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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ชื่อสาขา/สาขาวิชา เทคโนโลยี / เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

หมวดที ่1 ข้อมลูทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า     

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology in Electrical Engineering Technology 
           

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา       
ภาษาไท ย ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า) 

ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า)  
ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  : Bachelor of Technology (Electrical Engineering Technology) 

ชื่อย่อ : B.Tech. (Electrical Engineering Technology) 
  
3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ  

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรประเภทปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย  

5.4 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยปรับปรุงจากหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2559 

6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

6.3 กรรมการประจ าคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
     ครั้งที ่3/2561 เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
     ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม 

    ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี
พ.ศ. 2560 ในปี พ.ศ. 2564  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกรไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 
8.2 วิศวกรด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน 
8.3 ผู้รับผิดชอบส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
8.4 ผู้ดูแลระบบควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร 
8.5 ผู้รับผิดชอบพลังงานไฟฟ้าในอาคาร/โรงงาน 
8.6 ช่างเทคนิค/หัวหน้าช่างเทคนิคงานระบบไฟฟ้า 
8.7 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
8.8 ครูผู้ช่วย/ครูช่างอุตสาหกรรม
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หมายเหตุ : รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายสัญญา  พรหมภาสิต ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพายัพ 

2552 
2538 

2 นายวสันต์  เพชรพิมูล อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

2553 
2550 

3 นายมนูญ บูลย์ประมุข ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2552 
2546 

4 นายอิทธิพล  เหลาพรหม อาจารย์ ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2557 
2551 

5 ดร.วิษณุ  บัวเทศ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2557 
2552 
2548 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอนในที่ตั้งหลัก   
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
      เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2552 ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้คุณภาพ
ของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  จึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว โดยหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นหลักสูตรปรับปรุงที่พัฒนามาจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพ่ือเป็นการน าวิทยาศาสตร์ ไป
ประยุกต์ใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความช านาญการเฉพาะทาง และเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่จังหวัดตาก จึงมีความต้องการก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีความส าคัญต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
การจัดการควบคุมระบบไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรม ด้วยปัจจัยด้านที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ เอ้ือประโยชน์
ให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการต่างๆ กับภาคเอกชนโดยจัดส่งนักศึกษาเข้าไป
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการด าเนินการสหกิจศึกษา ตลอดจนการศึกษาดูงาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัย
ยังสามารถให้บริการสังคมโดยการวิจัย เผยแพร่ความรู้ และการให้คาปรึกษาต่อชุมชน จึงเป็นส่วน
ส าคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เห็นชอบ ให้จัดท าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
       จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก จ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในเชิง

รุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม  สามารถ
รองรับ การแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยผลิตบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความรู้ มีความเข้าใจ ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน และสามารถพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งจ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานในด้านการประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้
เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม 
โดยต้องปฏิบัติตน มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ  เป็น
ที่เป็นที่พ่ึงทางวิชาการของท้องถิ่น และมีคุณภาพสู่อาเซียน 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
       ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีต่อวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยฯ  เป็นที่เป็นที่พ่ึงทางวิชาการของท้องถิ่น และมีคุณภาพสู่อาเซียน รวมถึงสร้างนัก
เทคโนโลยีและวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
นั้น ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมและค่านิยมของนักศึกษา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้น
และส่งเสริมการสร้างนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ มีความใส่ใจ
ถึงผลกระทบต่อผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ และสังคม ภายใต้วัฒนธรรมไทย โดยยังคงค านึงถึง
เทคโนโลยีวิศวกรรไฟฟ้า ด้วยการใช้เทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และตอบสนองกับ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้ : 

            รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและ
คณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาสุขภาพและพลานามัย 
เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ 

      รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน ประกอบด้วย กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี วิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา และกลุ่มวิชาโครงงาน วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / วิชาบูรณา
การการเรียนรู้ร่วมการท างาน ด าเนินการสอนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
     รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอ่ืนน าไปใช้ : นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนเป็น
วิชาเลือกเสรีได้  

13.3 การบริหารจัดการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน
จากคณะอ่ืน ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตร และการก าหนดสาระของรายวิชา 
 การออกแบบหลักสูตรและการก าหนดสาระของรายวิชาในหลักสูตร  หลักคิดหรือปรัชญาใน
การออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ได้น าหลักมาจากการระดมความคิดของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้า ที่ปฏิบัติการ ตัวแทนผู้ประกอบการในหน่วยงานราชการ 
และเอกชน งานวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ การไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  ท าให้เกิดการออกแบบหลักสูตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า และก าหนดสาระของรายวิชาขึ้น เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องและตรง
ต่อความต้องการของผู้ประกอบการในหน่วยงานราชการ และเอกชน  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
                ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  และมีทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี เพ่ือสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 1.2 ความส าคัญ 

     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเน้นการเรียนรู้ในทางทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้งานทางด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงานทดแทนร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นสาขา
วิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญ และเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานกอบการทั้ง
ภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน หลักสูตรมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีความใฝ่รู้ หมั่นศึกษาเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงพลังงานทดแทน มีจริยธรรม 
คุณธรรม ศีลธรรมอันดีงาม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความพร้อมในด้านวิชาการ
และทักษะวิชาชีพที่มีจิตส านึกที่ดีต่อตนเองและสังคม สามารถประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อไป
ในระดับปริญญาที่สูงขึ้น 

1.3 วัตถุประสงค์ 
   1) ผลิตบัณฑิตให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี ปฏิบัติตนภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ 
   2) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สอดคล้อง
กับความต้องการภาคอุตสาหกรรม  
   3) ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์ ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
   4) ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่น และสามารถพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
สนองความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน  
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนา
ปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
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2.1 การบริหารหลักสูตร 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
พัฒนาหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้าให้มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ก าหนดและตรงตาม
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการ  

- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ  
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
- ติดตามประเมินการใช้
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ  

หลักฐาน  
- เอกสารกระบวนการพัฒนา     
หลักสูตร  
- รายงานผลการติดตามและ 
ประเมินหลักสูตร  
ตัวบ่งชี้  
- ระดับความส าเร็จของตัวบ่งชี้ 
การด าเนินงานของหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
- ระดับความพึงพอใจของ  
บัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร  

ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  

- จัดหลักสูตรให้มีรายวิชาที่
ก าหนดสอดคล้องกับมาตรฐาน
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  
- ปรับปรุงหลักสูตร โดย
พิจารณาปรับปรุงทุกๆ 5 ปี  

หลักฐาน  
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ  
ตัวบ่งชี้ 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะความรู้ความสามารถ 
เฉลี่ยในระดับดี  

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการธุรกิจ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
สังคม  

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า และ
พลังงานทดแทน รวมทั้งความ
ต้องการคุณลักษณะบัณฑิตของ
สถานประกอบการ  

หลักฐาน  
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ  
ตัวบ่งชี้ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต  
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หมวดที ่3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดย 1 

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

      ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
      ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ 
      ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส าหรับ
หลักสูตร 4 ปี 
 2.2.2  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ในสาขา
ที่เก่ียวข้อง ส าหรับหลักสูตรต่อเนื่อง 
 2.2.3  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการรับ
สมัครนักศึกษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
                นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ มีความรู้พ้ืนฐานทางช่างอุตสาหกรรมแตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากันของ
นักศึกษา เช่น ความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์ และทักษะทางด้านช่างอุตสาหกรรม 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา  
      จัดกิจกรรมและการเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์

รวมไปถึงทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่
ขาดความรู้พ้ืนฐานทางด้านช่างอุตสาหกรรม และความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
ผู้ส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (บาท) 

 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าลงทะเบียน 420,000 840,000 1,260,000 1,680,000 2,100,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 90,000 180,000 270,000 360,000 450,000 
รายรับบุคลากร/

เงินเดือน 
1,331,400 1,511,400 1,691,400 1,871,400 2,051,400 

รวม 1,841,400 2,531,400 3,221,400 3,911,400 4,601,400 
ค่าใช้จ่ายตัวหัวนักศึกษา 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ก. งบด าเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,331,400 1,511,400 1,691,400 1,871,400 2,051,400 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 

รวม (ก) 1,831,400 2,511,400 3,191,400 3,871,400 4,051,400 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 
รวม (ข) 100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 

รวม (ก)+(ข) 1,931,400 2,711,400 3,491,400 4,271,400 4,451,400 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
     แบบชั้นเรียน  

     
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

     ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135  หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จ านวน 30 หน่วยกิต 
    1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน 9 หน่วยกิต 
     2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
    3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
    4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1. – 4. ไม่น้อยกว่า จ านวน 3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า จ านวน 99 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  จ านวน 31 หน่วยกิต 
      1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  จ านวน 13 หน่วยกิต 
      1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  จ านวน 18 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า จ านวน 61 หน่วยกิต 
      2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน 46 หน่วยกิต 
      2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน 15 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จ านวน 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 

 
3.1.3. รายวิชาในหลักสูตร      

  1)  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
   การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบ ด้วยตัวเลขรหัส
ทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 
 

 
                                                                                         

                                                                                
                                                                               
 
                                                                             
                                                                               
 

 
1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   1 – 3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   4    บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   5    บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   6 – 7    บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
 

2 3 4 5 6 7 1 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

 
ล าดับก่อนหลัง 
  

ลักษณะเนื้อหา   
 

12 ต.ค. 62 
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2) การก าหนดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 

รหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  น(ท-ป-อ) 
น  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ป หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
อ หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้   

 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                       ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                 ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต  
บังคับเรียน                                                                               6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา         ชื่อวิชา                                                                 น(ท–ป–อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
   3(3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

  3(3-0-6) 

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                              ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา         ชื่อวิชา                                                                 น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 

Thai Language Usage Skills 
3(3-0-6) 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน 
English for Standardized Test 

3(2-2-5) 

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for  Communication 

3(3-0-6) 

1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 

1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self-Development 
3(3-0-6) 
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1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making Skills 

3(3-0-6) 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Beings 

3(3-0-6) 

1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

3(3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 
 

2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 

3(3-0-6) 

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Arts  of Socializing 
 

   3(3-0-6) 

    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้           ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต         

 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 

History of Thai Society and Culture 
3(3-0-6) 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 
Public Mind and Civic Social Engagement  

3(3-0-6) 
 

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Interdisciplinary Social Science for Development 

3(3-0-6) 
 

2501005 ก าแพงเพชรศึกษา 
Kamphaeng Phet Studies 

3(2-2-5) 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

2541001 มนุษย ์ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
Human, Community, and Environment 

3(3-0-6) 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3(3-0-6) 
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2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Fundamental Knowledge on Thai Politics and 
Government 

3(3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 
Business Initiation 

3(3-0-6) 

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
Finance in Daily Life 

3(3-0-6) 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

    3(3-0-6) 

3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
The King Philosophy for Local Development 

3(3-0-6) 

    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
         และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 1.1 – 1.4                     ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 

21st Century Skills for Living and Occupations 
3(2-2-5) 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
Sports and Recreation for Quality of Life 

3(2-2-5) 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources  Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3(3-0-6) 

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 

3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน   
Package Software for Application 

3(2-2-5) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 
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5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 
 

   
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                          ไม่น้อยกว่า  99  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน                                  31 หน่วยกิต 
        1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                          13 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
5711101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics 1  
5711102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics 2  
5711103 วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร 4(3-3-6) 
 Fundamental Science for Engineers  
5712101 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Engineering Mathematics  
        2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี                                        18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
5701101 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 3(0-6-3) 
 Basic Technology Practice  
5701102 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer and Information Technology  
5701103 วัสดุอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 Industrial Materials  
5701104 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(2-2-5) 
 Safety and Occupational Health in Workplace  
5702101 การจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 Industrial Management  
5703101 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 Staff Development and Technology Training  
   
    2.2 กลุ่มวิชาเอก                                       ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
         1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                   46 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
5711104 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1(1-0-2) 
 Circuits Analysis  
5711105 ปฏิบัติการการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2(0-4-2) 
 Circuits Analysis Laboratory  
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5711106 การเขียนแบบวิศวกรรม  1(1-0-2) 
 Engineering Drawing   
5711107 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม  2(0-4-2) 
 Engineering Drawing Laboratory  
5712102 วงจรดิจิทัล 1(1-0-2) 
 Digital Circuits  
5712103 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล 2(0-4-2) 
 Digital Circuits Laboratory  
5712104   สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electromagnetic Fields  
5712105 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 1(1-0-2) 
 Electrical Instruments and Measurements   
5712106 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 2(0-4-2) 
 Electrical Instruments and Measurements Laboratory  
5712107 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  1(1-0-2) 
 Engineering Electronics  
5712108 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  2(0-4-2) 
 Engineering Electronics Laboratory  
5712109 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1(1-0-2) 
 Electrical Machines  
5712110 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2(0-4-2) 
 Electrical Machines Laboratory  
5712111 การผลิต ส่งจ่าย และจ าหน่ายทางไฟฟ้าก าลัง 1(1-0-2) 
 Electric Power Generation, Transmission and Distribution  
5712112 ปฏิบัติการผลิต ส่งจ่าย และจ าหน่ายทางไฟฟ้าก าลัง 2(0-4-2) 
 Electric Power Generation, Transmission and Distribution 

Laboratory 
 

5712113 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  1(1-0-2) 
 High Voltage Engineering  
5712114 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  2(0-4-2) 
 High Voltage Engineering Laboratory  
5713101 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง  3(2-2-5) 
 Electric Power Systems Analysis  
5713102 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 1(1-0-2) 
 Power Electronics  
5713103 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 2(0-4-2) 
 Power Electronics Laboratory  
5713104 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร  3(2-2-5) 
 English for Engineers  
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5713105 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรีเลย์ 3(2-2-5) 
 Power System Protection and Relays  
5713106 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอุตสาหกรรม                     3(2-2-5) 
 English for Industrial Work  
5713107 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  1(0-2-1) 
 Pre-Project in Electrical Engineering Technology   
5714101 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 3(0-6-3) 
 Project in Electrical Engineering Technology   
        2) กลุ่มวิชาเอกเลือก                                   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
5713201 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์ 1(1-0-2) 
 Electrical Motor Control with a Programmable Controller  
5713202 ปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรล

เลอร์ 
2(0-4-2) 

 Electrical Motor Control with a Programmable Controller 
Laboratory 

 

