ภาคผนวก ข
ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งตาง ๆ
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

----------------------------------------
โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

เพ่ือใหสอดคลองกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘(๒)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกขอบังคับไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔"

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนีต้ั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในสวนท่ีไดกําหนดไวแลวใน

ขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนีใ้หใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“อธิการบด”ี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ขอ ๕. ใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ตามหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคท่ีมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบหาสัปดาห
ตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติ สําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ ท่ีเปนหลักสูตรอิสระระยะ
สั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูรอน ใหระยะเวลาศึกษาใหเปนไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้น ๆ

มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูรอนท่ีมีระยะเวลาศึกษาไม
นอยกวาแปดสัปดาหดวยก็ได โดยจัดใหมีการเรียนการสอนครบตามจํานวนชั่วโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติสําหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน

ขอ ๖. ผูท่ีเขาศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะตอง สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา เวนแตหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง จะตองสําเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา และตองมี
คุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
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ขอ ๗. การรับนักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ ๘. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเขาศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติท่ีจัดการเรียนการ
สอนในเวลาราชการ หรือท้ังในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลา
ราชการก็ได

ขอ ๙. นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเวนการเรียนรายวิชา หรือเทียบ
โอนหนวยกิตรายวิชา โดยนําประสบการณ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยก็ได

ขอ ๑๐. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนว
ทางการจัดการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได

ขอ ๑๑. โครงสรางหลักสูตรของแตละสาขาวิชา การคิดเทียบจํานวนชั่วโมงเรียนเปนคาหนวย
กิต การกําหนด หนวยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแตละสาขาวิชา ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

ขอ ๑๒. มหาวิทยาลัยตองจัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษา
แนะนําแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแกนักศึกษา

ขอ ๑๓. การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา
๙ หนวยกิตและไมเกิน ๒๒ หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๒
หนวยกิต

ในกรณีท่ีมีความจําเปน อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเวน ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตามเกณฑท่ีแตกตางไปจาก ท่ีกําหนดในวรรคหนึ่งก็ได

ขอ ๑๔. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเม่ือไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ พรอมท้ังยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนเรียนตอมหาวิทยาลัยแลว

ขอ ๑๕. ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตใหคืนสภาพการเปนนักศึกษา
แกนักศึกษาท่ีพนสภาพ การเปนนักศึกษา ดวยเหตุไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและ
ไมไดรักษาสภาพการเปนนักศึกษาก็ได

ขอ ๑๖. อาจารยผูสอนแตละคนตองจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาท่ีตนสอน

ขอ ๑๗. ในกรณีท่ีรายวิชาเดียวกันมีอาจารยผูสอนหลายคน ใหอาจารยผูสอนทุกคนรวมกัน
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชานั้น
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ขอ ๑๘. ใหแตละคณะมีคณะกรรมการทําหนาท่ี กํากับ และควบคุมดูแลการฝกประสบการณ
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ ตลอดจนจัดทํารายละเอียดของการฝกประสบการณ
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการดําเนินการของการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาดวย

ขอ ๑๙. ใหมหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
เพ่ือใหอาจารยผูสอนไดพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน

ขอ ๒๐. การวัดและประเมินผลการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

ขอ ๒๑. ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีท่ีมีปญหาจากการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเปนอันสิ้นสุด

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
เกษม จันทรแกว

(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สําเนาถูกตอง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

--------------------------
โดยท่ีเปนการสมควรใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีขอบังคับวาดวยการประเมินผล

การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเพื่อกํากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการดําเนินการ
ประเมินผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยจึงอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ออกขอบังคับวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไวดังตอไปน้ี

ขอ ๑. ขอบังคับเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘”

ขอ ๒. บรรดาขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังอื่นใด ในสวนท่ีขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ีใหใช
ขอบังคับน้ีแทน

ขอ ๓. ใหใชขอบังคับน้ีสําหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตน
ไป

ขอ ๔. ในขอบังคับน้ี
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“สภา” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความวา หนวยงานในสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ทําหนาท่ีประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“ภาคเรียนถัดไป” หมายความวา ภาคเรียนท่ีถัดจากภาคเรียนท่ีนักศึกษาลงทะเบียน

รายวิชาน้ันไว
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา นักศึกษาท่ีเขาศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา

สําหรับบุคลากรประจําการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตามโครงการอื่นท่ี
ไมใชนักศึกษาภาคปกติ
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ขอ ๕. ใหมีการประเมินผลทุกรายวิชาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอน การวัดผลตองทําตลอดภาค
เรียนอยางสม่ําเสมอดวยวิธีการตาง ๆ เชน การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม  เพื่อทราบความกาวหนาในการเรียน โดยมีสัดสวนคะแนนระหวางภาครอยละ 30 ถึง 70
และตองมีการสอบปลายภาคเรียนดวย เวนแตรายวิชาท่ีกําหนดใหประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ผลการประเมินเปนรายวิชาใหผานการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี
การอนุมัติผลเปนอํานาจของอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย

