
 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดที ่1   ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
หมวดที ่3   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 11 
หมวดที ่4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 32 
หมวดที่ 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 48 
หมวดที ่6   การพัฒนาคณาจารย์ 49 
หมวดที ่7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 50 
หมวดที ่8   กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 57 
ภาคผนวก ก ค ำอธิบำยรำยวิชำ 58 
 1. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 59 
 2. หมวดวิชำเฉพำะ 70 
ภาคผนวก ข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ และค ำสั่งต่ำงๆ 85 
ภาคผนวก ค ภำระงำนสอนและผลงำนทำงวิชำกำรอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 105 

 

 

 



รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2559) 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะ/สาขาวิชา             คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
 
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย      : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Electronics Computer  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) 
 ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Electronics Computer) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Electronics Computer) 
3. วิชาเอก (ถา้มี) 

  ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 



2 
 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559   
 6.2 เริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 

6.4 สภาวิชาการได้ให้ ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุม ครั้งที ่4/2559 วันที่ 18 เมษายน 2559 

6.5 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 
วันที่ 21 เมษายน 2559 
             
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปีการศึกษา 2561 (ระดับปริญญาตรีนับจากวัน เปิดท าการจัดการเรียนการสอน) 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 (1) พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
 (2) ช่างเทคนิคในหน่วยงานและโรงงานอุตสาหกรรม 

(3) นักพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
(4) พนักงานบริหารและดูแลคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่าย 

 (5) ครู อาจารย์ 
 (6) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (7) นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์  
 (8) ผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
   
 

   
 
 
 
 
 
 
 



9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา(สุดท้าย)ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 

 
ล าดับ 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ /สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นายทวีศักดิ์  ทันจันทร์ 
 

อาจารย์ ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
(แขนงอิเล็กทรอนิกส์) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2558 
 

2554 

2 นายอานนท์  วงษ์มณี 
 

อาจารย์ ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) (แขนงอิเล็กทรอนิกส์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  
(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2552 
2546 

3 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กล่าวถึง การปรับเปลี่ยนที่
รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้
เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มี
บทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ Operational Technology หรือที ่เรียกว่า Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และ
อ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท า
ให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์โดยตรงจึงเป็นสาขาหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคการผลิตท าให้ต้อง
มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและท าให้ประเทศ
สามารถพ่ึงพาเทคโนโลยีตนเองและสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้ 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนหลักสูตรจะต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ในปัจจุบัน

ทิศทางแนวโน้มการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะใน
หน่วยงาน โรงงานและองค์การต่าง ๆ มีการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย การใช้คอมพิวเตอร์ใน
หน่วยงานต่าง ๆ การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ควบคุมการท างานใน
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่สังคมที่มีการใช้เทคโนโลยีทุกหนทุกแห่งตลอดเวลา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จ าเป็นจะต้องใช้นักอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจ
ในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้
เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย มุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง 
เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย จึงมุ่งเน้นให้เกิดค่านิยมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือช่วยเหลือสังคม ปลูกฝังค่านิยมในการสร้างสรรค์งานวิชาการสู่ชุมชน การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและ
ส่งเสริมการใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ที่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึง
ผลกระทบต่อประชาชน สังคมและวัฒนธรรมไทย การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุ้มค่าควบคู่ไปกับการมุ่งธ ารง
ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
ด าเนินการสอนโดย คณาจารย์โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วนกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ด าเนินการโดย
สาขาวิชา คณาจารย์โปรแกรมวิชาร่วมกับ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย
ความร่วมมือกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถานประกอบการ 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
13.3 การบริหารจัดการ 

ก าหนดให้มีการวางแผนร่วมกันระหว่างคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืนที่รับผิดชอบรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีที่นักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องเรียน และจะต้องมีการประสานงาน
กับคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืนที่มีนักศึกษามาเรียนรายวิชาของหลักสูตรนี้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
หมวดวิชาเลือกเสรี 
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14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและก าหนดสาระของรายวิชา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2559) มีแนวคิด
ในการออกแบบหลักสูตร โดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล 
และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี รวมถึงบริบทของหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น  

2. การก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา  ก าหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยมีการจัดล าดับรายวิชาก่อนหลังเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
และจะมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้าทางวิทยาการใน
ศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีที่
หลากหลาย เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

3.1 ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
และทักษะชีวิตและอาชีพ 

3.2 เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตอาสา 
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

3.3 เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ “มีคุณธรรม น า
ความรู้ สู่นักปฏิบัติการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” 

3.4 เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร  ได้แก่  
3.4.1  มีความอดทน มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งมีจรรยาบรรณ

ต่อวิชาชีพ 
3.4.2  มีความรู้และความสามารถในเชิงวิชาการ วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.4.3  มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต

ได้อย่างมีคุณภาพ 
3.4.4 มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.4.5 มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งเป็น

พลเมืองดีของสังคม 
4. การประเมินผลการเรียนรู้ จะค านึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่ง

ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะ
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี  สารสนเทศ 

5. หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึง
ความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

 

หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตให้รอบรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มีความสามารถ และมีทักษะด้าน

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติ  

1.2 ความส าคัญ  
ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี          

เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นใน

ศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการ

จัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่

เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ 

(learning skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กในศตวรรษที่  21 นี้  มีความรู้ 

ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว 

 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดย

ร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย

เน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่ง

ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  

ทักษะแห่งศตวรรษที่  21 (21st century skills) (วิจารณ์  พานิช , 2555, หน้า 16-21) ได้
กล่าวถึงทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้  

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  
จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นใน

ปัจจุบัน ได้แก่  
- ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
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- การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
- การสื่อสารและการร่วมมือ 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึง

ต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัย
ความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ 

- ความรู้ด้านสารสนเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 
- ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 
ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะ

ชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
- ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
- การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
- ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 
- การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต  
- ความรับผิดชอบเชื่อถือได้  
- ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ   