5713203 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1(1-0-2) 
 Renewable Energy Technology  
5713204 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 2(0-4-2) 
 Renewable Energy Technology Laboratory  
5713205 การออกแบบระบบไฟฟ้า 1(1-0-2) 
 Electrical System Design  
5713206 ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า 2(0-4-2) 
 Electrical System Design Laboratory  
5713207 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 1(1-0-2) 
 Microprocessors and Microcontroller  
5713208 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 2(0-4-2) 
 Microprocessors and Microcontroller Laboratory  
5713209 วิศวกรรมการส่องสว่าง   1(1-0-2) 
 Illumination Engineering  
5713210 ปฏิบัติการวิศวกรรมการส่องสว่าง   2(0-4-2) 
 Illumination Engineering Laboratory  
5714201 ระบบเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 1(1-0-2) 
 Refrigeration and Air Conditioning Systems  
5714202 ปฏิบัติการระบบเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 2(0-4-2) 
 Refrigeration and Air Conditioning Systems Laboratory  
5714203 การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 1(1-0-2) 
 Design and Application of Solar Energy Systems  
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5714204 ปฏิบัติการออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

2(0-4-2) 

 Design and Application of Solar Energy Systems 
Laboratory 
 

 

    2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                     จ านวน 7 หน่วยกิต 
         ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งดังนี้ 
         1) แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5714401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90) 
 Preparation for Professional Internship  
5714402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450) 
 Professional Internship  
 หรือ  
        2) แผนสหกิจศึกษา 
5714403 เตรียมสหกิจศึกษา  1(45) 
 Preparation for Cooperative Education  
5714404 สหกิจศึกษา  6(540) 
 Cooperative Education 

 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้                     
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3.1.4 แผนการศึกษา  

 
ปีท่ี  1 / ภาคการศึกษาที่  1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) หมายเหตุ 
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป   3(×-×-×)  
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป   3(×-×-×)  
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  3(×-×-×)  
5701101 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 3(0-6-3)  
5701102 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
5711101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)  
5711103 วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร 4(3-3-6)  

รวม 22 หน่วยกิต  
 
 

 
ปีท่ี  1 / ภาคการศึกษาที่  2 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) หมายเหตุ 
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป   3(×-×-×)  
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป   3(×-×-×)  
5701103 วัสดุอุตสาหกรรม 3(2-2-5)  
5701104 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน

ประกอบการ 
3(2-2-5)  

5711102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)  
5711104 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1(1-0-2) จัดรายวิชา

เรียนร่วมกัน 5711105 ปฏิบัติการการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2(0-4-2) 
5711106 การเขียนแบบวิศวกรรม  1(1-0-2) จัดรายวิชา

เรียนร่วมกัน 5711107 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม  2(0-4-2) 
รวม 21 หน่วยกิต  
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ปีท่ี  2 / ภาคการศึกษาที่  1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) หมายเหตุ 
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป   3(×-×-×)  
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป   3(×-×-×)  
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป   3(×-×-×)  
5702101 การจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5)  
5712101 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)  
5712102 วงจรดิจิทัล 1(1-0-2) จัดรายวิชา

เรียนร่วมกัน 5712103 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล 2(0-4-2) 
5712104 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)  

รวม 21 หน่วยกิต  
 

ปีท่ี  2 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) หมายเหตุ 
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป   3(×-×-×)  
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(×-×-×)  
5712105 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 1(1-0-2) จัดรายวิชา

เรียนร่วมกัน 5712106 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 2(0-4-2) 
5712107 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  1(1-0-2) จัดรายวิชา

เรียนร่วมกัน 5712108 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  2(0-4-2) 
5712109 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1(1-0-2) จัดรายวิชา

เรียนร่วมกัน 5712110 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2(0-4-2) 
5712111 การผลิต ส่งจ่าย และจ าหน่ายทางไฟฟ้าก าลัง 1(1-0-2) จัดรายวิชา

เรียนร่วมกัน 5712112 ปฏิบัติการผลิต ส่งจ่าย และจ าหน่ายทางไฟฟ้า
ก าลัง 

2(0-4-2) 

5712113 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  1(1-0-2) จัดรายวิชา
เรียนร่วมกัน 5712114 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  2(0-4-2) 

รวม 21 หน่วยกิต  
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ปีท่ี  3 / ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) หมายเหตุ 
5703101 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้าน

เทคโนโลยี 
3(2-2-5)  

5713101 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(2-2-5)  
5713102 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 1(1-0-2) จัดรายวิชา

เรียนร่วมกัน 5713103 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 2(0-4-2) 
5713104 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 3(2-2-5)  
Xxxxxxx เอกเลือก 1(×-×-×) จัดรายวิชา

เรียนร่วมกัน Xxxxxxx เอกเลือก 2(×-×-×) 
Xxxxxxx เอกเลือก 1(×-×-×) จัดรายวิชา

เรียนร่วมกัน Xxxxxxx เอกเลือก 2(×-×-×) 
รวม 18 หน่วยกิต  

 
 

ปีท่ี  3 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) หมายเหตุ 
5713105 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรีเลย์ 3(2-2-5)  
5713106 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)  
5713107 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-2-1)  
Xxxxxxx เอกเลือก 1(×-×-×) จัดรายวิชา

เรียนร่วมกัน Xxxxxxx เอกเลือก 2(×-×-×) 
Xxxxxxx เอกเลือก 1(×-×-×) จัดรายวิชา

เรียนร่วมกัน Xxxxxxx เอกเลือก 2(×-×-×) 
Xxxxxxx เอกเลือก 1(×-×-×) จัดรายวิชา

เรียนร่วมกัน Xxxxxxx เอกเลือก 2(×-×-×) 
Xxxxxxx เลือกเสรี 1(×-×-×) จัดรายวิชา

เรียนร่วมกัน Xxxxxxx เลือกเสรี 2(×-×-×) 
รวม 19 หน่วยกิต  
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ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) หมายเหตุ 
5714101 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 3(0-6-3)  
Xxxxxxx เลือกเสรี 1(×-×-×) จัดรายวิชา

เรียนร่วมกัน Xxxxxxx เลือกเสรี 2(×-×-×) 
5714401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90)  
5714403 หรือ เตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45)  

รวม 7 / 8 
หน่วยกิต 

 

 
 

ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) หมายเหตุ 
5714402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  5 (450)  
5714404 หรือ สหกิจศึกษา 6 (540)  

รวม 
5 / 6 

หน่วยกิต 
 

 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
      ดูรายละเอียดใน ภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   
หมายเหตุ  ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน ภาคผนวก ง 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายสัญญา  พรหมภาสิต ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพายัพ 

2552 
2538 

2 นายวสันต์  เพชรพิมูล อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

2553 
2550 

3 นายมนูญ บูลย์ประมุข ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2552 
2546 

4 นายอิทธิพล  เหลาพรหม อาจารย์ ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2557 
2551 

5 ดร.วิษณุ  บัวเทศ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2557 
2552 
2548 

12 ต.ค. 62 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายสัญญา  พรหมภาสิต ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพายัพ 

2552 
2538 

2 นายวสันต์  เพชรพิมูล อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

2553 
2550 

3 นายมนูญ บูลย์ประมุข ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2552 
2546 

4 นายอิทธิพล  เหลาพรหม อาจารย์ ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2557 
2551 

5 ดร.วิษณุ  บัวเทศ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2557 
2552 
2548 

6 นายสมโภชน์ วงษ์เขียด อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2556 
2553 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

      ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่
เกี่ยวกับวิชาชีพการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ก่อนเข้าสู่การท างานจริง โดยต้องการให้นักศึกษาทุก
คนลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม ซึ่ง มี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา ดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
   1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
   1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งตามล าดับ ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

   1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อ
บุคคลองค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม 

   1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. ความรู้ 
   2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ้ืนฐานการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

   2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 

   2.3 มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการ
ท างาน 

   2.4 สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

   2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงานจริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
   3.2  สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

ทางด้านเทคโนโลยี 
   3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึง

การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
   3.4 มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
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   3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

   4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ 
และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

   4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

   4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 
   4.5 มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยีและ

การรักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน 
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น

อย่างดี 
   5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
   5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   5.4 มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และ

การสื่อความหมายการเลือกใช้สื่อในการน าเสนอท่ีเหมาะสม 
   5.5 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพ

ในสาขาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้ 
6. ทักษะการปฏิบัติงาน 
   6.1 มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบ

วิชาชีพในสาขาที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
   6.2 มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการ

ปรับปรุงพัฒนาระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง 
   6.3 สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 
   6.4 มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท างานรูปแบบโครงงาน (Project oriented) 
   6.5 สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

4.2 ช่วงเวลา 
      ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที ่4  
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
     รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 

ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 
450 ชั่วโมง 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

     รายวิชาโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นการน าเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่ศึกษามาใช้
ในการวิเคราะห์และแก้โจทย์ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาจมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และ
มีการน าเสนอโครงงานแก่คณะกรรมการคุมสอบเพ่ือพิจารณาผลงาน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
                นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม 
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน 
และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ สามารถคิด 
วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  ส าหรับการท างาน  
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสื่อ
ความหมาย และใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย สามารถพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง เพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน มีทักษะในการร่างแบบส าหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถน าไปสู่
ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

5.3 ช่วงเวลา 
     ภาคเรียนที ่1 ของปีการศึกษาที ่4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
     3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
     มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
       ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน การน าเสนอโครงงานและความสามารถ
ในการท างานของระบบที่พัฒนาขึ้นในโครงงาน มีกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาลเทศะและท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ 
ต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม ปฏิบัติตนภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
และเสียสละ 

- การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี 
 

นักศึกษา มีความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ได้
อย่างเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

- การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี การเรียนการ
สอนในภาคปฏิบัติจากการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

นักศึกษา มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

- การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้า
เพ่ือจะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 

นักศึกษา คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

- มีวิชาทีบู่รณาการองคค์วามรู้ที่ได้ศึกษา
ยกตัวอย่างเช่า วิชาโครงงานเทคโนโลยี 
วิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือท าการการวิเคราะห์ 
ออกแบบและพัฒนาชิ้นงานตามข้อก าหนดของ
โจทย์ปัญหาได้หลังจากที่ผ่านการเรียนรู้รายวิชา
ต่าง ๆ มาแล้ว 

มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม 
และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน 

- การมอบหมายงานที่เป็นโครงงานบูรณาการ  
ร่วมกับการเรียนการสอน 
- การท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คนและ
เวลา 

มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็น
อย่างดี 

- การมอบหมายงาน เข่น รายงานหรือสืบค้นหา 
ข้อมูลและต้องมีการน าเสนอในลักษณะในชั้น
เรียนประกอบ สื่อน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ตาม
หัวข้อทีก่ าหนดให้ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
   2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น
แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง  เข้าใจ
ผู้อื่น เข้าใจสังคมไทยและสังคมโลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต คุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย การ
ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลา
ที่ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา กรุณา 
และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง  สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตาม
ระเบยีบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
   1.1 การขานชื่อ การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและ
การส่งงานตรงเวลา 
   1.2 พิจารณาจากผล 
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง 
ๆ อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลักการทฤษฎี
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และน า
ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเขา้ใจด้านภาษา 

 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดย
เน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
 
 

 
   2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี 
ส าหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความ
เข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานและ น า
ข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้ 
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่
ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข 

 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (Problem Based 
Instruction) 
   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิด  วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

 
   3.1 ประเมินจากการ
รายงานผลการด าเนินงานและ
การแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการ
ทดสอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มี
ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง มี
ความสามารถในการท างานและแก้ปัญหา
กลุ่มได้ 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 
 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและ
ผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง ๆ 

 
 
   4.1 ประเมินจากการ
รายงานหน้าชั้นเรียนโดย
อาจารย์และนักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรม
กลุ่ม 
   4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ใช้เทคนิค
ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจในการด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง 
พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูล 
ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
ตลอดชีวิต  ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจาก
แหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ 

 
 
 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

 
 
 
   5.1 ประเมินจากผลงาน
และการน าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดศึกวิชาศึกษาทั่วไป  (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   

 
 

กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน                
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กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม                
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กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง                

2501004 สหวิทยาการสงัคมศาสตรเ์พ่ือการพัฒนา                

2501005 ก าแพงเพชรศึกษา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                
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กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณติศาสตรกั์บการตดัสนิใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                

4121006 โปรแกรมส าเรจ็รปูเพ่ือการประยุกตใ์ช้งาน                
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กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                

5071001 อาหารเพ่ือสขุภาพ                

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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   2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรม
ไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 
   1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 
   1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ ความส าคัญ 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
   1.4 สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้
ทางเทคโนโลยีต่อบุคคลองค์กรสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
   1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะ
ผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบท
ทางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่
ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
1. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร 
เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัยการปฏิบัติตามกฎ
ติกาท่ีก าหนดหรือได้ตกลงกันไว้ 
2. มีการปลูกฝังความรับผิดชอบ
ให้นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาการส่ง
งานตามก าหนดเวลา ตลอดจน
การแต่งกายท่ีเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ฯ  
3. ฝึกนักศึกษาให้มีภาวะความ
เป็นผู้น า การท างานกลุ่มนั้นต้อง
ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น า
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี
ความสื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท า
การทุจริตในการสอบหรือลอก
การบ้านของผู้อื่น 
4. สอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม อาทิ การยกย่อง
นักศึกษาท่ีท าดี ท าประโยชน์แก่
ส่วนรวมและเสียสละ  
 

 
1. ประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการเข้า
ชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
และการร่วมกจิกรรม 
2. ประเมินจากการมีวินัยและ
พร้อมเพรียงของนักศึกษาใน
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
3. ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
2. ความรู้ 
   2.1 มีความรู้และความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ้ืนฐานการบริหารจัดการ
และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้
กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ด้านทางเทคโนโลยี 
   2.3 มีความรู้ในวิธีการและการใช้
เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสมในการท างาน 
   2.4 สามารถบูรณาการความรู้ด้าน
เทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
   2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได้ 
 

 
1. ใช้การสอนหลานรูปแบบโดย
เน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
2. จัดกิจกรรม การเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ฝึกการแก้ปัญหาจาการสร้าง
สถานการณ์จ าลอง 
4. ใช่วิธีการสอนแบบวิจัย
พ้ืนฐาน 
5. นักศึกษาทุกคนศึกษา
ประสบการณ์ตรงจากสถาน
ประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 
 

  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการปฏิบัติ
ของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน 
3. ประเมินจากรายงานที่
นักศึกษาจัดท า 
4. ประเมินจากโครงการที่
น าเสนอ 
5. ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 
6. ผลการฝึกประสบการณ์
จากสถานประกอบการ 
หรือสหกิจศึกษา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่
ดี 
   3.2  สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการทางด้านเทคโนโลยี 
   3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมี
ระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    
   3.4 มีจนิตนาการและมีความยืดหยุ่น
ในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์
ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
   3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและ
แสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 

 
1. กรณีศึกษาทางการประยุกต์
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
2. มอบหมายงาน Project  โดย
ใช้หลักการวิจัย 
3. การศึกษา ค้นคว้า และ
รายงานทางเอกสารและรายงาน
หน้าชั้นเรียน 
 