ขอ ๖. ใหการประเมินผลการเรียนรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบดังน้ี
๖.๑ สําหรับรายวิชามาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนด ใหประเมินผลการเรียนในระบบคา

ระดับคะแนนแบงเปน 8 ระดับ ตามสัญลักษณและความหมายท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน
A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5
B ดี (Good) 3.0
C+ ดีพอใช (Fair Good) 2.5
C พอใช (Fair) 2.0
D+ ออน (Poor) 1.5
D ออนมาก (Very Poor) 1.0
E ตก (Fail) 0.0

ระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดตามระบบน้ี ตองไมตํ่ากวา “D” ถานักศึกษาไดระดับ
คะแนนเปน “E” ในรายวิชาใด ตองลงทะเบียนและเรียนวิชาน้ันใหมจนกวาจะสอบได ยกเวนรายวิชาท่ี
เปนวิชาเลือก ใหลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นท่ีอยูในกลุมเดียวกันแทนได

สําหรับรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ผลการประเมินท่ีมีคาระดับคะแนนตํ่ากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและเรียนใหม
ในกรณีน้ี ถาไดรับการประเมินรายวิชาดังกลาวตํ่ากวา “C” เปนครั้งท่ีสองใหนักศึกษาผูน้ันพนสภาพการ
เปนนักศึกษา

๖.๒ สําหรับรายวิชาท่ีหลักสูตร หรือสภากําหนดใหเรียนเพิ่มเติมตามขอกําหนดเฉพาะ
โดยไมคิดคาระดับคะแนน ใหประเมินผลในระบบสัญลักษณ ดังตอไปน้ี

ระดับการประเมิน ผลการเรียน
PD (Pass with Distinction) ผานดีเย่ียม
P (Pass) ผาน
F (Fail) ไมผาน
ในระบบน้ี รายวิชาท่ีไดผลการเรียน “F” นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวา

จะสอบได
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ขอ ๗. ใหสัญลักษณตอไปน้ี ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ท่ีไมมีคาระดับคะแนน
สัญลักษณ ความหมาย และการใช
Au (Audit) ใชบันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อรวมฟงโดยไมนับ

หนวยกติและมีผลการเรียนผานเกณฑการประเมินผลท่ีอาจารยผูสอนกําหนด
W (Withdraw) ใชบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหน่ึง

ดังตอไปน้ี
(๑) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพนกําหนด 15 วัน นับแตวันเปดภาคเรียน
(๒) นักศึกษาถูกส่ังใหพักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนน้ันแลว และไดรับ

อนุมัติใหถอนรายวิชาน้ัน กอนกําหนดสอบภาคปลายไมนอยกวาสองสัปดาห
(๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อรวมฟง(Audit) โดยไมนับหนวยกิต และผล

การศึกษาวิชาน้ันไมผานเกณฑการประเมินผลท่ีอาจารยผูสอนกําหนด
I (Incomplete) ใชบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี
(๑) เปนรายวิชาท่ีนักศึกษายังทํางานไมเสร็จเมื่อส้ินภาคเรียน ซึ่งนักศึกษาจะตองขอรับ

การประเมินเปนคาระดับคะแนนใหเสร็จส้ินภายในภาคเรียนถัดไป
(๒) เปนรายวิชาท่ีนักศึกษามีสิทธ์ิสอบปลายภาค แตขาดสอบและไดย่ืนคํารอง  ขอ

สอบในรายวิชาท่ีขาดสอบน้ัน ซึ่งคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง  พิจารณาอนุญาตใหสอบใน
รายวิชาท่ีขาดสอบน้ันได

การให “I” แกนักศึกษาคนใด อาจารยผูสอนจะตองสงบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บ
ท้ังหมดในภาคการศึกษา พรอมระบุเหตุผลประกอบการสงผลการเรียนดวย

ขอ ๘. กรณีท่ีนักศึกษาท่ีขอปรับคาระดับคะแนนรายวิชาท่ีได “I” ทํางานไมเสร็จภายในเวลาท่ี
กําหนด ใหอาจารยผูสอนทําการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแลว โดยใหผลงานท่ีคางอยูเปน”
ศูนย” และในกรณีท่ีไมมีการประเมินผลจากอาจารยผูสอนในภาคเรียนถัดไป ใหงานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาท่ีได “I” น้ันเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี

ขอ ๙. ทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนไวตองไดรับการประเมินผลจากอาจารยผูสอน
และกําหนดคาระดับคะแนน หรือสัญลักษณ ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับน้ี รายวิชาใดท่ีอาจารยผูสอนไม
รายงานผลการประเมินเปนคาระดับคะแนน โดยไมระบุสัญลักษณอื่นใด และมิใชรายวิชาท่ีนักศึกษาถอน
การลงทะเบียน ใหงานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชาน้ันเปน “E” หรือ “F”
แลวแตกรณี

ขอ ๑๐. ใหใชสัญลักษณ P ตามขอ ๖.๒ สําหรับบันทึกผลการประเมินสําหรับรายวิชาท่ีไดรับ
การยกเวนการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเวนการเรียน