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพ่ือมีความรู้ความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยเน้นพ้ืนฐานทาง

อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา สร้างและตรวจซ่อม เพื่อให้สามารถพัฒนางาน
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการใช้งานในชุมชนท้องถิ่นและอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 

1.3.2 เพ่ือมีทักษะ ประสบการณ์และความก้าวหน้าเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์  ที่จะน าไปประกอบอาชีพ พัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่
การที่จะศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชานี้ในระดับสูงต่อไป 

1.3.3 เพ่ือมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานด้วยความ
อดทน ความขยันหมั่นเพียร ประหยัด มีความสามารถในการสื่อสารและท างานเป็นทีมได้ เป็นผู้ที่มีความเข้าใจ
สังคม องค์กร เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรนี้จะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในรอบ 5 ปี 

แผนการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

1.ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 
 
 

1. ติดตามประเมินหลักสูตร 
2. น าผลการประเมินหลักสูตรมา
ปรับปรุงหลักสูตร 
3. เชิญผู้ใช้บัณฑิต ผู้เชียวชาญทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมาร่วมพัฒนา
หลักสูตร 

- รายงานผลการด าเนินงานและ
ข้อมูลการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร - 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
โดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. การประเมินการเรียนการสอน 

- แผนการบริหารการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3, มคอ. 5) 
 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน 

3. การทบทวนและปรับปรุง 
หลักสูตรให้สอดคลองกับผลงาน 
การวิจัยใหม่ในศาสตร์ของตนเอง ใน
ศาสตร์ที่เกีย่วข้อง รวมทั้ง แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงขององค์ ความรู
ใหม่ของเทคโนโลยี 

1. เข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ติดตามแนวโนมความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน/ผู้ใช้บัณฑิตใน
ระดับท้องถิ่นและ ระดับชาติ 

-มีเอกสารรายงานผลการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการว่าด้วย
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ 
- มีรายงาน ข้อมูลแนวโนมความ
ต้องการ พัฒนาผู้เรียน/ผูใช้บัณฑิต
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

4. การบริหารทรัพยากรการเรียน 
การสอน 

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ 
ต ารา/สื่อประกอบการเรียน        
การสอน 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 

-  เอกสาร / ต ารา / สื่อ
ประกอบการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
 
-  สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มี
มาตรฐานพอเพียง 
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แผนการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

5. การบริหารบุคลากร 1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอน 
 
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาทักษะการสอน
ของอาจารย์ 
- จ านวนงบประมาณที่จัดสรรให้
อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา 
- รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรบ
ประชุมสัมมนา 
-  มีผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ผู้สอน 
-การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่
เพ่ิมข้ึน 
- การเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาที่
ตรงสาขา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

6. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

- ระบบและโครงการให้ค าปรึกษา 
 
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษา 

7. ความต้องการของตลาดแรงงาน  
สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. วิจัย / ส ารวจความต้องการ
ของตลาดแรงงานและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- ผลการวิจัย / ส ารวจความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
- ผลการวิจัย / ส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดย 1 
ภาคการศึกษามรีะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 

อาจจะจัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม่มี- 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาปกติที่ 1: มิถุนายน-กันยายน   
ภาคการศึกษาปกติที่ 2: พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน: มีนาคม-พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  
2.3.2 นักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ มีพ้ืนฐานทางช่างไม่เท่ากัน  
2.4.3 นักศึกษามีความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไม่

เท่ากัน 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนและการ
แบ่งเวลา  

2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล 
ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา  

2.4.3 จัดให้มีการฝึกอบรมและเรียนปรับพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาใหม่ให้มีความรู้พ้ืนฐานทาง
ช่างในการใช้เครื่องมือวัดทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ด้วย
การเพ่ิมเติมทักษะเฉพาะรายบุคคล/รายกลุ่ม 



12 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

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 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
 
 

2.6 งบประมาณตามแผน  
รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย: บาท)  

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าวัสดุ 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 

ค่าใช้สอย 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 
ค่าตอบแทน 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 

ค่าครุภัณฑ์ 150,000 300,000 450,000 600,000 750,000 

รวม 450,000 900,000 1,350,000 1,800,000 2,250,000 
จ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตประมาณ 15,000 บาท/คน/ปี 
 

หมายเหตุ : เฉลี่ยทุกรายการ (ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และงบประมาณด้านอาคารและสถานท่ี) 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน  

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า    136     หน่วยกิต  
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
               แบ่งเป็นกลุ่มวิชา ดงันี้   
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
  1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์      ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ไม่น้อยกว่า   6 

 
หน่วยกิต 

   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 - 1.4     ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาแกน  18 หน่วยกิต 
  2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  18 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  57 หน่วยกิต 
  2.3.1 วิชาบังคับ  36 หน่วยกิต 
  2.3.2    วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต 
  2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หรือสหกิจศึกษา 
 7 หน่วยกิต 

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชา   
1)  รหัสวิชา  
 การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัส

ทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
                                                                               
                                                                                
                                                                                 

                                                                              
                                                                               

 
 
เลขตัวที่ 1–3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6–7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
หมายเหตุ 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 
เลข 1 หมายถึง ความรู้พ้ืนฐาน 
เลข 2 หมายถึง ความรู้ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
เลข 3 หมายถึง  ความรู้ด้านออกแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เลข 4 หมายถึง  ความรู้ด้านสัญญาณ (อนาล็อกและดิจิตอล)      
เลข 5 หมายถึง ความรู้ด้านระบบควบคุมอุตสาหกรรม 
เลข 6 หมายถึง  ความรู้ด้านเครื่องมือวัด  
เลข 7 หมายถึง ความรู้ด้านซอฟท์แวร์ และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
เลข 8 หมายถึง ความรู้ด้านสัมมนาและโครงงาน    
เลข 9 หมายถึง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา 
หมายเหตุ  
ตัวเลข และ ความหมายของแต่ละกลุ่มใส่ให้ตรงกับสาขาที่ท าหลักสูตร 