 
1. ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงาน 
2. การปฏิบัติของนักศึกษา
อาทิ ประเมินการน าเสนอใน
ชั้นเรียน 
3. ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
หรือสัมภาษณ์ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่
หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้
ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี
สื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม 
   4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ 
และอ านวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
   4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบ
ในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีทั้งของตนเองและสอดคล้อง
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
   4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความ
รับผิดชอบในการทางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อ่ืน
ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมี
ความรักองค์กร 
   4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้าน
ความปลอดภัยในการทางานด้าน
เทคโนโลยีและการรักษาสภาพแวดล้อม
พลังงาน 

 
 
ใช้การสอนที่มีการก าหนด
กิจกรรมให้มีการท างานเป้นกลุ่ม 
การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้อง
ค้นคว้าหาข้อมูลการสัมภาษณ์
บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์
โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
1. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษากล้า
แสดงออกและเสนอความ
คิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและ
เสวนางานที่มอบหมาย 
3. ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาส
ในการแสดงความเห็น 
(Brainstorming) เพ่ือฝึกการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ด้วยเหตุผล 
4. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและ
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 
 
 
 
 

 
 
1. ประเมินพฤติกรรม
ภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี 
2. สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานร่วมกันสมาชิกกลุ่มของ
นักศึกษา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
   5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
   5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   5.4 มีทักษะในการสื่อสาร การ
น าเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลาย
ลักษณ์อักษร และการสื่อความหมาย 
การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอที่
เหมาะสม 
   5.5 สามารถใช้เครื่องมือการ
ค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี 
เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้ 
 

 
 
 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้
วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์เสมือนจริง และ
น าเสนอการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณท่ี
สามารถประยุกต์ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ 
2. ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบ
เรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความส าคัญในการอ้างอิง
แหล่งที่มาข้อมูล 
 

 
 
 
1. ประเมินจากเทคนิคการ
น าเสนอโดยใช้ทฤษฎีการ
เลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และ
สถิติที่เก่ียวข้อง 
2. ประเมินความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลใน
การเลือกเครื่องมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มี
การน าเสนอต่อชั้นเรียน  
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
6. ทักษะการปฏิบัติงาน 
   6.1 มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยี
เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
   6.2 มีทักษะในการบริหารจัดการ 
การวางแผน การบริหารความเสี่ยง 
รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา 
ระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
   6.3 สามารถบูรณาการการเรียนรู้
ร่วมกับการท างาน 
   6.4 มีทักษะปฏิบัติและ        
ความสามารถในการท างานรูปแบบ
โครงงาน (Project oriented) 
   6.5 สามารถปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ 
 

 
1. สาธิตการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ รวมทั้งข้ันตอนการ
ปฏิบัติ 
2. มอบหมายงานตามใบฝึก
ปฏิบัติ (Job Sheet) 
3. เตรียมใบฝึกปฏิบัติที่ต้องใช้
ความรู้ความสามารถเชิงทักษะ
ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
4. ฝึกท าการร่างแบบสั่งงานจริง
ในวิชาชีพเฉพาะ 
5. ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดี
ในการปฏิบัติงาน 

 
1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมระหว่างการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์  
2. ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรม
กลุ่ม 
3. ประเมินจากผลงานและ
การน าเสนอผลงานจาก
โครงงาน 
4. ผลการฝึกประสบการณ์
จากสถานประกอบการ 
หรือสหกิจศึกษา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
(Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1. กลุ่มวิชาแกน  
   1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      
5711101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1                               

5711102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2                               

5711103 วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร                               

5712101 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า                               

   2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
5701101 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน                               

5701102 เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
             คอมพิวเตอร์ 

                              

5701103 วัสดุอุตสาหกรรม                               

5701104 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน 
             สถานประกอบการ 

                              

5702101 การจัดการอุตสาหกรรม                               

5703101 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม 
             ด้านเทคโนโลย ี
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

2. กลุ่มวิชาเอก 
   1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
5711104 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า                               

5711105 ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า                               

5711106 การเขียนแบบวิศวกรรม                               

5711107 ปฏิบัติการเขียนแบบวศิวกรรม                               

5712102 วงจรดิจิทัล                               

5712103 ปฏิบัติการวงจรดิจิทลั                               

5712104 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า                               

5712105 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า                               

5712106 ปฏิบัติการเครื่องมือวดัและการวดั 
             ทางไฟฟ้า 

                              

5712107 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม                               

5712108 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม                               

5712109 เครื่องจักรกลไฟฟ้า                               

5712110 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า                               

5712111 การผลิต ส่งจ่าย และจ าหน่ายทาง 
             ไฟฟ้าก าลัง 

                              

5712112 ปฏิบัติการการผลติ ส่งจ่าย และ 
             จ าหนา่ยทางไฟฟ้าก าลงั 

                              

5712113 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                               

5712114 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                               

5713101 การวิเคราะหร์ะบบไฟฟ้าก าลัง                               
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
ปฏิบัตงิาน 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

2. กลุ่มวิชาเอก 
   1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
5713102 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง                               

5713103 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง                               

5713104 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร                               

5713105 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
             และรีเลย ์

                              

5713106 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน 
             อุตสาหกรรม                     

                              

5713108 การเตรียมโครงงานเทคโนโลย ี
             วิศวกรรมไฟฟ้า 

                              

5714101 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า                               
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

   2) กลุ่มวิชาเอกเลือก 
5713201 การควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้าด้วย 
             โปรแกรมเมเบลิคอลโทรลเลอร ์

                              

5713202 ปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย 
             โปรแกรมเมเบลิคอลโทรลเลอร ์

                              

5713103 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน                               

5713104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงาน 
             ทดแทน 

                              

5713205 การออกแบบระบบไฟฟ้า                               

5713206 ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า                               

5713207 ไมโครโพรเซสเซอร์และ 
             ไมโครคอนโทรลเลอร ์

                              

5713208 ปฏิบัติไมโครโพรเซสเซอร์และ 
             ไมโครคอนโทรลเลอร ์

                              

5713209 วิศวกรรมการส่องสว่าง                                 

5713210 ปฏิบัติการวิศวกรรมการส่องสว่าง                                 

5714201 ระบบเครื่องท าความเยน็และ 
             เครื่องปรับอากาศ 

                              

5714202 ปฏิบัติการระบบเครื่องท าความเย็น 
             และเครื่องปรับอากาศ 

                              

5714203 การออกแบบและการประยุกต์ใช้  
            งานระบบพลังงานแสงอาทิตย ์

                              

5714203 ปฏิบัติการออกแบบและการ 
             ประยุกต์ใช้งานระบบพลังงาน  
             แสงอาทิตย์ 
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3. กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                                  
  1) แผนฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
5714401 เตรยีมฝึกประสบการณว์ิชาชีพ                               

5714402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                               

   2) แผนสหกิจศกึษา 
5714403 เตรยีมสหกิจศึกษา                               

5714404 สหกิจศึกษา                               
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยนักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชา
เป็นระบบค่าระดับระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 
                   ระดับคะแนน       ความหมาย     ค่าระดับคะแนน 
 A   ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+   ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B   ดี (Good)   3.00 
 C+   ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C   พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+   อ่อน (Poor)   1.50 
 D   อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E   ตก (Fail)   0.00 
 
       กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลระดับคะแนน ให้ใช้สัญลักษณ์แทนโดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้ 
 2.1 อาจารย์แจ้งผลการประเมินทุกรายวิชาเพ่ือการทบทวน 
 2.2 จัดตั้งกรรมการทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ค) โดยผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรต้องสอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัย
ก าหนดให้เรียนเพ่ิม และได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 (จากระบบ 8 ระดับคะแนน) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะและหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอนเพ่ือเป็น
การพัฒนาการสอนของอาจารย์  

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ 
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์  

1.3 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย  
1.4 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 

และคุณธรรม  
1.5 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน  

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้  

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 5 คน 
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  โดยมีการ
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลที่
ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี  

1.3 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้  

     1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

     1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา  
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     1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา  

     1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

     1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 
 

2. บัณฑิต  
หลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการปฏิบัติงาน โดยหลักสูตรก าหนดความรับผิดชอบหลักและความ
รับผิดชอบรองในแต่ละรายวิชา เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้และให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 

3. นักศึกษา  
หลักสูตรวางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาโดยมีระบบและกลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 

และมีการเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) และหลักสูตรมีการด าเนินการให้ค าปรึกษาและ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระหว่างการเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร เพ่ือนามาพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด าเนินการดังนี้  

3.1 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  
     3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา  
     มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหา

ในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของหลักสูตรทุกคนจะต้องท า
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  

     3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้  
3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
     3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้าน เทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าในตลาดแรงงานของ

ภาคอุตสาหกรรมมีมาก โดยนักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้งานท าภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  
3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา  
     3.3.1 การรับนักศึกษา  

  มีเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ
เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
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     3.3.2 มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
  

4. อาจารย์  
หลักสูตรวางแผนกรอบอัตราก าลังและก าหนดเกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ รวมทั้งการพัฒนาตนเอง

ของอาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ และงานวิจัย ให้ตรงตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยด าเนินการดังต่อไปนี้  

4.1 การบริหารคณาจารย์  
     4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่  

  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

     4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

     4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
  ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมากเพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง

จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา อาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญา
โท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่
น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและ
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  

4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร  
     4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังต่อไปนี้  

  1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
  2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน  
  3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
  4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน  

     4.2.2 คุณภาพอาจารย์  
  1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไป อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร  
  2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไป อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

     4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
  มีการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้  
  1) การคงอยู่ของอาจารย์  
  2) ความพึงพอใจของอาจารย์  
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต เพ่ือน า
ผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ
เรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการ
ศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ 
และผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้ สาขาวิชาได้ให้นักศึกษาเป็นผู้
เสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดย
การจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้  ความสามารถในเนื้อหาวิชาและ
ประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่ามีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบ
ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาในสาขาอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนหรือวิชาเลือกเสรี ตารางเวลาที่เหมาะสมทั้ง
กับผู้เรียนและผู้สอน  

5.3 การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

คณะฯ ได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรเพื่อก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ภายใน 
30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ ของหลักสูตร
ฯ จะด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกล
ยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
จัดการเรียนการสอนหรือ มคอ. 5 ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การกากับ 
ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

คณะฯ ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
ท่านก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯน าเสนอต่อคณะ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่หลักสูตร 

 
 
 



 

 

51 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี ดังนี้ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร × × × × × 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

× × × × × 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์ของการจัดท า 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามเจตนารมณ์ของการ
จัดท า มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา × × × × × 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.5 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

× × × × × 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 × × × × 

(8)  อาจารย์ใหม่ของหลักสูตร (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน × × × × × 

(9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง × × × × × 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

× × × × × 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0    × × 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0     × 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

         1) ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ 
                2) ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะ ๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
                1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
    2) การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (Stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ  

 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที ่7 ข้อ 7  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  

4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชาเสนอ
ประธานโปรแกรม  
 4.2 อาจารย์ผู้หลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย         3(3-0-6) 
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ รูปแบบ และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ  
ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็นและการสรุปสาระส าคัญ โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
   

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ      3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
   
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
   
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์  
   

1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน    3(2-2-5) 
English for Standardized Test 
ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP 

หรืออ่ืนๆ  ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการเข้าสอบมาตรฐาน  
ฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา ส าหรับทักษะการสอบการฟัง 

อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ใน
สถานการณ์จริง   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร         3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
 
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภั ตตาคาร 
ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการ
เป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
 
 1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีใน
บทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลี
ได้ในสถานการณ์จริง 
   

1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน 
ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
   

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ใน
สถานการณ์จริง 
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1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจั ยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ 
การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
   
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
   

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์         3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
   

1511002 ความจริงของชีวิต         3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศา
สนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
   

1521001 พุทธศาสน์          3(3-0-6)           
Buddhism 

  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า       3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์        3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้ องต้น และ
น าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง        3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะ     
การแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการรับรู้ 
ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
   

2061001 สังคีตนิยม          3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวง
ดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อง
บางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
    
 3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า        3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
  
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม     3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน 
การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
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 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย      3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยร่วมสมัย 
 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง     3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทาง
สังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบ
ที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
  
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา      3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา 
ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
 
2501005  ก าแพงเพชรศึกษา      3(2-2-5) 

Kamphaeng Phet Studies 
สภาพภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  สังคม เศรษฐกิจ  ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเชิงวิเคราะห์ ศักยภาพและโอกาสของการพัฒนาในอนาคต  ศึกษาก าแพงเพชรในมิติเมือง
อยู่อาศัย  เมืองน่าอยู่ เมืองท่องเที่ยว เมืองประวัติศาสตร์และมรดกโลก รวมถึงการอนุรักษ์และการ
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของก าแพงเพชรในฐานะเมืองมรดกโลก 
 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์       3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และ
สังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2521002 อาเซียนศึกษา          3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร 
การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
 

2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น        3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสั งคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์  ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและ
ความยั่งยืน 
    
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย 
การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
  
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย       3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้
และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ       3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการ
ปรับปรุงธุรกิจ 
   
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ือ
อนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน 
การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง  
 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ         3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
 
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) 

The King Philosophy for Local Development 
แนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักการทรง

งาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์
ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกัน
ท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
   
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษท่ี  21  เพ่ือชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการบูรณาการ การ

ประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต       3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและ 
  
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ        3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการและ
ขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้านต่าง ๆ 
การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่างถูก
วิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออกก าลังกาย 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   

 4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
   
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ      3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย        3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคและยาเสพติด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริม
สุขภาพ โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมก าเนิด อุบัติเหตุและการป้องกัน  สิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณ
ภาษี คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ        3(3-0-6) 
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้ นฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
  
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและ
จริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์      3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
   
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน       3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรม
กระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  
การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ   ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทาง
การเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
   
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ         3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อนใน
อาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและ
ฉลากโภชนาการ 
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5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือก
ในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  
    2.1 กลุ่มวิชาแกน 
        1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-อ) 
5711101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1       3(3-0-6) 

Engineering Mathematics 1 
            เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุ พันธ์ การหาอนุพันธ์
ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย รูปแบบยังไม่ก าหนด การประยุกต์อนุพันธ์ ปริพันธ์เบื้องต้น เทคนิคการ
หาปริพันธ์ และการประยุกต์ปริพันธ์จ ากัดเขต 
 
5711102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2       3(3-0-6) 

Engineering Mathematics 2 
เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิ 3 มิติ ว่าด้วยเส้นตรง ระนาบโค้งและผิว 