ขอ ๑๑. กรณีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรท่ีอนุมัติโดยสภาการฝกหัดครู เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลัง
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ําหรือรายวิชาเทียบเทากับรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลวในระดับ
อนุปริญญาไมไดและใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู
ยกเวนเปนรายวิชาท่ีเคยสอบไดมาแลวนับต้ังแตวันท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเขาศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ป
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ขอ ๑๒. การหาคาระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคเรียนและคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมใหคิดเปน
เลขทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมปดเศษ

๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและตองเรียนซ้ํา ใหนับรวมหนวยกิตท่ีสอบตกเปน
ตัวหารดวย

๑๒.๒ กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาท่ีสอบไดแลว หรือเรียน
รายวิชาท่ีเปนวิชาเทียบเทาตามท่ีหลักสูตรกําหนดใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะวิชาท่ี
ลงทะเบียนครั้งแรกเทาน้ัน

ขอ ๑๓. นักศึกษาในระบบเขาชั้นเรียนจะตองสอบปลายภาคเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนตองมีเวลาเขาชั้นเรียนในรายวิชาน้ันไมนอยกวา

รอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด หรือนอยกวารอยละ 80 แตไมนอยกวารอยละ 60 และคณะกรรมการ
ท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ังพิจารณาเห็นสมควรยกเวนใหมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนได

ขอ ๑๔. นักศึกษาท่ีไมไดสอบปลายภาคเรียน ดวยเหตุท่ีไมมีสิทธ์ิสอบเน่ืองจากมีเวลาเขาชั้น
เรียนไมถึงรอยละ 60 ของเวลาเรียนท้ังหมด และไมไดรับยกเวนใหมีสิทธ์ิสอบปลายภาคตามท่ีกําหนดใน
ขอ ๑๓ วรรคทาย ใหอาจารยผูสอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี

ขอ ๑๕. นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนแตขาดสอบ ใหอาจารยผูสอนบันทึกผลการ
ประเมินรายวิชาน้ันเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี เวนแตขาดสอบเน่ืองจากมีเหตุจําเปนอื่นท่ีเปนเหตุ
สุดวิสัยอยางย่ิง และไดย่ืนคํารองตองานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบน้ัน
ภายใน 15 วันนับแตวันเปดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป

กรณีน้ีใหคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ังพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให
อาจารยผูสอน หรืออาจารยท่ีเปนประธานโปรแกรมวิชาน้ัน ทําการสอบใหในภาคเรียนท่ีถัดไปน้ันได และ
ใหบันทึกผลการประเมินรายวิชาน้ันตามคาระดับคะแนนในการสอบน้ันได

ขอ ๑๖. ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังน้ี
๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
๑๖.๒ สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีหลักสูตรหรือสภา

กําหนดใหเรียนเพิ่ม
๑๖.๓ ไดคาคะแนนเฉล่ียสะสม ไมตํ่ากวา 2.00
๑๖.๔ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมตํ่ากวา 4 ภาคเรียน และมีสภาพการ

เปนนักศึกษาไมเกิน 8 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร 2 ป ไมตํ่ากวา 5 ภาคเรียน และมี
สภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน 12 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร 2 ป และไมตํ่ากวา 6
ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน 16 ภาคเรียนปกติติดตอกัน ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร
4 ป และไมตํ่ากวา 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน 20 ภาคเรียนปกติ ติดตอกันในกรณี
ท่ีเรียนหลักสูตร 5 ป
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๑๖.๕ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมตํ่ากวา 6 ภาคเรียนและมีสภาพเปน
นักศึกษาไมเกิน 5 ป กรณีเรียนหลักสูตร 2 ป ไมตํ่ากวา 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน
7 ป ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร 3 ป และไมตํ่ากวา 12 ภาคเรียน ไมเกิน 9 ป กรณีท่ีเรียนหลักสูตร 4 ป
และไมตํ่ากวา 15 ภาคเรียนและไมเกิน 11 ป กรณีท่ีเรียนหลักสูตร 5 ป

ขอ ๑๗. การพนสภาพการเปนนักศึกษา
๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พนสภาพการเปนนักศึกษาตามเกณฑขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี

(๑) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 1.60 เมื่อส้ินภาค
เรียนปกติ ภาคเรียนท่ี 2 นับต้ังแตเริ่มเขาเรียน

(๒) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 1.80 ในภาคเรียน
ปกติท่ี 4 ท่ี 6 ท่ี 8 ท่ี 10 ท่ี 12 ท่ี 14 และท่ี 16 นับต้ังแตเริ่มเขาเรียน

(๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแลว แตยังไดคา
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 1.80

(๔) มีสภาพเปนนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ป ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ป และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดตอกัน ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร 4 ป ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ป และ
ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(๕) ไมผานการประเมินรายในวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ หรือการฝก
ประสบการณวิชาชีพเปนครั้งท่ี 2

๑๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อผลการประเมินไดคาระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 1.80 เมื่อส้ินภาคเรียนท่ี 4 นับต้ังแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร 2 ป ส้ินภาค
เรียนท่ี 6 นับต้ังแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร 3 ป และเมื่อส้ินภาคเรียนท่ี 7 นับต้ังแตเริ่มเขาเรียน กรณี
หลักสูตร 4 ป ส้ินภาคเรียนท่ี 8 นับต้ังแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร 5 ป หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 1.80 หรือไมผานการประเมินใน
รายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ หรือการฝกประสบการณวิชาชีพเปนครั้งท่ี 2