 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย  

ลักษณะเนื้อหา 

ล าดับก่อนหลัง 

2 3 4 5 6 7 1 
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2) รายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

30 
 

หน่วยกิต ให้เรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้                   ไม่น้อยกว่า 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
  บังคับเรียน               6  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา รายวิชา 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 รายวิชา 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) 

  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 ภาษาพมา่เพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชา
ต่อไปนี้                               ไม่น้อยกว่า   

 
6 

 
หน่วยกิต 

  รหัสวิชา รายวิชา  น(ท–ป–อ) 
  1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

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

  1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making Skill 

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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชา
ต่อไปนี้                               ไม่น้อยกว่า   

 
6 

 
หน่วยกิต 

  รหัสวิชา รายวิชา  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) 
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  รหัสวิชา                 รายวิชา  น(ท–ป–อ) 
  2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

Interdisciplinary Social Science for Development 
3(3-0-6) 

 
  2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 

Globalization and Localization 
3(3-0-6) 

  2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

  2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
Human Beings, Community, and Environment 

3(3-0-6) 

  2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3(3-0-6) 

  2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Fundamental Knowledge on Thai Politics and 
Government 

3(3-0-6) 

  2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
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) 

  3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                          
ไม่น้อยกว่า   

 
 
6 

 
 

หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1-1.4. จ านวน             

ไม่น้อยกว่า                
 
3 

 
หน่วยกิต 

  รหัสวิชา รายวิชา  น(ท–ป–อ) 
  1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Sports and Recreation for Quality of Life 
3(2-2-5) 
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  รหัสวิชา รายวิชา  น(ท–ป–อ) 
  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) 

  5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

  5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ให้เรียนรายวิชา                                        ไม่น้อยกว่า                                    100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน                                                   จ านวน   18 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา รายวิชา  น(ท–ป–อ) 
  5801101 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

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

  5801102 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
Applied Mathematics for Industrial Technology 

3(3-0-6) 

  5801103 ฟิสิกส์ส าหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
Physics for Industrial Technologists 

3(2-2-5) 

  5802101 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
Mathematics Electronics and Computer 

3(2-2-5) 

  5803801 สถิติวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
Statistical Research Industrial Technology 

3(2-2-5) 

  5804101 ภาษาอังกฤษในงานอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
English in Electronics and Computer 

3(2-2-5) 

 
 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                           18 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา รายวิชา  น(ท–ป–อ) 
  5801201 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน 

Basic Electronics and Applications 
3(1-4-4) 

  5801202 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
Electrical and Electronics Drafting 

3(2-2-5) 

  5801601 การวัดและเครื่องมือวัด 
Measurement and Instrumentation 

3(2-2-5) 

  5801701 ระบบคอมพิวเตอร์และการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
Computer systems and Maintenance Equipment 

3(2-2-5) 

  5801702 การเขียนโปรแกรมภาษาในงานอุตสาหกรรม     
Language Programming in Industrial 

3(2-2-5) 

  5801703 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโปรโตคอล 3 (2 – 2 – 6) 
Computer Network and Protocols 

3(2-2-5) 
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2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                                                             57     หน่วยกิต                              
 2.3.1 วิชาบังคับ                                            36 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา รายวิชา  น(ท–ป–อ) 
  5801301 วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์  

Electronic Circuits Analysis 
3(2-2-5) 

  5802202 งานบริการตรวจซ่อมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
Electrical and Electronic Appliance Services  

3(2-2-5) 

  5802301 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง                                                                                                   
Direct Current Circuit Analysis 

3(2-2-5) 

  5802401 การออกแบบวงจรดิจิตอล  
Digital Circuit Design 

3(2-2-5) 

  5802501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
Industrial Electronics 

3(2-2-5) 

  5802502 เทคโนโลยีพีแอลซี 
Programmable Logic Control (PLC) Technology 

3(2-2-5) 

  5802701 การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล  
Database System Design and Management 

3(2-2-5) 

  5802702 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

  5802703 การออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเว็บ 
Web Database Development Design 

3(2-2-5) 

  5803401 เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม  
Telecommunication Technology 

3(2-2-5) 

  5803701 ออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Engineering Designs and Drawings with a Computer 
Program 

3(2-2-5) 

  5804801 โครงงานทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
Project of Electronics Computer 

3(0-6-3) 
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 2.3.2 วิชาเลือก         เรียนรายวิชาต่อไปนี้                  ไม่น้อยกว่า                                            21 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา รายวิชา  น(ท–ป–อ) 
  5801104 วัสดุและเทคโนโลยี   

Materials and Technology 
3(2-2-5) 

  5801105 การเขียนแบบอุตสาหกรรม  
Industrial Drawing                       

3(2-2-5) 

  5801203 พ้ืนฐานงานช่างอุตสาหกรรม  
Fundamental for Industrial Technicians 

3(1-4-4 ) 

  5801204 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3 (3 – 0 –  
Industrial Safety 

3(2-2-5) 

  5802201 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Circuit Design  

3(2-2-5) 

  5802402 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
Electromagnetic Fields and Waves 

3(2-2-5) 

  5802503 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการประยุกต์ใช้ 3 (2 – 2 – 6)  
Power Electronics and Application 

3(2-2-5) 

  5802705 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เอนิเมชั่น 
Graphic Design and Application Developer Animation 

3(2-2-5) 

  5802801 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3 (3 – 0 – 6) 
Industrial Economics 

3(2-2-5) 

  5802901 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมในงานอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
Small Business Management in Electronics Computer 

3(2-2-5) 

  5803101 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมทางอุตสาหกรรม 
Personnel Development and Training Industrial 

3(2-2-5) 

  5803301 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ                                                                                               
Alternating Current Circuit Analysis 

3(2-2-5) 

  5803402 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์  
Sensors and Transducers 

3(2-2-5) 

  5803403 การสื่อสารดาวเทียม 
Satellite Communications 

3(2-2-5) 