อนุพันธ์ย่อย อินทิกรัลสองชั้น อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์ 
 

5711103    วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร     4(3-3-6) 
Fundamental Science for Engineer  

                พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับเวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม งาน 
พลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร ปรากฏการณ์เคลื่อน แม่เหล็กและวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
และหลักการทางเคมีเบื้องต้น 
               ปฏิบัติการในหัวข้อวิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร 
 
5712101  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า      3(3-0-6) 

    Electrical Engineering Mathematics 
การแปลงลาปลาส สมการผลต่างอนุกรมฟูริเยร์ฟังก์ชันคาบการกระจายครึ่งช่วงอินทิกรัล

ฟูริเยร์การแปลงฟูริเยร์และการประยุกต์การแปลง Z การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น การหาอนุพันธ์และ
อินทิเกรตเชิงตัวเลข 
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        2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-อ) 
5701101 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน    3(0-6-3) 
  Basic Technology Practice 

การฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน การใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐาน เครื่องมือร่างแบบ 
เครื่องมือวัดเบื้องต้น งานวางแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด งานลับดอกสว่าน งานเจาะ งาน
ท าเกลียวด้วยมือ งานไฟฟ้าเบื้องต้น และงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 
 
5701102 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
  Computer and Information Technology 

การบริหารข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ต การสื่อสารสมัยใหม่ และการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันมาใช้ในงานอุตสาหกรรม การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 
5701103 วัสดุอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
  Industrial Materials 

พ้ืนฐานของวัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ ส่วนประกอบและ
ประโยชน์ของวัสดุ หลักการผลิตและกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานของวัสดุ วัสดุ
ใหม่ทางอุตสาหกรรม รวมทั้งวัสดุกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
5701104  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ  3(2-2-5) 
  Safety and Occupational Health in Workplace 

หลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักการและเทคนิคที่เก่ียวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
 
5702101 การจัดการอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
  Industrial Management 

พ้ืนฐานของการบริหารจัดการ ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการในอุตสาหกรรม โครงสร้าง
องค์กรและการก าหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุมติดตามและประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การ
จัดการคุณภาพ  จิตวิทยาอุตสาหกรรม  การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน  การจัดการโลจิสติกส์ 
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การควบคุมทางด้านงบประมาณและการเงิน ต้นทุนค่าใช้จ่าย และการบริหาร
ความเสี่ยง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-อ) 
5703101 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

Staff Development and Technology Training 
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การพัฒนาตาม

สายอาชีพ (Career Planning) การส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม การก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ฝึกอบรม การจัดท าแผนการฝึกอบรม เทคนิคการน าเสนอและการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการ
ฝึกอบรม การวัดประเมินผล การจัดท าเอกสารในการฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือ
ผู้สอนงาน 
 
   2.2 กลุ่มวิชาเอก                               
        1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
5711104         การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า                                1(1-0-2)  

Circuits Analysis 
  กฎของโอห์ม ก าลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า การต่อความต้านทาน วงจรไฟฟ้าและ 
เซลล์ไฟฟ้า กฎแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเคอร์ซอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีเมชเคอร์เรน โนด
โวลท์เตจ วงจรสมมูลของเธวินินและนอร์ตัน วงจรบริดจ์ จ านวนเชิงซ้อน ค่าของไฟฟ้ากระแสสลับ สมการ
รูปคลื่น สมการเฟสเซอร์และเฟสเซอร์ไดอะแกรม การบวกลบเวกเตอร์ วงจรไฟฟ้าที่มีตัวต้านทาน ตัว
เหนี่ยวน า ตัวเก็บประจุ วงจรรีโซแนนท์ ก าลังไฟฟ้าและการแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์ ระบบไฟฟ้าสามเฟส  
 
5711105 ปฏิบัติการการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า     2(0-4-2) 

Circuits Analysis Laboratory 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5711104 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 

 
5711106  การเขียนแบบวิศวกรรม       1(1-0-2) 

Engineering Drawing 
พ้ืนฐานในงานเขียนแบบ การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพไอโซเมตริก  การเขียนภาพ

ด้วยมือ การเขียนภาพแผ่นคลี่ การเขียนภาพตัด การก าหนดขนาดและลักษณะของผิวงาน การอ่านแบบ
การเขียนภาพประกอบ การเขียนภาพแยกชิ้น มาตรฐานและสัญลักษณ์แบบในงานวิศวกรรม  การเขียน
ไดอะแกรม สัญลักษณ์ในงานไฟฟ้า วงจรการควบคุมไฟฟ้า และการเขียนแบบแปลนงานไฟฟ้า 
 
5711107       ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม     2(0-4-2) 
  Engineering Drawing Laboratory 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5711106  การเขียนแบบวิศวกรรม 
 

 
 



 

 

67 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
5712102 วงจรดิจิทัล       1(1-0-2) 

Digital Circuits 
ระบบจ านวนและรหัส การแปลงฐาน การแทนเลขฐานสิบด้วยเลขฐานสองแบบมีและไม่

มีค่าประจ าต าแหน่ง การบวก ลบ คูณ และหารเลขฐานใดๆ พีชคณิตบูลีน ผังคาร์โนห์ การออกแบบวงจร
คอมไบเนชันลอจิก การออกแบบวงจร ซีแควนเชียลลอจิก วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล และ
ดิจิทัลเป็นอนาล็อกหน่วยความจ าอุปกรณ์ดิจิตอลสมัยใหม่ 

 
5712103 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล      2(0-4-2)  

Digital Circuits Laboratory 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5712102 วงจรดิจิทัล 

 
5712104 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า       3(3-0-6) 

Electromagnetics Fields 
การวิเคราะห์เวคเตอร์ กฎของคูลอมบ์ และความแรงของสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

สถิตย์ ตัวน าและไดอิเล็กตริก คาปาซิแตนซ์ การพาและการน ากระแส สนามแม่เหล็กสถิตย์ สนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการแมกซ์เวลล์ 
 
5712105 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า     1(1-0-2) 

    Electrical Instruments and Measurements 
หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า ประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด การ

วิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้เครื่องวัดแบบ
อนาล็อกและแบบดิจิตอล การวัดก าลัง ตัวประกอบก าลังและพลังงานไฟฟ้า การวัดค่าความต้านทาน ค่า
ความเหนี่ยวน าและค่าความจุไฟฟ้า การวัดความถ่ีและคาบหรือช่วงเวลา สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร์ 
 
5712106        ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า    2(0-4-2) 

Electrical Instruments and Measurements Laboratory 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5712105 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
 

5712107 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม      1(1-0-2) 
    Engineering Electronics 

คุณสมบัติทางกระแสและแรงดันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐาน 
ออป-แอมป์ และการน าไปใช้งานในวงจรเชิงเส้น และไม่เป็นเชิงเส้นวงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรขยายก าลัง
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแนะน าอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
5712108 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม     2(0-4-2) 

Engineering Electronics Laboratory 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5712107 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 

5712109 เครื่องจักรกลไฟฟ้า        1(1-0-2) 
Electrical Machines 
โครงสร้าง ส่วนประกอบ ชนิด หลักการท างาน คุณสมบัติของหม้อแปลงไฟฟ้า  เครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ และมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ สามารถค านวณก าลังการสูญเสีย และวิธีการเริ่มหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้า      

5712110 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า     2(0-4-2)     
  Electrical Machines Laboratory      
  ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5712109 เครื่องจักรกลไฟฟ้า   

5712111 การผลิต ส่งจ่าย และจ าหน่ายทางไฟฟ้าก าลัง   1(1-0-2) 
    Electric Power Generation, Transmission and Distribution 

          ความรู้เบื้องต้นของระบบไฟฟ้าก าลัง ชนิดและส่วนประกอบของสถานีผลิตไฟฟ้า 
คุณลักษณะของโหลด การส่งพลังงานไฟฟ้า อิมพีแดนซ์ของสายส่ง ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและ
แรงดันการคงค่าแรงดันไฟฟ้า การส่งผ่านก าลังไฟฟ้าและการสูญเสีย การจ่ายพลังงานไฟฟ้า โครงข่าย
ระบบส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า การจัดบัสในระบบไฟฟ้า การติดตั้งสายส่งและสายจ่ายอุปกรณ์ ในระบบไฟฟ้า
ก าลัง มาตรฐานและความปลอดภัย 
 
5712112        ปฏิบัติการผลิต ส่งจ่าย และจ าหน่ายทางไฟฟ้าก าลัง   2(0-4-2) 

Electric Power Generation, Transmission and Distribution Laboratory 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5712111 การผลิต ส่งจ่าย และจ าหน่ายทาง

ไฟฟ้าก าลัง 
 
5712113  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง      1(1-0-2) 

    High Voltage Engineering 
การก าเนิดไฟฟ้าแรงสูงการวัดไฟฟ้าแรงดันสูง สนามไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า การเกิดเบรก

ดาวน์ทางไฟฟ้าในฉนวนแก๊ส ของเหลวและของแข็ง การทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การเกิด
ฟ้าผ่าและแรงดันเกินเนื่องจากการสวิตซ์ การป้องกันไฟฟ้าผ่า 
 
5712114 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง     2(0-4-2)         

High Voltage Engineering Laboratory 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5712113  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
5713101  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง     3(2-2-5) 

    Electric Power Systems Analysis 
การค านวณโครงข่ายการส่งและการจ่ายก าลังไฟฟ้า โหลดโฟล์วการควบคุมโหลดโฟล์ว 

การวิเคราะห์วงจรลัดแบบสมมาตร การวิเคราะห์วงจรลัดแบบไม่สมมาตร เสถียรภาพในระบบไฟฟ้าก าลัง 
การส่งและการจ่ายไฟฟ้าแบบประหยัด 
         ปฏิ บั ติ ในหั วข้ อการวิ เคราะห์ ระบบไฟฟ้ าก าลั ง  โดยใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ 
ในการวิเคราะห์ 
 
5713102 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง       1(1-0-2) 

    Power Electronics 
           คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ไดโอดก าลัง ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ก าลัง 
แบบสองรอยต่อ มอสเฟต ไอจีบีที คุณลักษณะของวัสดุแม่เหล็ก แกนหม้อแปลงก าลัง แกนเฟอร์ไรท์ แกน
ผงเหล็กอัด คอนเวอร์เตอร์ เอซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ เอซี-เอซี คอนเวอร์เตอร์ดีซี-เอ
ซี คอนเวอร์เตอร์ 
5713103    ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง     2(0-4-2) 

Power Electronics Laboratory 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5713102 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

 
5713104  ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร     3(2-2-5) 
  English for Engineers 

การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ค าศัพท์ ส านวนและ
ไวยากรณ์  ที่ ใช้บอกถึ งคุณ สมบั ติ ของวัสดุ  การเขียนแบบ  กระบวนการสัญ ญ าการจ้ างงาน  
จรรยาบรรณ  

ปฏิบัติการเขียนในหัวข้อภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 
 
5713105  การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรีเลย์    3(2-2-5) 

Power System Protection and Relays 
          สาเหตุและสถิติของการเกิดการลัดวงจร บทบาทและพ้ืนฐานของรีเลย์ป้องกัน ความ
ต้องการพ้ืนฐานในการใช้งานของรีเลย์ โครงสร้างและคุณสมบัติของรีเลย์  รีเลย์ป้องกันการกระเกิน การ
ป้องกันสายส่งเนื่องจากการลัดวงจรลงดินของสายส่ง การป้องกันโดยใช้ผลของต่าง การป้องกันเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า การป้องกันหมอแปลงไฟฟ้าก าลัง การป้องกันบัสโดยแบ่งเป็นโซนการป้องกันมอเตอร์ 
           ปฏิบัติการในหัวข้อการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ในการวิเคราะห์ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
5713106   ภาษาอังกฤษส าหรับงานอุตสาหกรรม                      3(2-2-5) 
                 English for Industrial Work  
                   การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝนทักษะ
ด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม เช่น การอ่าน
บทความ ด้านเทคนิค บันทึกข้อความ คู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ ตามระบบ
มาตรฐานอุตสาหกรรม เขียนรายงานสั้นๆ บรรยายและน าเสนอ  

ปฏิบัติการในหัวข้อภาษาอังกฤษส าหรับงานอุตสาหกรรม 
 
5713107  การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า    1(0-2-1)  

Pre-Project in Electrical Engineering Technology  
          การค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานทางวิศวกรรมไฟฟ้า การ
ตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการ
ด าเนินงานการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า 
และการน าเสนอโครงงาน 
 
5714101  โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า     3(0-6-3) 

Project in Electrical Engineering Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 5713107 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี  

                                                               วิศวกรรมไฟฟ้า 
  การทบทวนชื่อโครงงาน ความเป็นมาของปัญหาวัตถุประสงค์ ขอบเขต ตามหัวข้อ
โครงงานในรายวิชา 5713107 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนว
ทางการแก้ปัญหาปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผล 
จัดท ารายงานและน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 
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        2) กลุ่มวิชาเอกเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
5713201    การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์           1(1-0-2) 

    Electrical Motor Control with Programmable Controller 
                 อุปกรณ์ควบคุม ชนิดของการควบคุม การป้องกันมอเตอร์ การเขียนและการออกแบบ
การควบคุมมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลคอลโทลเลอร์ 
  
5713202 ปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์ 2(0-4-2) 

Electrical Motor Control with a Programmable Controller Laboratory 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5713201 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย

โปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์ 
           
5713103 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน     1(1-0-2) 
         Renewable Energy Technology 

ทฤษฎีเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ประเภทและการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน การ
เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ การบ ารุงรักษา และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น 
5713204      ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานทดแทน    2(0-4-2)  

Renewable Energy Technology Laboratory 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5713103 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

 
5713205  การออกแบบระบบไฟฟ้า      1(1-0-2)  

    Electrical System Design 
หลักการออกแบบระบบไฟฟ้า  มาตรฐานและข้อก าหนด  ผังการจ่ายก าลังไฟฟ้า 

สายไฟฟ้า และทางเดินสาย อุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า การค านวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบ
ก าลังและการออกแบบชุดตัวเก็บประจุการออกแบบวงจรแสงสว่างและวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบ
วงจรมอเตอร์ไฟฟ้า ตารางโหลด สายป้อนและสายประธาน ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฉุกเฉิน การค านวณ
กระแสลัดวงจร การต่อลงดินส าหรับระบบไฟฟ้า 
 
5713206 ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า     2(0-4-2) 

Electrical System Design Laboratory 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5713205  การออกแบบระบบไฟฟ้า 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
5713207 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์   1(1-0-2) 

     Microprocessors and Microcontroller 
การแทนข้อมูลด้วยตัวเลข การจัดการระบบของไมโครโปรเซสเซอร์ในการเขียนโปรแกรม 