ขอ ๑๘. เมื่อนักศึกษาเรียนไดจํานวนกิตครบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลว ถาไดคาระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต 1.80 แตไมถึง 2.00 ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทําคาระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมไดถึง 2.00 ท้ังน้ีตองอยูในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอ ๑๖ ดวย

ขอ ๑๙. นักศึกษาท่ีทุจริต หรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแกกรณีดังน้ี

๑๙.๑ ใหสอบตกในรายวิชาน้ัน และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ
๑๙.๒ ใหสอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนน้ัน หรือ
๑๙.๓ ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา

ขอ ๒๐. ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจะไดรับเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติครบถวน
ดังตอไปน้ี



91

๒๐.๑ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปและ 5 ป ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง เมื่อเรียน
ครบหลักสูตรแลวไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 3.60 และ สําหรับผูท่ีไดคาระดับคะแนน
เฉล่ียสะสมไมถึง 3.60 แตไมนอยกวา 3.25 ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง

สําหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)สอบไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทาจากสถานศึกษาเดิมไมนอยกวา 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 3.60 ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง สวนผู
ท่ีไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมท้ังจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไมถึง 3.60 แตไมนอยกวา
3.25 ใหไดเกียรตินิยมอันดับสอง

๒๐.๒ สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมตํ่ากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได
“F” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะ
พิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา เชนเดียวกัน

๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมเกิน 4 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 2 ป ไม
เกิน 6 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 3 ป ไมเกิน 8 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 4 ป และไมเกิน
10 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 5 ป

นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไมเกิน 8 ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร 2 ป ไมเกิน 11
ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 3 ป ไมเกิน 14 ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร 4 ป และไมเกิน 17 ภาค
เรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 5 ป

ขอ ๒๑. การนับกําหนดวันส้ินสุดภาคเรียน ใหยึดถือวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเปนวันสุดทาย
ของการสอบปลายภาคเรียน

ขอ ๒๒. ใหคณะกรรมการท่ีสภาแตงต้ังเปนผูอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๒๓. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณี

เกิดปญหาจากการใชขอบังคับน้ี การวินิจฉัยชี้ขาดถือเปนอันส้ินสุด

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘
เกษม  จันทรแกว

(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพขร
วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
----------------------------------------

โดยท่ีเปนการสมควรท่ีจะใหมีระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ืออํานวย
ประโยชนใหแกนักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน
รายวิชาไวดังนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการโอนผล
การเรียน  และการยกเวนการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐”

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ  เปนตนไป
บรรดาระเบียบ  คําสั่ง  หรือขอบังคับอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการโอนผลการเรียนและการยกเวนการ

เรียนรายวิชา ซึ่งไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“อธิการบด”ี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความวา ผูท่ีศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับท่ีไมต่ํา

กวาอนุปริญญา และใหหมายความรวมถึงผู ท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ท่ีใชหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียน การสอน
ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมต่ํ ากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

“การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความวา การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝกอาชีพ และใหรวมถึงประสบการณจากการทํางานดวย

“การโอนผลการเรียน” หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุก
รายวิชาท่ีเคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
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“การยกเวนการเรียนรายวิชา” หมายความวา การยกเวนใหนักศึกษาไมตองเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกําหนด โดยนําหนวยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา
ใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใชแทน ท้ังนี้ใหรวมถึงการนําผลการศึกษาและ
หนวยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาท่ี
ไดรับจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ท่ีมีเนื้อหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอยกวาสามในสี่ของเนื้อหา
ในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีขอยกเวนการเรียน
ขอ ๔ ผลการเรียน รายวิชาท่ีจะนํามา ใชในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเวนการเรียน รายวิชาตอง
เปนผลการเรียนท่ีนักศึกษาไดรับมาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับจากวันสําเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
สุดทายท่ีไดรับผลการเรียน หรือ วันสุดทาย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนท่ีไดรับผลการเรียนนั้น
แลวแตกรณี จนถึงวันท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาท่ีนํามาขอโอน หรือยกเวนการเรียนรายวิชามีอายุเกินกวาท่ี
กําหนดในวรรคตน ผูขอโอนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาอาจขอใหอาจารยประจําหลักสูตรของ
รายวิชาท่ีจะนํามาขอโอนหรือยกเวนการเรียนรายวิชา ทําการสอบประเมินความรู และนําผลการสอบ
ประเมินความรูท่ีผานเกณฑมาขอโอนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาได

ขอ ๕ ผูมีสิทธิ์ไดรับโอนผลการเรียน ตอง มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง  ดังตอไปนี้
(๑) เปนนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แลวแตกรณี  ท่ีเคยศึกษาใน

มหาวิทยาลัย และพนสภาพนักศึกษาไปโดยไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีศึกษา
(๒) เปนนักศึกษาท่ี ยายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน
(๓) เปนนักศึกษาท่ีเปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเปนนักศึกษาตาม โครงการ

อ่ืนท่ีใชหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรมหาวิทยาลัยเปน
นักศึกษาภาคปกติ

(๔) เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจาก
มหาวิทยาลัย

ขอ ๖ การโอนผลการเรียนตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
(๑) นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียน ตองมีสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียน ตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากมหาวิทยาลัย ตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการประเมินผลการศึกษา
(๓) การโอนผลการเรียนตองโอนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามา โดยไมจํากัด

จํานวนหนวยกิต ท่ีขอโอน
(๔) ผลการเรียนรายวิชาท่ีจะนํามาใชเทียบโอนจะตองอยูภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดในขอ ๔ ของระเบียบนี้  การโอนผลการเรียน ไมเปนเหตุใหเสียสิทธิ์ท่ีจะไดรับปริญญาเกียรติ
นิยม

ขอ ๗ ผูมีสิทธิ์ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ตอง  มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) เปนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(๒) เปนนักศึกษาท่ี สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
(๓) เปนนักศึกษาท่ี ผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร

มหาวิทยาลัย
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(๔) เปนนักศึกษาท่ี ไดศึกษา จากการศึกษาโดยระบบอ่ืน
ผูมีสิทธิ์ยกเวนตาม (๓) และ (๔) ตองมีความรูพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทาการศึกษาอบรมตามกรณีใน (๓) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(๔) ท่ีนําผลการเรียนมาขอ
ยกเวนการเรียนรายวิชา จะตองเปนการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนท่ีจัดข้ึน สําหรับผูมีความรู
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอ ๘ การยกเวนการเรียนรายวิชา ตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
(๑) รายวิชาท่ีนํามาขอยกเวนรายวิชา ตองเปนรายวิชาท่ีไดรับคะแนนไมต่ํากวา C
(๒) การนําผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเวนการเรียนรายวิชา

ใหใชผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

(๓) สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป  ใหยกเวน
การเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปจํานวน ๑๖ หนวยกิต สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทา  ท่ีเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) โดยไมตองนําเงื่อนไขขอ ๔
และ  ขอ ๘ (๑) มาใชบังคับ

(๔) ใหยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปท้ังหมด สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว  และเขาศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก
วิชาเอกหนึ่ง  โดยไมตองนําเงื่อนไขขอ ๔ และ  ขอ ๘ (๑) มาใชบังคับ

(๕) จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวนรายวิชา  รวมแลวตองไมเกินสองในสามของ
หนวยกิตรวม ข้ันต่ําท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

(๖) ผู ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ตองมีเวลาศึกษาอยู ใน
มหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา

(๗) รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ใหบันทึกไวในระเบียนการเรียน
ของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ “P” ในชองระดับคะแนน สําหรับรายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียน
รายวิชาตามขอ ๘(๓) และ (๔) ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา

ขอ ๙ นักศึกษาท่ีจะขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา  ตองดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ ๑๐ การนับจํานวนภาคเรียนของนักศึกษาท่ีไดรับโอนผลการเรียน หรือยกเวนการเรียน
รายวิชา ใหถือเกณฑดังนี้

(๑) สําหรับนักศึกษาท่ีใชผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ใหนับผลการเรียนจํานวน ๒๒ หนวยกิต เปนหนึ่งภาคเรียน

(๒) สําหรับนักศึกษาท่ีใชผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ใหนับผลการเรียนจํานวน ๑๒ หนวย
กิต เปนหนึ่งภาคเรียน

(๓) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในขอ ๕(๑) ใหนับเฉพาะภาคเรียนท่ี
เคยศึกษาและไดรับผลการเรียน สําหรับนักศึกษาตามกรณีในขอ ๕(๒), (๓) และ (๔) ใหนับจํานวน
ภาคเรียนตอเนื่องกัน
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ขอ ๑๑ การโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองชําระคาธรรมเนียมตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภา

ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการท่ีอธิการบดีแตงตั้ง เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการ
เรียน หรือการยกเวนการเรียนรายวิชา

ขอ ๑๓ นักศึกษาท่ีไดรับยกการเวนการเรียนรายวิชา ไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม
ขอ ๑๒ ใหอธิกาบดี  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ และ

วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมีปญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเปนอันสิ้นสุด

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๐

เกษม  จันทรแกว
(ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สําเนาถูกตอง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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คําสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ท่ี ๐๒๘/๒๕๕๔

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประชุม
“การวิพากษหลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะดําเนินการจัดการวิพากษหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ๔ ป จํานวน ๓ สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวรและสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ ข้ึนในวันท่ี ๘ มีนาคม
๒๕๕๔ ณ   หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป ดวยความเรียบรอยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน   ดังตอไปนี้

๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกและควบคุมการดําเนินการ
ประสานงานการจัดประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอย  ประกอบดวย