  5803404 เทคโนโลยีเสียงและภาพ                      
Audio and Video Technology 

3(2-2-5) 
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  5803501 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ 
Microcontroller and Interfacing 

3(2-2-5) 
 

  5803502 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้ 
Microprocessor and Applications 

3(2-2-5) 

  5803503 หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม                                                                         
Industrial Robots 

3(2-2-5) 

  5803504 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
Automatic Control System 

3(2-2-5) 

  5803702 การจัดการและออกแบบเครือข่าย  
Network Management and Design 

3(2-2-5) 

  5803703 การออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
e-Commerce System Design 

3(2-2-5) 

  5803803 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์  
Selected Topics in Electronics Computer 

3(2-2-5) 

  5803804 หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์   
Special  Topics in Electronic Computer 

3(2-2-5) 

  5804103 การบริหารงานในอุตสาหกรรม 3 (3 – 0 – 6) 
Industrial Management 

3(2-2-5) 

  5804201 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์    
Biomedical Electronics 

3(2-2-5) 

  5804701 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม 3 (3 – 0 – 6) 
Information Technology in Industrial 

3(2-2-5) 

 
 2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   7 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา รายวิชา   น(ท–ป–อ) 
  5804901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

Preparation for Field Experience in Electronic Computer 
2(90) 

  5804902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
Field Experience  in Electronic Computer 
หรือ 

5(450) 

  5804903 การเตรียมสหกิจศึกษา  
Cooperative Education Preparation 
 

1(45) 
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  5804904 สหกิจศึกษา  
Cooperative Education 

6(540) 

  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                             ไม่น้อยกว่า      6            หน่วยกิต 
       ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
รายวิชานี้ 

 
3.1.4  แผนการศึกษา 

ปีการศึกษาที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

วิชาแกน 5801102 คณิตศาสตร์ประยุกตส์ าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
5801103 ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

พื้นฐานวิชาชีพ 
 

5801201 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน 3(1-4-4) 
5801601 การวัดและเครื่องมือวัด  3(2-2-5) 

5801701 ระบบคอมพิวเตอร์และการซ่อมบ ารุงอุปกรณ ์  3(2-2-5) 
รวม 21 

 
ปีการศึกษาที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
วิชาแกน 5801101 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  3(2-2-5) 

พื้นฐานวิชาชีพ 5801702 การเขียนโปรแกรมภาษาในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5801202 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

5801703 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโปรโตคอล 3(2-2-5) 
วิชาบังคับ 5801301 วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

รวม 21 
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ปีการศึกษาที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

วิชาบังคับ 5802301 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง                                                                                                    3(2-2-5) 
5802401 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3(2-2-5) 

5802501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

5802701 การออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
5802702 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

รวม 21 
ปีการศึกษาที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

วิชาแกน 5802101 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

วิชาบังคับ 5802202 งานบริการตรวจซ่อมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
5802502 เทคโนโลยพีีแอลซี 3(2-2-5) 

5802702 การออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเว็บ 3(2-2-5) 
วิชาเลือก xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 
  

ปีการศึกษาที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

วิชาบังคับ 5803401 เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม 3(2-2-5) 

5803701 ออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

วิชาเลือก xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(x-x-x) 
รวม 21 
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ปีการศึกษาที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
วิชาแกน 5803801 สถิติวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

วิชาเลือก 
 

xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(2-2-5) 

xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(2-2-5) 
การเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(2-2-5) 

รวม 15 

 
ปีการศึกษาที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

วิชาแกน 5804101 ภาษาอังกฤษในงานอิเล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
วิชาบังคับ 5804801 โครงงานทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ ์

5804901 
หรือ 
5804903 

เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

หรือ 
การเตรียมสหกิจศึกษา  

2(90) 
หรือ 
1(45) 

รวม 10 หรือ 11 

 
       3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา     

   ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
 

 

ปีการศึกษาที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย น(ท-ป-อ) 
กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ ์

5804902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  5 (450) 

หรือ  

5804903 สหกิจศึกษา  6 (540) 
รวม 5 หรือ 6 
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3.2. ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
หมายเหตุ ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในภาคผนวก ง 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ /สาขาวิชาเอก สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีทีส่ าเร็จ 
การศึกษา 

1* นายทวีศักดิ์  ทันจันทร์ อาจารย ์ ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) (แขนงอิเล็กทรอนิกส์) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

2558 
2554 

2 นางปรีชาภรณ์  ขันบุร ี
 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอตุสาหกรรม)  
(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

2551 
2548 

3 นายโยธิน  ป้อมปราการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(อุตสาหกรรมศึกษา) 

กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 
อส.บ. (โทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง   

2538 
2528 

4 นายอนัน  หยวกวัด ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(อุตสาหกรรมศึกษา) 

วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอตุสาหกรรม)  
(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2551 
2544 

 

5* นายอานนท์  วงษ์มณี อาจารย ์ ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) (แขนงอิเล็กทรอนิกส์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอตุสาหกรรม)  
(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2552 
2546 

26 
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3.2.2. อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 รศ.ดร.ไพโรจน์  เนียมนาค 
(เทคโนโลยีไฟฟ้า) 

รองศาสตราจารย์ 2556 
(อุตสาหกรรมศึกษา) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2545 
(เทคโนโลยีไฟฟ้า) 

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์) 
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

- วิทยาลัยครูเพชรบรูณ ์
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 
2536 
2528 

2 ผศ.สฤษณ์   พรมสายใจ 
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2548 
(เทคโนโลยีเซรามิกส์) 

กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 
วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- วิทยาลัยครูก าแพงเพชร 

2543 
2533 

3 อาจารย์โยธิน   ป้อมปราการ 
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2558 
(อุตสาหกรรมศึกษา) 

กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 
อส.บ.(เทคโนโลยโีทรคมนาคม) 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2538 
2528 

4 ผศ.นรตุม์ บุตรพลอย 
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2554 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์) 