หน่วยความจ า ชนิดสารกึ่งตัวน า การเชื่อมต่อหน่อยความจ า หน่วยอินพุต -เอาต์พุต เทคนิคการเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์ภายนอก การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานวิศวกรรม 

 
5713208 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์   2(0-4-2) 
  Microprocessors and Microcontroller Laboratory 

ปฏิบัติการเกี่ ยวกับ เรื่องที่ เรียนในรายวิชา  5713207 ไมโครโพรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
5713209    วิศวกรรมการส่องสว่าง                                               1(1-0-2)    
     Illumination Engineering 
  แสงสว่างดวงตาและการมองเห็นสีและการจ าแนกสีแหล่งก าเนิดแสงดวงโคมไฟฟ้า
สภาวะแวดล้อมของการส่องสว่างการออกแบบแสงสว่างภายในและภายนอกอาคารแนวทางการประหยัด
พลังงานด้านวิศวกรรมการส่องสว่าง และการออกแบบแสงสว่างด้วย LED เทคโนโลยีไฟฟ้าสมัยใหม่ 
  
5713210        ปฏิบัติการวิศวกรรมการส่องสว่าง       2(0-4-2) 
  Illumination Engineering Laboratory 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5713209 วิศวกรรมการส่องสว่าง  
    
5714201    ระบบเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ                   1(1-0-2) 
           Refrigeration and Air Conditioning Systems 
  ทฤษฎีความร้อน ความร้อนกับอุณหภูมิ  ความร้อนจ าเพาะ ความร้อนแฝง การ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร หลักการส่งถ่ายความร้อน หลักการท าความเย็น ระบบท าความเย็น น้ ายา
เครื่องเย็น  อุปกรณ์ในการท าความเย็น ระบบไฟฟ้าในเครื่องท าความเย็น การค านวณราคาการปรับ
อากาศแบบต่างๆ การควบคุมและบ ารุงรักษาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
  
5714202 ปฏิบัติการระบบเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  2(0-4-2)  

Refrigeration and Air Conditioning Systems Laboratory 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5714201 ระบบเครื่องท าความเย็นและ

เครื่องปรับอากาศ     
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
5714203 การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 1(1-0-2) 
         Design and Application of Solar Energy Systems 

หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทและการใช้ประโยชน์
จากพลังงานแสงอาทิตย์ การเปรียบเทียบข้อดี -ข้อเสียของพลังงานแสงอาทิตย์ การบ ารุงรักษา การ
ออกแบบและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์  
      
5714204 ปฏิบัติการออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 2(0-4-2) 

Design and Application of Solar Energy Systems Laboratory 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5714203 การออกแบบและการประยุกต์ใช้

งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
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    2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ชม.) 
5714401  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     2(90) 
       Preparation for Professional Internship 
  ให้นักศึกษาได้เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนที่จะเข้าไปฝึกวิชาชีพในสถาน
ประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
5714402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      5(450) 

    Professional Internship 
รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : มีหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสม 

                                                 เป็นไปตามระเบียบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ให้นักศึกษาได้ออกฝึกงานในสถานประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
5714403 เตรียมสหกิจศึกษา       1(45) 

Preparation for Cooperative Education 
  ให้นักศึกษาได้เตรียมสหกิจศึกษา ก่อนที่จะเข้าไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
5714404  สหกิจศึกษา       6(540) 

    Cooperative Education 
รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน :  มีหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นไป 
                                        ตามระเบียบสหกิจศึกษา 
การศึกษาร่วมระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือเชื่อมโยงการเรียนรู้ใน

ห้องเรียนกับประสบการณ์จากงานจริง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง โดยนักศึกษาจะได้ใช้ประสบการณ์ที่ได้มา
ปรับปรุงตนเองให้เป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได้
อย่างแท้จริงและสามารถน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมนักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วย วิศวกรหรือ
เทียบเท่าในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานหรือวิศวกรที่ปรึกษา
ของสถานประกอบการ 
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เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
กับ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

1. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
     เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท าหลกัสตูรหรือปรับปรงุหลักสตูรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขา
หรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว 
โดยหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นหลักสูตรปรับปรุงท่ีพัฒนามาจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อเป็นการน าวิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความช านาญการเฉพาะทาง  และเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานด้าน
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  

หมวดวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หมวดวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 
2.2 กลุ่มวิชาเลือก 
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

 
77 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
7 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน   ไม่น้อยกว่า  31  หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์    
  2) กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางเทคโนโลยี    
   2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  61  หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
      2) กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า    4   หน่วยกิต 
   2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
        / สหกิจ 

 
31 หน่วยกิต 
13 หน่วยกิต 

 
18 หน่วยกิต 
61 หน่วยกิต 
46 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม 135 หน่วยกิต หน่วยกิตรวม 135 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
กับ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุงฉบับป ีพ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
5711101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1                                                             3(3-0-6) 
             Engineering Mathematics 1  
             เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ การหา
อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย รูปแบบยังไม่ก าหนด การประยุกต์อนุพันธ์ ปริพันธ์
เบื้องต้น เทคนิคการหาปริพันธ์ และการประยุกต์ปริพันธ์จ ากัดเขต 

5711101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1                                                             3(3-0-6) 
               Engineering Mathematics 1  
               เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ การหา
อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย รูปแบบยังไม่ก าหนด การประยุกต์อนุพันธ์ ปริพันธ์
เบื้องต้น เทคนิคการหาปริพันธ์ และการประยุกต์ปริพันธ์จ ากัดเขต 
 

คงเดิม 

5711102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2                                                            3(3-0-6) 
               Engineering Mathematics 2  
               รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 5711101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
               เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิ 3 มิติ ว่าด้วยเส้นตรง ระนาบโค้งและผิว 
อนุพันธ์ย่อย อินทิกรัลสองชั้น อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์ 
 

5711102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2                                                            3(3-0-6) 
               Engineering Mathematics 2  
               เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิ 3 มิติ ว่าด้วยเส้นตรง ระนาบโค้งและผิว 
อนุพันธ์ย่อย อินทิกรัลสองชั้น อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์ 

ปรับปรุงเง่ือนไขรายวิชาใหม ่

5711103 วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร                                                4(3-3-6)           
              Fundamental Science for Engineers  
              พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับเวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม งาน 
พลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร ปรากฏการเคลื่อน แม่เหล็กและวงจรไฟฟ้า
เบื้องต้น และหลักการทางเคมีเบื้องต้น 
              ปฏิบัติการในหัวข้อวิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร 
 

5711103 วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร                                                4(3-3-6)           
               Fundamental Science for Engineers  
               พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับเวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม งาน 
พลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร ปรากฏการณ์เคลื่อน แม่เหล็กและวงจรไฟฟ้า
เบื้องต้น และหลักการทางเคมีเบื้องต้น 
              ปฏิบัติการในหัวข้อวิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร 

คงเดิม 

5712102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า                                                        3(3-0-6) 
              Electrical Engineering Mathematics 
              รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 5711102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
              การแปลงลาปลาส สมการผลต่างอนุกรมฟูริเยร์ฟังก์ชันคาบการกระจายครึ่งช่วง
อินทิกรัลฟูริเยร์การแปลงฟูริเยร์และการประยุกต์การแปลง Z การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น, 
การหาอนุพันธ์และอินทิเกรตเชิงตัวเลข 

5712101 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า                                                        3(3-0-6) 
              Electrical Engineering Mathematics 
              การแปลงลาปลาส สมการผลต่างอนุกรมฟูริเยร์ฟังก์ชันคาบการกระจายครึ่งช่วง
อินทิกรัลฟูริเยร์การแปลงฟูริเยร์และการประยุกต์การแปลง Z การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น, 
การหาอนุพันธ์และอินทิเกรตเชิงตัวเลข 
 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาและปรับปรุง
เง่ือนไขรายวิชาใหม ่
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ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุงฉบับป ีพ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
 5701101 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน   3(0-6-3) 

 Basic Technology Practice 
                การฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน เครื่องมือร่าง
แบบ เครื่องมือวัดเบื้องต้น งานวางแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานเล่ือย งานสกัด งานลับดอกสว่าน 
งานเจาะ งานท าเกลียวด้วยมือ งานไฟฟ้าเบื้องต้น และงานเช่ือมโลหะเบื้องต้น 

เพิ่มรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

 5701102 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ์   3(2-2-5) 
 Computer and Information Technology 
                การบริหารข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ต การสื่อสารสมัยใหม่ และการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันมาใช้ในงานอุตสาหกรรม การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

เพิ่มรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

 5701103 วัสดุอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
 Industrial Materials 
                พื้นฐานของวัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสด ุคุณสมบัติของวัสด ุส่วนประกอบ
และประโยชน์ของวัสด ุหลักการผลิตและกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งาน
ของวัสดุ วัสดุใหม่ทางอุตสาหกรรม รวมทั้งวัสดุกับผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

เพิ่มรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

 5701104  ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในสถานประกอบการ  3(2-2-5) 
 Safety and Occupational Health in Workplace 
                หลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย หลักการและเทคนิคที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
 

เพิ่มรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

 5711104 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์                                                        3(2-2-5) 
               Computer Programming  
               แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่าง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์วิธีการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางวิศวกรรม 
              ปฏิบัติการในหัวข้อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
 
 

 ตัดรายวิชาออก 
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ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุงฉบับป ีพ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
5711106  ปฏิบัติงานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและความปลอดภัย                     3(0-6-3) 
                Electrical Engineering Operations and Safety  
                ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือในงานช่างอุตสาหกรรมพื้นฐาน งานพื้นฐานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า และหลักการทางวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยในโรงฝึกงาน 

 

ตัดรายวิชาออก 

 5711109 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า                                                              3(3-0-6) 
                Electrical Engineering Materials 
              โครงสร้างของของแข็ง การหาลักษณะโครงสร้างของวัสดุ การเตรียมวัสดุ คุณสมบัติ
เชิงกล คุณสมบัติทางความร้อน ไฟฟ้า แม่เหล็กและความน าไฟฟา้ยิ่งยวดของวสัดุ 

 ตัดรายวิชาออก  
 
 

 5702101 การจัดการอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
 Industrial Management 
                พื้นฐานของการบริหารจัดการ ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการในอุตสาหกรรม 
โครงสร้างองค์กรและการก าหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุมติดตามและประเมินผลในงาน
อุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพ จิตวิทยาอุตสาหกรรม การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน การ
จัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การควบคุมทางด้านงบประมาณและการเงิน ต้นทุน
ค่าใช้จ่าย และการบริหารความเส่ียง 

เพิ่มรหัสรายวิชาและปรับปรุงกลุ่ม
วิชาให้เป็นไปตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

 5703101 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี  3(2-2-5) 
                Staff Development and Technology Training 
                การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การพัฒนา
ตามสายอาชีพ (Career Planning) การส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม  การก าหนด
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดท าแผนการฝึกอบรม เทคนิคการน าเสนอและการสอนงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัดประเมินผล การจัดท าเอกสารในการฝึกอบรม และการฝึก
ปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน 

เพิ่มรหัสรายวิชาและปรับปรุงกลุ่ม
วิชาให้เป็นไปตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

5713204 การบริหารและการจัดการในงานอุตสาหกรรม                                   3(2-2-5) 
              Administration and management in the industry  
              ทฤษฏีพื้นฐานในการจัดการอุตสาหกรรมและแนวคิดการบริหารอุตสาหกรรมของนัก
บริหาร เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ กับการ
จัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม 
              ปฏิบัติการในหัวข้อการบริหารและการจัดการในงานอุตสาหกรรม 
 

 ตัดรายวิชาออก 
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ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุงฉบับป ีพ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
5711105  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง                                               3(2-2-5) 
               Direct Current Circuits Analysis  
               กฎของโอห์ม ก าลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า การต่อความต้านทาน วงจรตัวต้านทาน
แบบสตาร์และเดลต้า วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสม วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า วงจรแบ่ง
กระแสไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้า กฎของเคอร์ซอฟฟ์ เมชเคอร์เรน โนดโวลท์เตจ ทฤษฎีของเธวินิน 
ทฤษฎีนอร์ตัน และวงจรบริดจ์ 
               ปฏิบัติการในหัวข้อการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

 5711104  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า                                             1(1-0-2)  
               Circuits Analysis 
  กฎของโอห์ม ก าลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า การต่อความต้านทาน วงจรไฟฟ้าและ 
เซลล์ไฟฟ้า กฎแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเคอร์ซอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรด้ วยวิธีเมชเคอร์เรน 
โนดโวลท์เตจ วงจรสมมูลของเธวินินและนอร์ตัน วงจรบริดจ์ จ านวนเชิงซ้อน ค่าของไฟฟ้า
กระแสสลับ สมการรูปคลื่น สมการเฟสเซอร์และเฟสเซอร์ไดอะแกรม การบวกลบเวกเตอร์ 
วงจรไฟฟ้าที่มีตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวน า ตัวเก็บประจุ วงจรรีโซแนนท์ ก าลังไฟฟ้าและการแก้
เพาเวอร์แฟคเตอร์ ระบบไฟฟ้าสามเฟส 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา ลดจ านวน
หน่วยกิต และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาใหม ่

 5711105 ปฏิบัติการการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า    2(0-4-2) 
                Circuits Analysis Laboratory 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5711104 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 

เพิ่มรายวิชาและปรับปรุงกลุ่มวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

5711107 การเขียนแบบวิศวกรรม                                                             3(2-2-5) 
               Engineering Drawing  
               พื้นฐานในงานเขียนแบบ การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพไอโซเมตริก  การเขียน
ภาพด้วยมือ การเขียนภาพแผ่นคลี่ การเขียนภาพตัด การก าหนดขนาดและลักษณะของผิวงาน 
การอ่านแบบการเขียนภาพประกอบ การเขียนภาพแยกชิ้น มาตรฐานและสัญลักษณ์แบบในงาน
วิศวกรรม การเขียนไดอะแกรม สัญลักษณ์ในงานไฟฟ้า วงจรการควบคุมไฟฟ้า และการเขียน
แบบแปลนงานไฟฟ้า 
              ปฏิบัติการในหัวข้อการเขียนแบบวิศวกรรมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียน
แบบทางวิศวกรรม 

5711106  การเขียนแบบวิศวกรรม     1(1-0-2) 
              Engineering Drawing 
                พื้นฐานในงานเขียนแบบ การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพไอโซเมตริก  การเขียน
ภาพด้วยมือ การเขียนภาพแผ่นคลี่ การเขียนภาพตัด การก าหนดขนาดและลักษณะของผิวงาน 
การอ่านแบบการเขียนภาพประกอบ การเขียนภาพแยกชิ้น มาตรฐานและสัญลักษณ์แบบในงาน
วิศวกรรม การเขียนไดอะแกรม สัญลักษณ์ในงานไฟฟ้า วงจรการควบคุมไฟฟ้า และการเขียนแบบ
แปลนงานไฟฟ้า 
 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา ลดจ านวน
หน่วยกิต และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาใหม ่