นายบุญเลิศ สงวนวัฒนา ประธานกรรมการ
นายโยธิน ปอมปราการ รองประธานกรรมการ
ผศ.สฤษณ พรมสายใจ กรรมการ
ผศ.ไพโรจน เนียมนาค กรรมการ
รศ.ชัชวาลย ธรรมสอน กรรมการ
นายพิชิต พจนพาที กรรมการ
นายอนัน หยวกวัด กรรมการ
นายนรุตม บุตรพลอย กรรมการและเลขานุการ
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๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
๒.๑ ฝายเลขานุการ  ทําหนาท่ี  ติดตอประสานงาน ดําเนินการประชุม   สรุปและจัดทํา

รูปเลมหลักสูตร จดบันทึกการประชุม ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย
นายนรุตม บุตรพลอย หัวหนา
นายอานนท วงษมณี ผูชวย
นายวิโรจน ชูสงฆ ผูชวย
นายธงเทพ ชูสงฆ ผูชวย
นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์ ผูชวย

๒.๒ ฝายจัดทําเอกสาร  ทําหนาท่ี จัดทําหนังสือเชิญ และเอกสารการประชุม เอกสาร
การประชาสัมพันธแกผูเขารวมประชุม  ประกอบดวย

นางสาวคัทลียา   ปญญาอูด หัวหนา
นายธงเทพ ชูสงฆ ผูชวย
นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์ ผูชวย

๒.๓ ฝายประสานงาน  ทําหนาท่ี ดําเนินการรวมประสานวิทยากร ผูรวมวิพากษ
ผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย

นายนรุตม บุตรพลอย หัวหนา
นายอานนท วงษมณี ผูชวย
นายวิโรจน ชูสงฆ ผูชวย
นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์ ผูชวย

๒.๔ ฝายปฎิคม  ทําหนาท่ี  ดูแลตอนรับแขกและผูมารวมงาน  บริการอํานวยความสะดวก
แกผู รวมประชุม  อํานวยความสะดวก  รับลงทะเบียน  ประกอบดวย

นายภาคิณ มณีโชติ หัวหนา
นายธัชชัย ชอพฤกษา ผูชวย
นางปรีชาภรณ ขันบุรี ผูชวย
นายธนิรัตน  ยอดดําเนิน ผูชวย

๒.๕ ฝายอาคารสถานท่ี  ทําหนาท่ี  ประสานและจัดสถานท่ีการประชุม ดูแลและจัดอุปกรณ
การประชุม  ทําปายตอนรับผูวิพากษหลักสูตร ประกอบดวย

นายอานนท วงษมณี หัวหนา
นายณัฐธิกานต  ปนจุไร ผูชวย
นางสาวฉออน พิมพิสาร ผูชวย
นางไพรินทร แข็งขยัน ผูชวย

๒.๖. ฝายสวัสดิการ ทําหนาท่ี จัดอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน สําหรับ97
ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย

นางสาวคัทลียา ปญญาอูด หัวหนา
นางสาวอัมพร รอดวิจิตร ผูชวย
นางสาวฉออน พิมพิสาร ผูชวย
นางไพรินทร แข็งขยัน ผูชวย
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๒.๗ ฝายยานพาหนะ   ทําหนาท่ีจัดหารถพรอมรับสงวิทยากร ประกอบดวย
นายธนิรัตน ยอดดําเนิน หัวหนา
นายวรวุฒิ บุตรดี ผูชวย

๒.๘ ฝายโสตฯ และบันทึกภาพ ทําหนาท่ีจัดเตรียมเครื่องเสียง บันทึกเสียง บันทึกภาพ
ประกอบดวย

นายวรวุฒิ บุตรดี หัวหนา
นายรุงโรจน สงวนวัฒนา ผูชวย
นายอนุรัตน แดงใหญ ผูชวย
นายฉัตรชัย วงศกันหา ผูชวย

๒.๙ ฝายพิธีกร พิธีการ  ทําหนาท่ี เปนพิธีกรบนเวที  ประสานงานรายการกิจกรรมใน
ระหวางการประชุม  ประกอบดวย

นายโยธิน   ปอมปราการ หัวหนา
นายพิชิต  พจนพาที ผูชวย

๒.๑๐ ฝายของท่ีระลึก มีหนาท่ีในการติดตอสั่งทําและเลือกแบบของท่ีระลึก รวมท้ัง
จัดเตรียมของท่ีระลึก ภาชนะรองรับ ประกอบดวย

นางปรีชาภรณ  ขันบุรี หัวหนา
นายธัชชัย ชอพฤกษา ผูชวย

๒.๑๑. ฝายประชาสัมพันธ  ทําหนาท่ี ประชาสัมพันธ ท้ังภายในและภายนอก เสนอขาวสาร
ประสานงานกับนักขาวเคเบิ้ลทุกเครือขาย   รายงานผลแกมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย

นายภาคิณ มณีโชติ หัวหนา
นายธนิรัตน ยอดดําเนิน ผูชวย
นายฉัตรชัย วงศกันหา ผูชวย
นายอนุรัตน แดงใหญ ผูชวย

๒.๑๒ ฝายการเงิน  ทําหนาท่ี เบิก จายเงิน แกฝายตางๆ เคลียรใบเสร็จแกการเงิน
ประกอบดวย