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยรังสิต 
- สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2552 
2545 
2540 

5 อาจารย์ธนิรตัน์   ยอดด าเนิน 
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

อาจารย ์ คอ.ม.(ไฟฟ้า) 
อส.บ.(เทคโนโลยโีทรคมนาคม) 

- มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตาก 

2552 
2548 

6 อาจารย์วรวุฒิ  บุตรด ี
(เทคโนโลยีพลังงาน) 

อาจารย ์ วท.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)  
วท.ม. (พลังงานทดแทน)  

- มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2548 
2553 

7 อาจารย์อนัน หยวกวัด 
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2558 
(อุตสาหกรรมศึกษา) 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2550 
2544 

8 อาจารย์ปรีชาภรณ์ ขันบุร ี
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์) 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

2550 
2548 

27 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

9 อาจารย์อานนท์ วงษ์มณ ี
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

อาจารย ์ คอ.ม.(ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-ไฟฟ้า) 
วท.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 

- มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2552 
2546 

10 ดร.เทพ   เกื้อทวีกุล 
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

อาจารย ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ)  
วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ)   
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2546 
2549 
2555 

11 อาจารย์ทวีศักดิ์   ทันจันทร ์ อาจารย ์ คอ.ม.((วิศวกรรมไฟฟ้า) แขนงอิเลก็ทรอนิกส์) 
คอ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

-- มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

2558 
2554 

 

28 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

 จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง  ดังนั้นหลักสูตรได้
ก าหนดให้ มีรายวิชาฝึกงานทางวิชาชีพและให้มีแผนการเรียนส าหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในรูปแบบสห
กิจศึกษา 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้ 

  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณคา่และจัดการปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรม 
1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาเสียสละและซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.4  ตระหนักและปฏิบัติตนอย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในงาน

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
2.2 วิเคราะห์ปัญหา ปฏิบัติ และสร้างสรรค์ผลงานวิจัย  รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ 

และการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาทางอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ 

2.3 ติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

2.4 มีความรู้ในแนวกว้างทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

2.5 บูรณาการความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ค้นหาข้อเท็จจริงโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ 
3.2 สืบค้นตีความและประเมินประโยชน์ของเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
3.3 รวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขได้สอดคล้อง

กับความต้องการของภาคธุรกิจ และภาครัฐ  
3.4 ประยุกต์ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาทางอิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 



30 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สื่อสารโดยใช้วิธีการพูดและเขียนกับคนได้ในทุกระดับทุกวัยโดยใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 
4.2 ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
4.3 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4.5 เป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
4.6 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญ 
5. ดานทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าแก้ปัญหาโจทย์ทางด้าน
อุตสาหกรรม 

5.2 ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์แปลความหมาย 
5.3 เลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารทั้งรูปแบบปากเปล่าและการเขียนรวมทั้งเลือกใช้

รูปแบบในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
4.2  ช่วงเวลา 

  4.2.1 การเตรียมฝึกประการณ์วิชาชีพ ฯ อยู่ระหว่างภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 4   
  4.2.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฯ หรือ สหกิจศึกษา อยู่ระหว่างภาคการศึกษาที่ 2 ของปี
การศึกษา 4   

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฯ หรือ สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
ข้อก าหนดในการท าโครงงานหรือวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจ 

หรือเพ่ือการเรียนการสอน หรือเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือเพ่ืองานทางอุตสาหกรรม โดยต้องมีธุรกิจที่
อ้างอิงและคาดว่าจะน าไปใช้งานหากโครงงานหรือวิจัยส าเร็จ โดยก าหนดให้มีจ านวนผู้ร่วมโครงงานวิจัย 1-2 
คน และจัดท ารายงานน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด  

5.1. ค าอธิบายโดยย่อ  
ขั้นตอนการท าโครงงาน การวางแผน วิธีการท าโครงงาน การออกแบบ สร้าง และทดสอบระบบที่

ได้ออกแบบ นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานในรูปแบบวิทยานิพนธ์ให้หัวเรื่องท่ีเป็นหัวข้อโครงงาน และจะต้อง
น าเสนอวิทยานิพนธ์ต่อหน้าคณะกรรมการ  



31 
 

ปฏิบัติจัดท ารายงานสรุปและน าเสนอรายงายในการสัมมนาต่อหน้าคณะกรรมการเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา 

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้  
    นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท าการ

โครงงานหรือวิจัย สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้เกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษามีดังนี้ 

  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าและจัดการปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรม 
1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาเสียสละและซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในงาน

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
2.2 วิเคราะห์ปัญหา ปฏิบัติ และสร้างสรรค์ผลงานวิจัย  รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ 

และการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาทางอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ 

2.3 ติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

2.4 มีความรู้ในแนวกว้างทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

2.5 บูรณาการความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ค้นหาข้อเท็จจริงโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ 
3.2 สืบค้นตีความและประเมินประโยชน์ของเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
3.3 รวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขได้สอดคล้อง

กับความต้องการของภาคธุรกิจ และภาครัฐ  
3.4 ประยุกต์ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาทางอิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สื่อสารโดยใช้วิธีการพูดและเขียนกับคนได้ในทุกระดับทุกวัยโดยใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 
5. ดานทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.1 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าแก้ปัญหาโจทย์ทางด้าน
อุตสาหกรรม 

5.2 ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์แปลความหมาย 
5.3 เลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารทั้งรูปแบบปากเปล่าและการเขียนรวมทั้งเลือกใช้

รูปแบบในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
5.3. ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 4 
5.4. จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
5.5. การเตรียมการ  
มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงงานวิจัยทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
5.6. กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน งานวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์

ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา โดยโครงงาน
ดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น และจัดให้มีการสอบน าเสนอท่ีมีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 

 

หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.ด้านบุคลิกภาพ -มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา 

สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานในบาง
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนท่ีนักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา 