 5711107  ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม    2(0-4-2) 
 Engineering Drawing Laboratory 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5711106 การเขียนแบบวิศวกรรม 

เพิ่มรายวิชาและปรับปรุงกลุ่มวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
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5711108 วงจรดิจิทัล                                                                            3(2-2-5) 
              Digital Circuits  
              ระบบจ านวนและรหัส การแปลงฐาน การแทนเลขฐานสิบด้วยเลขฐานสองแบบมีและ
ไม่มีค่าประจ าต าแหน่ง การบวก ลบ คูณ และหารเลขฐานใดๆ พีชคณิตบูลีน ผังคาร์โนห์ การ
ออกแบบวงจรคอมไบเนชันลอจิก การออกแบบวงจร ซีแควนเชียลลอจิก วงจรแปลงสัญญาณ
อนาล็อกเป็นดิจิทัลและดิจิทัลเป็นอนาล็อกหน่วยความจ าอุปกรณ์ดิจิตอลสมัยใหม่ 
             ปฏิบัติการในหัวข้อทางวงจรดิจิทัล 

5712102 วงจรดิจิทัล      1(1-0-2) 
              Digital Circuits 
                ระบบจ านวนและรหัส การแปลงฐาน การแทนเลขฐานสิบด้วยเลขฐานสองแบบมี
และไม่มีค่าประจ าต าแหน่ง การบวก ลบ คูณ และหารเลขฐานใดๆ พีชคณิตบูลีน ผังคาร์โนห์ การ
ออกแบบวงจรคอมไบเนชันลอจิก การออกแบบวงจร ซีแควนเชียลลอจิก วงจรแปลงสัญญาณ
อนาล็อกเป็นดิจิทัล และดิจิทัลเป็นอนาล็อกหน่วยความจ าอุปกรณ์ดิจิตอลสมัยใหม่ 
 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา ลดจ านวน
หน่วยกิต และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาใหม ่

 5712103 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล     2(0-4-2)  
              Digital Circuits Laboratory 
              ปฏิบัตกิารเกีย่วกบัเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5712102 วงจรดิจิทัล 
 

เพิ่มรายวิชาและปรับปรุงกลุ่มวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

5712101 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้ากระแสสลับ                                        3(2-2-5) 
              Alternating Current Circuits Analysis  
              รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมากอ่น : 5711105 การวิเคราะหว์งจรไฟฟา้กระแสตรง                       
              จ านวนเชิงซ้อน ค่าของไฟฟา้กระแสสลับ สมการรูปคลื่น สมการเฟสเซอร์และเฟส
เซอร์ไดอะแกรม การบวกลบเวกเตอร์ วงจรไฟฟ้าที่มีตัวต้านทาน ตัวเหนีย่วน า ตัวเก็บประจ ุวงจร
อนุกรม วงจรขนาน วงจรรีโซแนนท์ ก าลังไฟฟ้าและการแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์ ระบบไฟฟ้าสาม
เฟส 
             ปฏิบัติการในหัวขอ้การวิเคราะห์วงจรไฟฟา้กระแสสลับ 

- ตัดรายวิชาออก 

5712103 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า                                                                  3(3-0-6) 
              Electromagnetics   
              การวิเคราะห์เวคเตอร์ กฎของคูลอมบ์ และความแรงของสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าสถิตย์ ตัวน าและไดอิเล็กตริก คาปาซิแตนซ์ การพาและการน ากระแส สนามแม่เหล็กสถิตย์ 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการแมกซ์เวลล์ 

5712104 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า                                                                  3(3-0-6) 
              Electromagnetics   
              การวิเคราะห์เวคเตอร์ กฎของคูลอมบ์ และความแรงของสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าสถิตย์ ตัวน าและไดอิเล็กตริก คาปาซิแตนซ์ การพาและการน ากระแส สนามแม่เหล็กสถิตย์ 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการแมกซ์เวลล์ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
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5712104 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า                                             3(2-2-5) 
               Electrical Instruments and Measurements 
               หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า ประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด การ
วิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้เครื่องวัด
แบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล การวัดก าลัง ตัวประกอบก าลังและพลังงานไฟฟ้า การวัดค่าความ
ต้านทาน ค่าความเหนี่ยวน าและค่าความจุไฟฟ้า การวัดความถี่และคาบหรือช่วงเวลา สัญญาณ
รบกวน ทรานสดิวเซอร์ 
         ปฏิบัติการในหัวข้อเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 

5712105 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า    1(1-0-2) 
              Electrical Instruments and Measurements 
                หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า ประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด การ
วิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้เครื่องวัด
แบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล การวัดก าลัง ตัวประกอบก าลังและพลังงานไฟฟ้า การวัดค่าความ
ต้านทาน ค่าความเหนี่ยวน าและค่าความจุไฟฟ้า การวัดความถี่และคาบหรือช่วงเวลา สัญญาณ
รบกวน ทรานสดิวเซอร์ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา ลดจ านวน
หน่วยกิต และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาใหม ่

 

5712106  ปฏิบัตกิารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้   2(0-4-2) 
             Electrical Instruments and Measurements Laboratory 
             ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5712105 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 

เพิ่มรายวิชาและปรับปรุงกลุ่มวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

5712105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม                                                     3(2-2-5) 
               Engineering Electronics            
               คุณสมบัติทางกระแสและแรงดันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอเิล็กทรอนิกส์ 
พื้นฐาน ออป-แอมป์ และการน าไปใช้งานในวงจรเชิงเส้น และไม่เป็นเชิงเส้นวงจรออสซิลเลเตอร์ 
วงจรขยายก าลังแหล่งจ่ายไฟฟ้าแนะน าอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
              ปฏิบัตกิารในหวัข้อทางอิเลก็ทรอนิกส์วิศวกรรม 

5712107 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม    1(1-0-2) 
Engineering Electronics 

                คุณสมบัติทางกระแสและแรงดันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
พื้นฐาน ออป-แอมป์ และการน าไปใช้งานในวงจรเชิงเส้น และไม่เป็นเชิงเส้นวงจรออสซิลเลเตอร์ 
วงจรขยายก าลังแหล่งจ่ายไฟฟ้าแนะน าอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา ลดจ านวน
หน่วยกิต และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาใหม ่

 5712108  ปฏิบัตกิารอิเล็กทรอนกิส์วิศวกรรม    2(0-4-2) 
             Engineering Electronics Laboratory 
             ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5712107 อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม 

เพิ่มรายวิชาและปรับปรุงกลุ่มวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

5712106 เครื่องจักรกลไฟฟ้า                                                                   3(2-2-5) 
               Electrical Machines  
               โครงสร้าง ส่วนประกอบ ชนิด หลักการท างาน คุณสมบัติของหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ และมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถค านวณก าลังการสูญเสีย และวิธีการเริ่มหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้า 
             ปฏิบัติการในหัวขอ้ทางเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 

5712109 เครื่องจักรกลไฟฟ้า       1(1-0-2) 
              Electrical Machines 
              โครงสร้าง ส่วนประกอบ ชนิด หลักการท างาน คุณสมบัติของหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ และมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถค านวณก าลังการสูญเสีย และวธิีการเริ่มหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้า   

เปลี่ยนรหัสรายวิชา ลดจ านวน
หน่วยกิต และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาใหม ่
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ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุงฉบับป ีพ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
 5712110 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า    2(0-4-2)    

 Electrical Machines Laboratory    
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5712109 เครื่องจักรกลไฟฟ้า   

เพิ่มรายวิชาและปรับปรุงกลุ่มวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

5712108 การผลิต ส่งจ่าย และจ าหน่ายทางไฟฟ้าก าลัง                                 3(2-2-5) 
               Electrical Power Generation, Transmission and  Distribution  
               รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 5712103 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า                                             
               ความรู้เบื้องต้นของระบบไฟฟ้าก าลัง  ชนิดและส่วนประกอบของสถานีผลิตไฟฟ้า 
คุณลักษณะของโหลด  การส่งพลังงานไฟฟ้า อิมพีแดนซ์ของสายส่ง  ความสัมพันธ์ระหว่างกระแส
และแรงดันการคงค่าแรงดันไฟฟ้า  การส่งผ่านก าลังไฟฟ้าและการสูญเสีย การจ่ายพลังงานไฟฟ้า  
โครงข่ายระบบส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า การจัดบัสในระบบไฟฟ้า การติดต้ังสายส่งและสายจ่ายอุปกรณ์  
ในระบบไฟฟ้าก าลัง มาตรฐานและความปลอดภัย 
              ปฏิบัติในหัวข้อการผลิต ส่งจ่าย และจ าหน่ายทางไฟฟา้ก าลัง โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห ์

5712111 การผลิต ส่งจ่าย และจ าหนา่ยทางไฟฟ้าก าลัง   1(1-0-2) 
Electric Power Generation, Transmission and Distribution 

         ความรู้เบื้องต้นของระบบไฟฟ้าก าลัง ชนิดและส่วนประกอบของสถานีผลิตไฟฟ้า 
คุณลักษณะของโหลด การส่งพลังงานไฟฟ้า อิมพีแดนซ์ของสายส่ง ความสัมพันธ์ระหว่างกระแส
และแรงดันการคงค่าแรงดันไฟฟ้า การส่งผ่านก าลังไฟฟ้าและการสูญเสีย การจ่ายพลังงานไฟฟ้า 
โครงข่ายระบบส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า การจัดบัสในระบบไฟฟ้า การติดตั้งสายส่งและสายจ่ายอุปกรณ์ 
ในระบบไฟฟ้าก าลัง มาตรฐานและความปลอดภัย 
 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา ลดจ านวน
หน่วยกิต และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาใหม ่

 5712112  ปฏิบัติการผลิต ส่งจ่าย และจ าหน่ายทางไฟฟ้าก าลัง  2(0-4-2) 
Electric Power Generation, Transmission and Distribution Laboratory 

                ปฏิบัติการเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียนในรายวิชา 5712111 การผลิต ส่งจ่าย และจ าหน่าย
ทางไฟฟ้าก าลัง 

เพิ่มรายวิชาและปรับปรุงกลุ่มวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

5712109 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                               3(2-2-5) 
              High Voltage Engineering  
              รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 5712103 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า                                             
              การก าเนิดไฟฟ้าแรงสูงการวัดไฟฟ้าแรงดันสูง สนามไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า การเกิด
เบรกดาวน์ทางไฟฟ้าในฉนวนแก๊ส ของเหลวและของแข็ง การทดสอบวัสดุและอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูง การเกิดฟ้าผ่าและแรงดันเกินเน่ืองจากการสวิตซ์ การป้องกันไฟฟ้าผ่า 
             ปฏิบัติการในหัวข้อทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ 

5712113  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง     1(1-0-2) 
High Voltage Engineering 

                การก าเนิดไฟฟ้าแรงสูงการวัดไฟฟ้าแรงดันสูง สนามไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า การเกิด
เบรกดาวน์ทางไฟฟ้ าในฉนวนแก๊ส ของเหลวและของแข็ง การทดสอบวัสดุและอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูง การเกิดฟ้าผ่าและแรงดันเกินเน่ืองจากการสวิตซ์ การป้องกันไฟฟ้าผ่า 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา ลดจ านวน
หน่วยกิต และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาใหม ่
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ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุงฉบับป ีพ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
 5712114 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง    2(0-4-2)         

              High Voltage Engineering Laboratory 
              ปฏิบัตกิารเกีย่วกบัเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5712113 วิศวกรรมไฟฟา้แรงสูง 
 

เพิ่มรายวิชาและปรับปรุงกลุ่มวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

5713101 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง                                                    3(2-2-5) 
               Electric Power Systems Analysis  
             รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมากอ่น : 5712108 การผลิต ส่งจ่ายและจ าหน่าย 
                                                                 ทางไฟฟ้าก าลัง 
              การค านวณโครงข่ายการส่งและการจ่ายก าลังไฟฟ้า โหลดโฟล์ว การควบคุมโหลด
โฟล์ว การวิเคราะห์วงจรลัดแบบสมมาตร การวิเคราะห์วงจรลัดแบบไม่สมมาตร เสถียรภาพใน
ระบบไฟฟ้าก าลัง การส่งและการจ่ายไฟฟ้าแบบประหยัด 
             ปฏิบัติในหัวข้อการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน 
การวิเคราะห์ 

5713101 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง                                                    3(2-2-5) 
               Electric Power Systems Analysis  
               การค านวณโครงข่ายการส่งและการจ่ายก าลังไฟฟ้า โหลดโฟล์ว การควบคุมโหลด 
โฟล์ว การวิเคราะห์วงจรลัดแบบสมมาตร การวิเคราะห์วงจรลัดแบบไม่สมมาตร เสถียรภาพใน
ระบบไฟฟ้าก าลัง การส่งและการจ่ายไฟฟ้าแบบประหยัด 
              ปฏิบัติในหัวข้อการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน 
การวิเคราะห์ 

ปรับปรุงเง่ือนไขรายวิชาใหม ่
 
 

5713102 สถิติวิศวกรรม                                                             3(3-0-6) 
               Engineering Statistics  
               ทฤษฏีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ทางวิศวกรรม ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง
ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน
เชิงสถิติ การวิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพันธ์เชิงเส้น การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการ
ประยุกต์สถิติกับการควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม 

- ตัดรายวิชาออก 

5713103 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง                                                                  3(2-2-5) 
               Power Electronics  
               รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : สอบผ่าน 5712105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
               คุณ ลั กษ ณ ะของอุ ปก รณ์ อิ เล็ กท รอนิ กส์ ก าลั ง  ได โอดก าลั ง ไท ริส เ ตอ ร์ 
ทรานซิสเตอร์ก าลัง แบบสองรอยต่อ มอสเฟต ไอจีบีที คุณลักษณะของวัสดุแม่เหล็ก แกนหม้อ
แปลงก าลัง แกนเฟอร์ไรท์ แกนผงเหล็กอัด คอนเวอร์เตอร์ เอซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ ดีซี-ดีซี คอน
เวอร์เตอร์ เอซี-เอซี คอนเวอร์เตอร์ ดีซี-เอซี คอนเวอร์เตอร์ 
             ปฏิบัติการในหัวข้ออิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

5713102 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง      1(1-0-2) 
Power Electronics 