นางสาวยุวธิดา   พรมสายใจ หัวหนา
นายอานนท   วงษมณี ผูชวย

๒.๑๓ ฝายประเมินผล   มีหนาท่ีประเมินผลการจัดงาน รายงานผลเปนรูปเลม
ประกอบดวย

นายธนิรัตน ยอดดําเนิน หัวหนา
นางสาวสุติมา นครเขต ผูชวย
นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์ ผูชวย

๒.๑๔. ฝายวิพากษหลักสูตร  ทําหนาท่ี  และรวมการวิพากษหลักสูตร แตละกลุม ดังนี้
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
นายอานนท  วงษมณี พิธีกรหลัก
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นายรุงโรจน สงวนวัฒนา กรรมการ
นายนิพิฐพนธ    ฤาชา กรรมการ
นายอภินันท ธรรมธีระศิษฏ กรรมการ
นายวรวุฒิ        บุตรดี กรรมการ
นายธนิรัตน ยอดดําเนิน เลขานุการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ
นายธนวิทย ฟองสมุทร พิธีกรหลัก
นายธัชชัย ชอพฤกษา กรรมการ
นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
นายธงเทพ ชูสงฆ กรรมการ
นายสุจิเวท สินคิรี เลขานุการ

ท้ังนี้   มอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการ เปนผูควบคุมดูแลใหเปนไปตามคําสั่งนี้
สั่ง  ณ  วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔

(นายบุญเลิศ   สงวนวัฒนา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ที่ ศธ ๐๕๓๖/ว๐๗๑๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ๖๒๐๐๐

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔

เร่ือง ขอเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

เรียน อาจารยปริญญา  สุวรรณศรีคํา
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  จํานวน ๑ ชุด

ดวยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร  จะดําเนินการจัดการวิพากษ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ๔ ป จํานวน ๓ สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส ข้ึนในวันอังคารที่
๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ  ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ในการนี้ เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับความรูจากผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญเก่ียวกับหลักสูตร
ดังกลาวเปนอยางดียิ่ง มหาวิทยาลัยฯจึงใครขอเรียนเชิญทาน เปนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษ
หลักสูตรดังกลาวตามกําหนดการที่แนบมาพรอมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา มหาวิทยาลัยฯ  หวังวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานและ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน)
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทร ๐๕๕๗ ๐๖๕๙๙ หรือ ๐๕๕๗ ๐๖๕๕๕ ตอ ๑๑๗๑
โทรสาร ๐๕๕๗ ๐๖๕๙๙
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ที่ ศธ ๐๕๓๖/ว๐๗๑๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ๖๒๐๐๐

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔

เร่ือง ขอเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

เรียน อาจารยชาติชาย   ดวงสอาด
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  จํานวน ๑ ชุด

ดวยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร  จะดําเนินการจัดการวิพากษ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ๔ ป จํานวน ๓ สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส ข้ึนในวันอังคารที่
๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ  ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ในการนี้ เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับความรูจากผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญเก่ียวกับหลักสูตร
ดังกลาวเปนอยางดียิ่ง มหาวิทยาลัยฯจึงใครขอเรียนเชิญทาน เปนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษ
หลักสูตรดังกลาวตามกําหนดการที่แนบมาพรอมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา มหาวิทยาลัยฯ  หวังวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานและ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน)
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทร ๐๕๕๗ ๐๖๕๙๙ หรือ ๐๕๕๗ ๐๖๕๕๕ ตอ ๑๑๗๑
โทรสาร ๐๕๕๗ ๐๖๕๙๙
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ภาคผนวก ค
ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร
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1. อาจารยนรุตม  บุตรพลอย
1.1ประวัติการศึกษา

1.1.1 การศึกษาระดับปริญญาตรี
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร

1.1.2 การศึกษาระดับปริญญาโท
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยรังสิต

1.1.3 การศึกษาระดับปริญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยขอนแกน

1.2 ภาระงานสอน
1.2.1 ภาระงานสอน (ปการศึกษา 2/2553)

5651301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 หนวยกิต
5653705 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3 หนวยกิต

1.2.2 ภาระงานสอน (ปการศึกษา 1/2554)
5653307 ระบบฐานขอมูล 3 หนวยกิต
5652201 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี 3 หนวยกิต

1.3 งานวิจัย
1.3.1 การพัฒนาระบบฐานขอมูลหลักสูตรและแผนการเรียนสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
1.4 บทความวิชาการ

1.4.1 Wanida Kanarkard and Narut Butploy. Missing Data imputation
using Soft K-Nearest Neighbor for  C5.0 classification model. International Technical
conference on Circuit/System Computer and Communications. 4-7 July 2010 Pattaya
Thailand

1.4.2 นรุตม บุตรพลอย. การประยุกต Soft Computing และ k-Nest Neighbor
เพ่ือใชประมาณคาสูญหายของขอมูล. การประชุมวิชาการระดับประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งท่ี 3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

1.5 เอกสาร ตําราวิชาการ
1.5.1 การประยุกตใชภาษา SQL สําหรับจัดการฐานขอมูล โครงการตําราเฉลิม

พระเกียรติ 84 พรรษา
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2. อาจารยวิโรจน  ชูสงฆ
5.1 ประวัติการศึกษา