2.ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมสี่วนร่วมใน
การน าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาไดส้รา้งภาวะผู้น าและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มทีด่ ี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้า
ในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นกัศึกษามีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน
อยา่งสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมความกลา้ในการแสดง
ความคิดเห็นในด้านต่างๆ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

3.จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการ
กระท าความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ 

4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  - การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดย
การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถ
ประยุกต์ใช้ 

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการแบบฝึกหัดและ
กรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

6. มีทักษะในด้านการท างานเป็นทีม  - มีการจัดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม แทนที่จะเป็นงานแบบเดียวเพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างาน และมีทัศนคติที่ดีในการท างาน 

7. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ - ในรายวิชาเฉพาะผู้สอนต้องมอบหมายงานให้นักศึกษามีกิจกรรม
ค้นคว้าหาข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงบูรณาการ มาให้ใช้ในการแก้ปัญหาในสาขาได้อย่างเหมาะสม 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1) คุณธรรม  จริยธรรม 
    1.1 มีคุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณ 
    1.2  มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสตัย ์
    1.3  มีความเสียสละ มีจติอาสา เป็น
แบบอย่างท่ีดี มีความเข้าใจตนเอง  
เข้าใจผู้อืน่ เข้าใจสังคมไทยและสังคม
โลก 
     1.4  รู้จักความจริงของชีวิต คุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ ด าเนินชีวิตโดย
พื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

1) คุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อ
เวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 

   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
แสดงถึง การมีเมตตา กรุณา และความ
เสียสละ 

   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
สังคม 

   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/
มหาวิทยาลยั/ชุมชน 

   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบยีบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   1) คุณธรรม  จริยธรรม 
    1.1 การขานช่ือ การให้คะแนนการ
เข้าช้ันเรียนและการส่งงานตรงเวลา 

    1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 

    1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการปฏิบัตติามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 

2) ความรู ้
       2.1 มีความเข้าใจแนวคดิ หลักการ 
ทฤษฎีด้านคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

2) ความรู ้
    2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดย
เน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้

2) ความรู ้
    2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมิน
จากผลงานและการปฏิบตัิการ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
น าความรู้ดา้นมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตรม์าใช้ในชีวิตประจ าวนั 
   2.4 มีความรู้ความเขา้ใจด้านภาษา 

    2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
    2.3 จัดให้มีการเรียนรูจ้าก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 

    2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
    2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3)  ทักษะทางปัญญา 
     3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ ประเมินข้อมลูจากหลกัฐาน
และ น าข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได ้
     3.2 สามารถศึกษา วิเคราะหป์ัญหา
ที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข 
 
  

3)  ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ส่งเสริมการเรียนรูจ้ากการ
แก้ปัญหา (Problem  Based  
Instruction) 
    3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
    3.3 มอบหมายงานท่ีส่งเสริมการคิด 
วิเคราะห์และสังเคราะห ์

3)  ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
    3.2 ประเมินผลการปฏิบตัิการจาก
สถานการณ์จริง 
    3.3 ประเมินจากการทดสอบ 

 

4) ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี 
มีความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมที่
แตกต่าง มีความสามารถในการท างาน
และแก้ปัญหากลุม่ได ้
     4.2 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง
และสังคม 
     
  

4) ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
     4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลยัฯ 
     4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและการให้ความรว่มมือ 
     4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง  ๆ 

4) ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ประเมินจากการรายงานหน้า
ช้ันเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
     4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
     4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
     4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 
 

5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณติศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจในการ
ด ารงชีวิต 
     5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ท้ัง
การฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้
รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสมทัง้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     5.1 ส่งเสริมใหเ้ห็นความส าคญั และ
ฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและ
ข้อมูลเชิงตัวเลข 
     5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ให้นักศึกษาน าเสนอหน้าช้ัน 
     5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
     5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
      5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสืบค้น ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล ความรู้และเรยีนรูด้้วย
ตนเอง การเรยีนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดถึง
รู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 

ในการน าเสนอผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 
    5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเนน้
ความส าคญัของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 
 



ตารางท่ี 1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก                          

 
 

กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
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 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                
1551001 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน                  
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                
1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                
1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร                

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                

36 
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กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
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 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   
              

 

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                
1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                
1511002 ความจริงของชีวิต                
1521001 พุทธศาสน ์                
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                
2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม                
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                  
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง                
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

37 
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กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
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 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์                
2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

               
1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ                

38 
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กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
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 

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณติศาสตรกั์บการตดัสนิใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                
5071001 อาหารเพ่ือสขุภาพ                
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและจัดการปัญหา
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 

1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาเสียสละและ
ซ่ือสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.4  ตระหนักและปฏิบัตตินอย่างมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชพี 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ

เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง
มีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่ม
น้ันต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น า
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซ่ือสัตย์โดยต้องไมก่ระท าการทุจริตใน
การสอบหรือลอกการบ้านของผูอ้ื่น เป็น
ต้น นอกจากน้ีอาจารย์ผู้สอนทกุคนต้อง
สอดแทรกเรือ่งคุณธรรม จริยธรรมใน
การสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ประเมินจากการตรงเวลา

ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

1.2 ประเมินจากการมีวินัยและ
พร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเขา้
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1.3 ปริมาณการกระท าทุจริต
ในการสอบ 

1.4 ประเมินจากความรับผิด 
ชอบในหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

2. ด้านความรู ้
2.1 มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกบั

หลักการและทฤษฎี ทีเ่กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใน
งานอิเล็กทรอนกิส์และคอมพวิเตอร ์

2.2 วิเคราะห์ปัญหา ปฏิบัติ และ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัย  รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และ
อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับการแกไ้ขปญัหาทาง
อิเล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร ์

2.3 ติดตามความก้าวหน้าและ
วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

2.4 มีความรู้ในแนวกวา้งทางด้าน
อิเล็กทรอนกิส์คอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการ
เปล่ียนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