         คุณ ลั ก ษ ณ ะขอ งอุ ป ก รณ์ อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์ ก า ลั ง  ได โอดก าลั ง  ไท ริ ส เต อ ร์ 
ทรานซิสเตอร์ก าลัง แบบสองรอยต่อ มอสเฟต ไอจีบีที คุณลักษณะของวัสดุแม่เหล็ก แกนหม้อ
แปลงก าลัง แกนเฟอร์ไรท์ แกนผงเหล็กอัด คอนเวอร์เตอร์ เอซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ ดีซี-ดีซี คอน
เวอร์เตอร์ เอซี-เอซี คอนเวอร์เตอร์ดีซี-เอซี คอนเวอร์เตอร์ 
 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา ลดจ านวน
หน่วยกิต และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาใหม ่
 
 
 
 
 
 
 



 

 

85 

ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุงฉบับป ีพ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
 5713103   ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง    2(0-4-2) 

              Power Electronics Laboratory 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5713102 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

 

เพิ่มรายวิชาและปรับปรุงกลุ่มวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

5713104 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร                                                        3(2-2-5) 
               English for Engineers  
               การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ค าศัพท์ ส านวนและ
ไวยากรณ์ ที่ใช้บอกถึงคุณสมบัติของวัสดุ การเขียนแบบกระบวนการ สัญญาการจ้างงาน และ
จรรยาบรรณ  
              ปฏิบัติการเขียนในหัวข้อภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 

5713104 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร                                                        3(2-2-5) 
               English for Engineers  
               การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ค าศัพท์ ส านวนและ
ไวยากรณ์  ที่ใช้บอกถึงคุณสมบัติของวัสดุ  การเขียนแบบกระบวนการ สัญญาการจ้างงาน 
จรรยาบรรณ  
              ปฏิบัติการเขียนในหัวข้อภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 

คงเดิม 

5713105 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรีเลย์                                            3(2-2-5) 
               Power System Protection and Relays   
               รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 5713101 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง                               
               สาเหตุและสถิติของการเกิดการลัดวงจร บทบาทและพื้นฐานของรีเลย์ป้องกัน ความ
ต้องการพื้นฐานในการใช้งานของรีเลย์ โครงสร้างและคุณสมบัติของรีเลย์  รีเลย์ป้องกันการกระ
เกิน การป้องกันสายส่งเนื่องจากการลัดวงจรลงดินของสายส่ง การป้องกันโดยใช้ผลของต่าง การ
ป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การป้องกันหมอแปลงไฟฟ้าก าลัง การป้องกันบัสโดยแบ่งเป็นโซนการ
ป้องกันมอเตอร์ 
             ปฏิบัติการในหัวข้อการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ 
 

5713105 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรีเลย์                                            3(2-2-5) 
               Power System Protection and Relays   
               สาเหตุและสถิติของการเกิดการลัดวงจร บทบาทและพื้นฐานของรีเลย์ป้องกัน ความ
ต้องการพื้นฐานในการใช้งานของรีเลย์ โครงสร้างและคุณสมบัติของรีเลย์  รีเลย์ป้องกันการกระ
เกิน การป้องกันสายส่งเนื่องจากการลัดวงจรลงดินของสายส่ง การป้องกันโดยใช้ผลของต่าง การ
ป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การป้องกันหมอแปลงไฟฟ้าก าลัง การป้องกันบัสโดยแบ่งเป็นโซนการ
ป้องกันมอเตอร์ 
              ปฏิบัติการในหัวข้อการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ 

ปรับปรุงเง่ือนไขรายวิชาใหม ่
 
 
 

5713106  ภาษาอังกฤษส าหรับงานอุตสาหกรรม                                            3(2-2-5) 
                English for Industrial Work         
                การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรม  โดยมุ่งพัฒนาและ
ฝึกฝนทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม 
เช่น การอ่านบทความ ด้านเทคนิค บันทึกข้อความ คู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์  เครื่องจักร 
ผลิตภัณฑ์ ตามระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม เขียนรายงานสั้นๆ บรรยายและน าเสนอ               
               ปฏิบัติการในหัวข้อภาษาอังกฤษส าหรับงานอุตสาหกรรม          
  

5713106  ภาษาอังกฤษส าหรับงานอุตสาหกรรม                                            3(2-2-5) 
                English for Industrial Work         
                การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรม  โดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝน
ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม  เช่น 
การอ่านบทความ ด้านเทคนิค บันทึกข้อความ คู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์  เครื่องจักร 
ผลิตภัณฑ์ ตามระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม เขียนรายงานสั้นๆ บรรยายและน าเสนอ 
              ปฏิบัติการในหัวข้อภาษาอังกฤษส าหรับงานอุตสาหกรรม           

คงเดิม 
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ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุงฉบับป ีพ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
5713108  การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า     1(0-2-1)  
              Electrical Technology Engineering Pre-Project 
         การค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานทาวิศวกรรมไฟฟ้า การ
ตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและ
แผนการด าเนินงานการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน
ความก้าวหน้า และการน าเสนอโครงงาน 

5713107  การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า     1(0-2-1)  
              Pre-Project in Electrical Engineering Technology  
         การค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานทาวิศวกรรมไฟฟ้า การ
ตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและ
แผนการด าเนินงานการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน
ความก้าวหน้า และการน าเสนอโครงงาน 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาใหม ่

5714101  โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า    3(0-6-3) 
                Electrical Technology Engineering Project  

รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมากอ่น : 5713108 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี  
                                                    วิศวกรรมไฟฟ้า 

               การทบทวนชื่อโครงงาน ความเป็นมาของปัญหาวัตถุประสงค์ ขอบเขต ตามหัวข้อ
โครงงานในรายวิชา 5713108 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหาปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน  รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผล จัดท ารายงานและน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 

5714101  โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า    3(0-6-3) 
              Project in Electrical Engineering Technology  

รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมากอ่น : 5713107 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี  
                                                    วิศวกรรมไฟฟ้า 

               การทบทวนชือ่โครงงาน ความเป็นมาของปัญหาวัตถุประสงค์ ขอบเขต ตามหัวข้อ
โครงงานในรายวิชา 5713108 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ศึกษาทฤษฎีที่
เกี่ยวขอ้ง แนวทางการแก้ปัญหาปฏบิัติการตามขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผล จัดท ารายงานและน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 

คงเดิม 

5713201 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์               3(2-2-5) 
               Electrical Motor Control with Programmable controller 
               อุปกรณ์ควบคุม ชนิดของการควบคุม การป้องกันมอเตอร์ การเขียนและการ
ออกแบบการควบคุมมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์  
              ปฏิบัติการในหัวข้อการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์           

 5713201  การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์           1(1-0-2) 
 Electrical Motor Control with Programmable Controller 

  อุปกรณ์ควบคุม ชนิดของการควบคุม การป้องกันมอเตอร์ การเขียนและการออกแบบ
การควบคุมมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลคอลโทลเลอร์ 
 

ลดจ านวนหนว่ยกิต และปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาใหม ่
 

 5713202 ปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์ 2(0-4-2) 
                Electrical Motor Control with a Programmable Controller Laboratory 
                ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5713201 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย
โปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์ 

เพิ่มรายวิชาและปรับปรุงกลุ่มวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

-5713107 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน                                                          3(2-2-5) 
               Renewable Energy Technology   
               ทฤษฎีเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ประเภทและการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน 
การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ การบ ารุงรักษา และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น 
              ปฏิบัตกิารในหวัข้อทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

5713103 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน    1(1-0-2) 
        Renewable Energy Technology 
                ทฤษฎีเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ประเภทและการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน 
การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ การบ ารุงรักษา และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา ลดจ านวน
หน่วยกิต และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาใหม ่
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ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุงฉบับป ีพ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
 5713204  ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานทดแทน   2(0-4-2)  

              Renewable Energy Technology Laboratory 
              ปฏิบัตกิารเกีย่วกบัเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5713103 เทคโนโลยีพลงังานทดแทน 
 

เพิ่มรายวิชาและปรับปรุงกลุ่มวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

5713202 การออกแบบระบบไฟฟ้า                                                            3(2-2-5) 
               Electrical System Design  
               หลักการออกแบบระบบไฟฟ้า มาตรฐานและข้อก าหนด ผังการจ่ายก าลังไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า และทางเดินสาย อุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า การค านวณโหลด การปรับปรุงตัว
ประกอบก าลังและการออกแบบชุดตัวเก็บประจุการออกแบบวงจรแสงสว่างและวงจร
เครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า  ตารางโหลด สายป้อนและสายประธาน  
ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฉุกเฉิน การค านวณกระแสลัดวงจร การต่อลงดินส าหรับระบบไฟฟ้า 
               ปฏิบัติการในหัวข้อทางการออกแบบระบบไฟฟ้า 

5713205  การออกแบบระบบไฟฟ้า    1(1-0-2)  
Electrical System Design 

                หลักการออกแบบระบบไฟฟ้า มาตรฐานและข้อก าหนด ผังการจ่ายก าลังไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า และทางเดินสาย อุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า การค านวณโหลด การปรับปรุงตัว
ประกอบก าลังและการออกแบบชุดตัวเก็บประจุการออกแบบวงจรแสงสว่างและวงจร
เครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า ตารางโหลด สายป้อนและสายประธาน ระบบ
ไฟฟ้า ระบบไฟฉุกเฉิน การค านวณกระแสลัดวงจร การต่อลงดินส าหรับระบบไฟฟ้า 
 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา ลดจ านวน
หน่วยกิต และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาใหม ่
 

 5713206 ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า    2(0-4-2) 
                Electrical System Design Laboratory 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5713205 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
 

เพิ่มรายวิชาและปรับปรุงกลุ่มวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

5713203 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์                                    3(2-2-5) 
               Microprocessors and Microcontroller  
               การแทนข้อมูลด้วยตัวเลข  การจัดการระบบของไมโครโปรเซสเซอร์ในการเขียน
โปรแกรม หน่วยความจ า ชนิดสารกึ่งตัวน า การเชื่อมต่อหน่อยความจ า หน่วยอินพุต -เอาต์พุต 
เทคนิ คการเชื่ อมต่ อกับอุปกรณ์ ภายนอก การประยุกต์ ใช้ ไม โครโปรเซสเชอร์ และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานวิศวกรรม 
              ปฏิบัติการในหัวข้อทางไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 

5713207 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์   1(1-0-2) 
Microprocessors and Microcontroller 

                การแทนข้อมูลด้วยตัวเลข การจัดการระบบของไมโครโปรเซสเซอร์ในการเขียน
โปรแกรม หน่วยความจ า ชนิดสารกึ่งตัวน า การเชื่อมต่อหน่อยความจ า หน่วยอินพุต-เอาต์พุต 
เทคนิ คการเชื่ อมต่ อกับอุ ปกรณ์ ภ ายนอก  การประยุ กต์ ใช้ ไม โครโปรเซสเซอร์  และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานวิศวกรรม 
 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา ลดจ านวน
หน่วยกิต และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาใหม ่
 

 5713208 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์   2(0-4-2) 
 Microprocessors and Microcontroller Laboratory 
                ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่ เรียนในรายวิชา 5713207 ไมโครโพรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

เพิ่มรายวิชาและปรับปรุงกลุ่มวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
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ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุงฉบับป ีพ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
5714201 วิศวกรรมการส่องสวา่ง                                                              3(2-2-5) 
               Illumination Engineering  
               แสงสว่างดวงตาและการมองเห็นสี การจ าแนกสีแหล่งก าเนิดแสงดวงโคมไฟฟ้า
สภาวะแวดล้อมของการส่องสว่างการออกแบบแสงสว่างภายในและภายนอกอาคารแนวทางการ
ประหยัดพลังงานด้านวิศวกรรมการส่องสว่างและการออกแบบแสงสว่างด้วย LED เทคโนโลยี
ไฟฟ้าสมัยใหม่ 
             ปฏิบัติการในหัวข้อทางวิศวกรรมการส่องสว่าง 

5713209   วิศวกรรมการส่องสวา่ง                                               1(1-0-2)    
  Illumination Engineering 
 แสงสว่างดวงตาและการมองเห็นสีและการจ าแนกสีแหล่งก าเนิดแสงดวงโคมไฟฟ้า
สภาวะแวดล้อมของการส่องสว่างการออกแบบแสงสว่างภายในและภายนอกอาคารแนวทางการ
ประหยัดพลังงานด้านวิศวกรรมการส่องสว่าง และการออกแบบแสงสว่างด้วย LED เทคโนโลยี
ไฟฟ้าสมัยใหม่ 
 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา ลดจ านวน
หน่วยกิต และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาใหม ่
 

 5713210  ปฏิบัติการวิศวกรรมการส่องสว่าง    2(0-4-2) 
 Illumination Engineering Laboratory 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5713209 วศิวกรรมการส่องสวา่ง  
 

เพิ่มรายวิชาและปรับปรุงกลุ่มวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

5714202 ระบบเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ                                  3(2-2-5)                                              
               Refrigeration and Air Conditioning Systems 
               ทฤษฎีความร้อน ความร้อนกับอุณหภูมิ  ความร้อนจ าเพาะ ความร้อนแฝง  
การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร หลักการส่งถ่ายความร้อน หลักการท าความเย็น ระบบท า
ความเย็น น้ ายาเครื่องเย็น อุปกรณ์ในการท าความเย็น ระบบไฟฟ้าในเครื่องท าความเย็น การ
ค านวณราคาการปรับอากาศแบบต่างๆ การควบคุมและบ ารุงรักษาเครื่องท าความเย็นและปรับ
อากาศ  
             ปฏิบัติการในหัวขอ้การติดตั้ง บ ารุงรักษา การตรวจซ่อม การประจุน้ ายา ในระบบ
เครื่องท า ความเย็นและเครื่องปรับอากาศ    

5714201   ระบบเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ                   1(1-0-2) 
  Refrigeration and Air Conditioning Systems 
 ทฤษฎีความร้อน ความร้อนกับอุณหภูมิ ความร้อนจ าเพาะ ความร้อนแฝง การ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร หลักการส่งถ่ายความร้อน หลักการท าความเย็น ระบบท าความเย็น 
น้ ายาเครื่องเย็น  อุปกรณ์ในการท าความเย็น ระบบไฟฟ้าในเครื่องท าความเย็น การค านวณราคา
การปรับอากาศแบบต่างๆ การควบคุมและบ ารุงรักษาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
  

เปลี่ยนรหัสรายวิชา ลดจ านวน
หน่วยกิต และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาใหม ่
 

 

5714202 ปฏิบัติการระบบเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  2(0-4-2)  
                Refrigeration and Air Conditioning Systems Laboratory 
                ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา 5714201 ระบบเครื่องท าความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ     

เพิ่มรายวิชาและปรับปรุงกลุ่มวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
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ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุงฉบับป ีพ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
5714204 การออกแบบและการประยกุต์ใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์               3(2-2-5) 
               Design and Application of Solar Energy Systems 
               หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทและการใช้
ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของพลังงานแสงอาทิตย์ การ
บ ารุงรักษา การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์  
      ปฏิบัติการในหัวข้อการออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