5.1.1การศึกษาระดับปริญญาตรี
คอ.บ วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา

5.1.2 การศึกษาระดับปริญญาโท
วท.ม วิศวกรรมซอฟตแวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

5.2 ภาระงานสอน
5.2.1 ภาระงานสอน (ปการศึกษา 2/2553)

5652301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันสูง 3 หนวยกิต
5652703 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร 3 หนวยกิต

5.2.2 ภาระงานสอน (ภาคฤดูรอน)
5653615 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 3 หนวยกิต

5.2.3 ภาระงานสอน (ปการศึกษา 1/2554)
5654201 การสื่อสารและเครือขายคอมพิวเตอร 3 หนวยกิต
5652302 ระบบปฏิบัติการ 3 หนวยกิต
5653601 รับรูระยะไกล 3 หนวยกิต
5723261 การใชงานคอมพิวเตอรและเครือขาย 3 หนวยกิต

5.3 งานวิจัย
-ไมมี

5.4 บทความวิชาการ
-ไมมี

5.5 เอกสาร ตําราวิชาการ
-ไมมี
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3. อาจารยธนิรัตน  ยอดดําเนิน
3.1ประวัติการศึกษา

3.1.1การศึกษาระดับปริญญาตรี
อส.บ.(เทคโนโลยีโทรคมนาคม) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

3.1.2 การศึกษาระดับปริญญาโท
คอ.ม. (ไฟฟา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลา พระนครเหนือ

3.2 ภาระงานสอน
3.2.1 ภาระงานสอน (ปการศึกษา 2/2553)

5511401 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 หนวยกิต
5582702 วงจรพัสสและสวทิซงิ 3 หนวยกิต
5652401 คณิตศาสตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3 หนวยกิต

3.2.2 ภาระงานสอน (ภาคฤดูรอน)
5583414 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3 หนวยกิต
5723317 ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 3 หนวยกิต

3.2.3 ภาระงานสอน (ปการศึกษา 1/2554)
5722105 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 หนวยกิต
5722203 คอมพิวเตอรเบื้องตน 3 หนวยกิต

3.3 งานวิจัย
3.3.1 วิจัยชุมชนเร่ือง “โครงการติดตาม ประเมินผล แผนสื่อสารสาธารณะ เพื่อการผลิต

ไฟฟาสําหรับประชาชนแบบมีสวนรวม และการสํารวจขอมูลพื้นฐานความสัมพันธ ระหวางโรงไฟฟากับ
ชุมชนรอบโรงไฟฟา ระยะที่ 2” ไดรับทุนวิจัยจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ภายใตความรวมมือ
เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 13 แหง สิงหาคม 2551

3.3.2 วิจัยชุมชนเร่ือง “แนวโนมและความตองการคุณลักษณะบัณฑิตจากสถาน
ประกอบการ ในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร ประจําป
พุทธศักราช 2553 – 2555” ไดรับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป 2552

3.3.3 วิจัยในชั้นเรียนเร่ือง “การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเร่ืองวงจร RLC
ขนาน” ไดรับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป 2552

3.4 บทความวิชาการ
-ไมมี

3.5 เอกสาร ตําราวิชาการ
3.5.1 เอกสารประกอบการสอน “การจัดการงานวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร” จําทําข้ึน

เพื่อเปนตําราในการเฉลิมฉลองพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดชครบรอบ 80
พรรษา ไดรับทุนการสรางเอกสารการสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป 2552
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4. อาจารยชัยเดช ขัตติยะ
4.1 ประวัติการศึกษา

4.1.1การศึกษาระดับปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

4.1.2การศึกษาระดับปริญญาโท
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

4.2 ภาระงานสอน
4.2.3 ภาระงานสอน (ปการศึกษา 2/2554)

5651301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 หนวยกิต
5653307 ระบบฐานขอมูล 3 หนวยกิต

4.3 งานวิจัย
ไมมี

4.4บทความวิชาการ
ไมมี

4.5เอกสาร ตําราวิชาการ
ไมมี
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5. อาจารยรุงโรจน สงวนวัฒนา
5.1ประวัติการศึกษา

5.1.1การศึกษาระ ดับปริญญาตรี
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

5.2 ภาระงานสอน
5.2.1 ภาระงานสอน(ปการศึกษา2/2553)

5651701 วิเคราะหวงจรไฟฟาสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3หนวยกิต
5503101 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3หนวยกิต
5501102 ฟสิกสเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประยุกต 3หนวยกิต

5.2.2ภาระงานสอน(ภาคฤดูรอน)
5651701 วิเคราะหวงจรไฟฟาสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร3หนวยกิต

5.2.3 ภาระงานสอน(ปการศึกษา1/2554)
5651701 วิเคราะหวงจรไฟฟาสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3หนวยกิต
5654701 การพัฒนาหุนยนตขนาดเล็ก 3หนวยกิต
5512405 กลศาสตรวิศวกรรม 3หนวยกิต

5.3 งานวิจัย
ไมมี

5.4บทความวิชาการ
ไมมี

5.5เอกสาร ตําราวิชาการ
ไมมี