2.5 บูรณาการความรู้ทางดา้น
อิเล็กทรอนกิส์คอมพิวเตอร์ กับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. ด้านความรู ้
2.1 ใช้การเรียนการสอนในหลาก 

หลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทาง
ทฤษฎี และประยุกตท์างปฎิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งน้ีให้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ 

2.2 ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจน
การฝกึปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2. ด้านความรู ้
2.1 การทดสอบย่อย 
2.2 การสอบกลางภาคเรียน

และปลายภาคเรียน 
2.3 ประเมินจากรายงานที่

นักศึกษาจัดท า 
2.4 ประเมินจากแผนธุรกิจ

หรือโครงการที่น าเสนอ 
2.5 ประเมินจากการน าเสนอ

รายงานในชั้นเรียน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 ค้นหาข้อเท็จจริงโดยใช้กระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอยา่งเป็นระบบ 

3.2 สืบค้นตีความและประเมินประโยชน์
ของเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

3.3 รวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุป
ประเด็นปัญหาและแนวทางการแกไ้ขได้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ และ
ภาครัฐ  

3.4 ประยุกต์ความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาทาง
อิเล็กทรอนกิส์คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
ศึกษาจากกรณีศึกษาที่มีความ

เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยีทาง 
อิเล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์ ในแต่
ละรายวิขา การอภิปรายกลุ่มให้
นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
      ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงาน และการปฏิบัติของ
นักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การ
ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.1 สื่อสารโดยใช้วธิีการพูดและเขยีนกับ
คนได้ในทุกระดับทุกวัยโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม 

4.2 ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกแกก่ารแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมท างาน 

4.3 มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

4.4 มีความรับผิดชอบการพฒันาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชพีอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.5 เป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไ้ข
สถานการณ์ทั้งส่วนตวัและสว่นรวมพร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม 

4.6 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม
สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อ
ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

 
 
 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 สามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่าง
ดี4.2 มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ดรั้บ
มอบหมาย 
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างด ี
4.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานใน
องค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
4.5 มีภาวะผู้น าผา่นการปฏิบัติ
จริงร่วมกับบุคคลอื่นในสถาน
ประกอบการ 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 ประเมินจากพฤตกิรรม
และการแสดงออกของนักศึกษาใน
การน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 

4.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

4.3 ประเมินจากการ
รายงานผลการด าเนินงานและการ
แก้ปัญหา 

4.4 ใช้แบบประเมินความพึง
พอใจของสถานประกอบการที่มีตอ่
นักศึกษาขณะปฏิบัติงานในรายวิชา
การบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ท างาน  
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
5. ดานทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการค้นคว้าแก้ปัญหาโจทย์
ทางด้านอุตสาหกรรม 

5.2 ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์แปลความหมาย 

5.3 เลือกใชเ้ทคโนโลยีเพือ่การสื่อสารทั้ง
รูปแบบปากเปล่าและการเขียนรวมทั้งเลือกใช้
รูปแบบในการน าเสนอไดอ้ย่างเหมาะสม 

5. ดานทักษะในการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา 
ต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วเิคราะห์
สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลาก 
หลายสถานการณ์ 

5. ดานทักษะในการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1ประเมินจากเทคนิคการ
น าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือคณิตศาสตร์และสถิต ิที่
เกี่ยวขอ้ง 
    5.2 ประเมินจากความสามารถ 
ในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผล
ในการเลือกใช้เคร่ืองมือตา่ง ๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการ
น าเสนอต่อชั้นเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชาแกน 
5801101 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม                         

5801102 คณิตศาสตร์ประยุกตส์ าหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม   

                      

5801103 ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                       

5802101 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์                       

5803801 สถิติวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                       

5804101 ภาษาอังกฤษในงานอิเล็กทรอนกิส์และ
คอมพิวเตอร์ 

                      

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                         

5801201 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน                       

5801202 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                       

43 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 

5801601 การวัดและเครื่องมือวัด                    
   

5801701 ระบบคอมพิวเตอร์และการซ่อมบ ารุงอุปกรณ ์                      
 

5801702 การเขียนโปรแกรมภาษาในงานอุตสาหกรรม                         

5801703 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโปรโตคอล                        

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  
5801301 วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์                        

5802202 งานบริการตรวจซ่อมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                        

5802301 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง                                                                                                                         

5802401 การออกแบบวงจรดิจิตอล                       

5802501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม                       

5802502 เทคโนโลยพีีแอลซี                       

5802701 การออกแบบและจัดการระบบฐานขอมูล                        

5802702 การวิเคราะหและออกแบบระบบ                       

5802703 การออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเว็บ                       

5803401 เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม                       
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 

5803701 ออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรมด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

                  
 

   

5804801 โครงงานทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์                       

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) 

5801104 วัสดุและเทคโนโลยี                         

5801105 เขียนแบบอุตสาหกรรม                        

5801203 พื้นฐานงานชา่งอุตสาหกรรม                         

5801204 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม                        

5802201 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์                       

5802402 สนามและคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า                        

5802503 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการประยุกต์ใช้ 3 (2 – 2 – 6)                        

5802705 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์เอนิเมชั่น 

                      

5802801 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3 (3 – 0 – 6)                       
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 

5802901 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมในงานอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ 

                   
 

  

5803101 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมทาง
อุตสาหกรรม 

                      

5803301 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั                                                                                                                     

5803402 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์                        

5803403 การสื่อสารดาวเทียม                       

5803404 เทคโนโลยีเสยีงและภาพ                                            

5803501 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้                       

5803502 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้                       

5803503 หุนยนตในงานอุตสาหกรรม                                                                                               

5803504 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ                       

5803702 การจัดการและออกแบบเครือข่าย                        

5803703 การออกแบบระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์                        

5803803 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์                        
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 

5803804 หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์                         

5804103 การบริหารงานในอุตสาหกรรม 3 (3 – 0 – 6)                       

5804201 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย ์                       

5804701 เทคโนโลยสีารสนเทศในงานอุตสาหกรรม                        

5804901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทาง
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