5714203 การออกแบบและการประยกุต์ใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 1(1-0-2) 
        Design and Application of Solar Energy Systems 
                หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทและการใช้
ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของพลังงานแสงอาทิตย์ การ
บ ารุงรักษา การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์  
 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา ลดจ านวน
หน่วยกิต และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาใหม ่
 

 

5714204 ปฏิบัติการออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 2(0-4-2) 
                Design and Application of Solar Energy Systems Laboratory 
                ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่ เรียนในรายวิชา 5714203 การออกแบบและการ
ประยุกต์ใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

เพิ่มรายวิชาและปรับปรุงกลุ่มวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

5714401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                         2(90) 
               Preparation for Industrial Training  
               ให้นักศึกษาได้เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนที่จะเข้าไปฝึกวิชาชีพในสถาน
ประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ
ของโปรแกรมวิชา 

5714401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                         2(90) 
               Preparation for Professional Internship  
               ให้นักศึกษาได้เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนที่จะเข้าไปฝึกวิชาชีพในสถาน
ประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คงเดิม 

5714402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                               5(450) 
               Industrial Training  
               รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : มีหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นไป 
                                                            ตามระเบียบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                    
              ให้นักศึกษาได้ออกฝึกงานในสถานประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์กับ
แขนงวิชา ที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของโปรแกรม
วิชา 

5714402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                               5(450) 
               Professional Internship 
               รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : มีหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นไป 
                                                            ตามระเบียบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                    
                ให้นักศึกษาได้ออกฝึกงานในสถานประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์กับ
สาขาวิชา ที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คงเดิม 

5714403 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา                                                                   1(45) 
               Preparation for Co-operative Education  
               ให้นักศึกษาได้เตรียมฝึกสหกิจ ก่อนที่จะเข้าไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของโปรแกรม
วิชา 

5714403 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา                                                                   1(45) 
               Preparation for Cooperative Education  
               ให้นักศึกษาได้เตรียมฝึกสหกิจ ก่อนที่จะเข้าไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คงเดิม 
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5714404 สหกิจศึกษา                                                                             6(540) 
               Co-operative Education             
               รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : มีหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลีย่สะสมเป็นไปตาม 
                                                            ระเบยีบสหกจิศึกษา 
               การศึกษารว่มระหวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนกับประสบการณ์จากงานจริง ไม่น้อยกวา่ 540 ชั่วโมง โดยนกัศึกษาจะได้ใช้
ประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงตนเองให้เป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่แนวความคิดและ
ความสามารถเชิงปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและสามารถน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมนักศึกษาจะต้องเข้าปฏบิัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกรหรอืเทียบเท่าในลักษณะพนกังานชั่วคราวภายใต้การก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนกังานหรือวิศวกรที่ปรึกษาของสถานประกอบการ 

5714404 สหกิจศึกษา                                                                             6(540) 
               Cooperative Education             
               รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : มีหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นไปตาม 
                                                            ระเบียบสหกิจศึกษา 
               การศึกษาร่วมระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเช่ือมโยงการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนกับประสบการณ์จากงานจริง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง โดยนักศึกษาจะได้ ใช้
ประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงตนเองให้เป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่แนวความคิดและ
ความสามารถเชิงปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและสามารถน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมนักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกรหรือเทียบเท่าในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต้การก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานหรือวิศวกรที่ปรึกษาของสถานประกอบการ 

คงเดิม 
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ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์
ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะ
สั้น                 ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการ
สอนในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลา
ราชการก็ได้ 

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบ
โอนหน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนว
ทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วย
กิต การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 
หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตามเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15  ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17  ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกัน
จัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 

ข้อ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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   ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18 (2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547  ออก
ข้อบังคับ  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2 บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ ง อ่ืนใด ในส่วนที่ ขัดหรือแย้งกับ          
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2549 เป็นต้นไป 
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ 
จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ตามโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ 
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  ข้อ 5  ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท า
ตลอดภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และ
การสังเกตพฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 
30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และ
คณบดี  การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6  ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนใน
ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน      ความหมายของผลการเรียน         ค่าระดับ
คะแนน 

A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับ รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ  และรายวิชาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง
ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  
เพ่ิมเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)       ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)       ผ่าน 
    F (Fail)        ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ใหม่จนกว่าจะสอบได้  
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ข้อ 7  ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อ
ร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรยีน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรยีนหลังจากท่ีลงทะเบยีนในภาคเรียนนั้นแล้ว
และได้รับอนุมตัิให้ถอนรายวิชาน้ันก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่นอ้ยกว่าสองสัปดาห ์

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับ
หน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 

I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

  (1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่ง
นักศึกษาจะต้องขอรับการประเมนิเป็นค่าระดับคะแนนใหเ้สร็จสิ้นภายในภาคเรียนถดัไป 

  (2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและ
ได้ยื่นค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  พิจารณา
อนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
                                      การให้  “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8  กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้
ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้
งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9  ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจาก
อาจารย์ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใด
ที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่
รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน  รายวิชา
นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10  ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชา
ที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ 11  กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษา
มาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตร
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ที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่ เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่
สอบตกเป็นตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือ
เรียนรายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามท่ีหลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชา
ที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ  13  นักศึกษาในระบบเข้าชั้น เรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14  นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมี
เวลาเข้าชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาค
ตามที่ก าหนดในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ 
“F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืน
ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาด
สอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม 
และให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไป
นั้นได้ และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตร
หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า  5 
ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3  
ปี  และไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาค
เรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
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   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมี
สภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่
เกิน  11  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อ
สิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ใน
ภาคเรียนปกติที่  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่
ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
เรียนหลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ  16 ภาค
เรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมิน
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  
2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่ม
เข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือ
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 
หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว 
ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19  นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   
 



 

 

100 

ข้อ 20  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3 .60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3 .60 
แต่ไม่น้อยกว่า 3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน 
หรือไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (หลัง
อนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร   2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี 
ไม่เกิน 11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 17 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22  ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
  
  ข้อ 23  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ า
กว่าอนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ ใช้หลักสูตรขอ ง
มหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอน
ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
   “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา
ใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน  
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                   ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับ
เดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหา
สาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่
ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน 
รายวิชาต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือ
ภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียน
นั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่
ก าหนดในวรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
รายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบ
ประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการ
อ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็น
นักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจาก
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัด
จ านวนหน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ใน ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  
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 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C
   (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการ
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และ
ข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอก
หนึ่ง  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของ
หน่วยกิตรวมข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี  ต้องมี เวลาศึกษาอยู่ ใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียน
ของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วย
กิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 
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   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่
เคยศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาค
เรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการ
เรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความ และ

วินิจฉัย ชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก  ง 
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล  นายสัญญา  พรหมภาสิต  
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา  

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 2538 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง  
 วิจัย 
  - 

 ต ารา/หนังสือ 
  - 

 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สัญญา  พรหมภาสิต. (2559). การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม  

กรณีศึกษาบริษัทธรรมรัตน์คอนกรีต จ ากัด. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที ่11 
(ฉบับที่ 2). หน้า 9-19. 

 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
สัญญา  พรหมภาสิต และ อิทธิพล เหลาพรหม. (2558). การวิเคราะห์หาความต้านทานทางไฟฟ้า 

เพื่อตรวจวัดระดับความชื้นในดิน. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2. วันที่ 22 ธันวาคม 2558. หน้า 245 - 252. 
 

3. รายวิชาที่สอน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
5701101  การปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 3(0-6-3) 
5711103   วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร 4(3-3-6) 
5712108 การผลิต ส่งจ่าย และจ าหน่ายทางไฟฟ้าก าลัง 3(2-2-5) 
5713202 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(2-2-5) 
5714201 วิศวกรรมการส่องสว่าง  3(2-2-5) 
5713104 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 3(2-2-5) 
5713106 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
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ชื่อ-สกุล  นายวสันต์ เพชรพิมูล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา  

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2553 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 2550 

 
2.ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง  
 วิจัย 
วิษณุ บัวเทศ และวสันต์ เพชรพิมูล. (2561). การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับชุมชนต้นแบบ  

ในการจัดการพลังงานทดแทนของจังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

วิษณุ บัวเทศ และวสันต์ เพชรพิมูล. (2561). รูปแบบการจัดการพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล 
ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 ต ารา/หนังสือ 
  - 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  - 

 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
วสันต์ เพชรพิมูล. (2560). ระบบคอนเวอร์เตอร์ขนาด 1 kW ส าหรับเครื่องคัดเมล็ดข้าวพลังงาน

แสงอาทิตย์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา 
จังหวัดก าแพงเพชร. การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 23-24 
มีนาคม 2560, หน้า 318-325. 

วิษณุ บัวเทศ, วสันต์ เพชรพิมูล, นาริน คชฤทธิ์ และสมิตา อรรควงษ์.(2558).การศึกษาสภาพ และ
ความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหา
วิทยาลับราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2558, หน้า 19-24. 
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3. รายวชิาที่สอน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
5713107  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(2-2-5) 
5713103  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(2-2-5) 
5712105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  3(2-2-5) 
5713201 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์ 3(2-2-5) 
5712109 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  3(2-2-5) 
5713108 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-2-1) 
5714101 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 3(0-6-3) 
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ชื่อ-สกุล  นายมนูญ  บูลย์ประมุข 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา  

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552 
วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า) สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 2546 

 
2.ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง  
 วิจัย 
มนูญ บูลย์ประมุข. (2557). ระบบสแกนลายนิ้วมือเคลื่อนที่ส าหรับบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 นักศึกษา. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
มนูญ บูลย์ประมุข. (2557). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องฟักไข่โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
 เกษตรกร ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร . ก าแพงเพชร: 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
มนูญ บูลย์ประมุข. (2559). ระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยอาร์เอฟไอดีแบบ
 พกพา. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 ต ารา/หนังสือ 
  - 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  - 

 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
มนูญ บูลย์ประมุขและอิทธิพล เหลาพรม. (2561). การพฒันาและหาประสิทธิภาพเครื่องฟักไข่โดย
 การมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร. 
 การประชุมทางวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที ่4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 เทพสตรี, หน้า 308-312. 
มนูญ บูลย์ประมุข. (2561). การประยุกต์ไมโครคอนโทรเลอร์ PIC18F46K22 ส าหรับตรวจสอบ

การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยระบบอาร์เอฟไอดี. การประชุมทางวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, หน้า 313-317. 
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3. รายวิชาที่สอน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
5711101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  3(3-0-6) 
5711102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6) 
5712103  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  3(3-0-6) 
5713203 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโคคอนโทรลเลอร์  3(2-2-5) 
5701102 เทคโนโลยีสารสรเทศและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
5711108 วงจรดิจิทัล 3(2-2-5) 
5714402 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450) 
5714404 หรือเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 6(540) 
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ชื่อ-สกุล  นายอิทธิพล  เหลาพรม 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา  

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2557 
วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2551 

 
2.ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง  

 วิจัย 

  - 

 ต ารา/หนังสือ 

  - 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  - 

 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
อิทธิพล เหลาพรม และสมโภชน์ วงษ์เขียด. (2561). การสร้างและศึกษาหาประสิทธิภาพชุดทดลอง

การควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ส าหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลับราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 5 วันที่ 21 ธันวาคม 2561, หน้า 
234-241. 

สมโภชน์ วงษ์เขียด และอิทธิพล เหลาพรม. (2561). เครื่องตวงน้ าหนักแบบอัตโนมัติส าหรับบรรจุ
ภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลับราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 
5 วันที่ 21 ธันวาคม 2561, หน้า 227-233. 

อิทธิพล เหลาพรม และวิษณุ บัวเทศ. (2559). การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนแบบ 
ผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลับราชภัฏ
ก าแพงเพชร ครั้งที่ 3 วันที่ 22 ธันวาคม 2559, หน้า 293-299. 
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3. รายวิชาที่สอน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
5712102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6) 
5712104 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า  3(2-2-5) 
5713105 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรีเลย์  3(2-2-5) 
5714202 ระบบเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  3(2-2-5) 
5701103 วัสดุอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5714401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90) 
5714403 หรือเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45) 
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ชื่อ-สกุล  นายวิษณุ  บัวเทศ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา  

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การ
บริหารและการพัฒนา)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2557 

คอ.ม. (ไฟฟ้า)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2552 
วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2548 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง  
 วิจัย 
วิษณุ  บัวเทศ. (2561). การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับชุมชนต้นแบบในการ 

ประยุกต์ใช้กับเกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดก าแพงเพชร. กรุงเทพฯ: กระทรวงพลังงาน.  
วิษณุ บัวเทศ และวสันต์ เพชรพิมูล. (2561). การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับชุมชนต้นแบบ  

ในการจัดการพลังงานทดแทนของจังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

วิษณุ บัวเทศ และวสันต์ เพชรพิมูล. (2561). รูปแบบการจัดการพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล. 
ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

วิษณุ  บัวเทศ และวุฒิเสก ทิพันธ์. (2560). การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ย่ังยืน ด้วยการพึ่งพาพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในเขตจังหวัดก าแพงเพชร. กรุงเทพฯ: 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

วิษณุ บัวเทศ และอิทธิพล เหลาพรม. (2559). การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนแบบ 
ผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

วิษณุ บัวเทศ และวสันต์ เพชรพิมูล. (2558). การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  

วิษณุ  บัวเทศ. (2558). รูปแบบการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน. ก าแพงเพชร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

วิษณุ  บัวเทศ. (2558). กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 ของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
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 ต ารา/หนังสือ 
วิษณุ บัวเทศ. (2558). การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ปัญญาชน. จ านวน  
  208 หน้า 
  
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
วิษณุ บัวเทศ. (2559). การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียง ด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
  เขตจังหวัดก าแพงเพชร. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
  สุนันทา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หน้า 83-95. 
วิษณุ บัวเทศ. (2559). รูปแบบการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน. วารสารวิชาการ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 
2559, หน้า 84-92. 

วิษณุ บัวเทศ. (2559). กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 21 ของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 22 ฉบับพิเศษ กันยายน – ธันวาคม 2559, หน้า 105-113. 

บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
- 

3. รายวิชาที่สอน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
5711105 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5) 
5712106 เครื่องจักรกลไฟฟ้า  3(2-2-5) 
5714204 การออกแบบและประยุกต์ใช้งานระบบพลังงาแสงอาทิตย์  3(2-2-5) 
5702101 การจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5703101 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
5701104 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(2-2-5) 
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