                     
 
 

5804902    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ 

                      

5804903 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 
                     

 
 

5804903 สหกิจศึกษา                        
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 
โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน 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 
 กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

หลักสูตรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับประกาศ ณ วันที่ 
10 พฤษภาคม พ.ศ.2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.
5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
หรือหลายวิธี ต่อไปนี้  

4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชา 

4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
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4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่
ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้านที่ระบุ 

4.5 วิธีอ่ืน ๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
 2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม 
 3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
 5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการจัดการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ 

หรือหน่วยงานองค์กร 
 1.2 มีการแนะน าหลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
1.3 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น  รายละเอียด

หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 

1.4  อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

1.5  ก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 

 1.6  ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษา ดูงานด้าน
วิชาการต่าง ๆ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้สูงยิ่งขึ้น 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 2.1.2 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่าย

พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

 2.1.3 การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 

 2.1.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ าน อ่ืนๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ                         

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น   

 2.1.5 สนับสนุนให้คณาจารย์ท าการวิจัยค้นคว้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
 2.1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อให้ระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างศักยภาพทางวิชาการและ
คุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ 
 2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน/ท้องถิ่น 
 2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาฯ 
 2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
 2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย 
 2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานและการด าเนินงานในด้านต่าง   ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

1. การบริหารหลักสูตร  
  1.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชาด าเนินการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 1.2 ก าหนดให้มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
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 1.3 ก าหนดระบบการรับนักศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร และมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกท่ีโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษา เพื่อให้ได้
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลา
เพียงพอเพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้หากนักศึกษาที่รับเข้า
มีคุณลักษณะที่ยังไมพึ่งประสงค์ หลักสูตรจะจัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 1.4 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทุกปีการศึกษา 
  1.5 จัดและทบทวนให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
  1.6 จัดระบบการวางผู้สอนที่ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
 1.7 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อนเปิด
ภาคเรียน 
 1.8  ก าหนดให้ผู้สอนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือ
พัฒนาให้นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้สอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1.9 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
 1.10 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 
 1.11 ก าหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้  รวมทั้งก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
 1.12 หลักสูตรจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและ
มาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (มคอ.1) อย่างต่อเนื่อง  
 1.13 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา และความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ  
มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการบริหารหลักสูตร  การพัฒนาบุคลากร การจัดหา

วัสดุการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาแต่ละ
หลักสูตรอย่างเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรสามารถบริหารหลักสูตรเป็นไปตามปรัชญาของ
หลักสูตรที่ก าหนด 

 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญในภาพรวมของ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
2.2.1 อาคารสถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
2.2.2 อุปกรณ์การสอน 

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่มีอยู่ 

1 ห้องคอมพิวเตอร์จ านวน 2 ห้อง  ได้แก่  
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 1  จ านวน 30 เครื่อง 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 2 จ านวน 30 เครื่อง 

60 เครื่อง 

2 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  30 เครื่อง 
3 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 ห้อง 

4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 

5 ห้องปฏิบัติการเครือข่าย 1 ห้อง 

6 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1 ห้อง 

7 ชุดฝึกปฏิบัติการติดตั้งดาวเทียม 1 ห้อง 

8 โปรเจคเตอร์ 3 เครื่อง 

 
 2.2.3 ห้องสมุด  
         หนังสือ ต าราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา 

2.2.3.1 หนังสือ 
     (1)  หนังสือภาษาไทย  61,978 ชื่อเรื่อง 182,658 เล่ม 
   (2)  หนังสือภาษาอังกฤษ  5,493 ชื่อเรื่อง 7,627 เล่ม 
   (3)  หนังสือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์  587 เล่ม 
   (4)  หนังสือทางด้านคอมพิวเตอร์  3,621 เล่ม 
   (5)  หนังสือทางด้านไฟฟ้า  734 เล่ม 
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 2.2.3.2  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   (1) ฐานข้อมูลส าเร็จรูป (CD-ROM)  จ านวน 50 รายการ 
   (2) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text) 

      (2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
         - Springer Link 

 - Publicly accessible e-Book 
 - Net Library 

       (2.2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
                   - Dissertation Full text 

   (3) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) 
       (3.1) Pro Quest Digital Dissertations 
       (3.2) ACM Digital Dissertations 
       (3.3) Lexis.com 
       (3.4) H.W. Wilson 
       (3.5) ISI Web of Science 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
2.3.1 มหาวิทยาลัยและคณะก าหนดให้มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่ง

สนับสนุนทางกายภาพที่จ าเป็น จากอาจารย์ผู้สอน เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่/สถานที่ส าหรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์   

2.3.2  มหาวิทยาลัยและคณะจัดบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   

2.4.1 มหาวิทยาลัยส ารวจและสรุปแหล่งทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ทุกหลักสูตรได้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

2.4.2 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชาทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาซึ่งประเมินพร้อมกับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 

2.4.3 หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และเสนอผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงต่อไป 
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3. การบริหารคณาจารย์   
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 หลักสูตรก าหนดระบบการรับอาจารย์ใหม่  โดยพิจารณาถึงแผนความต้องการอัตราก าลังของ
หลักสูตร และก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548 ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและประสบการณ์ที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
ความรู้ความสามารถ โดยเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชา มีการบริหารหลักสูตรอย่างมีส่วนร่วม
ผ่านการประชุมปรึกษาหารือตลอดปีการศึกษา เพ่ือด าเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น 
 3.2.1  การจัดท าแผนอัตราก าลังและแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 3.2.2  การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชาเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ทั้งก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา และ
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา โดยด าเนินการให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง 
 3.3.3 ก าหนดให้มีคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละ
รายวิชา 
 3.3.4  ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้
บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา
ที่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท างานตรงกับเนื้อหาของรายวิชา ทั้งนี้หลักสูตรจัดให้อาจารย์
ประจ าท าหน้าที่สังเกตการสอนเพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในรายวิชาของตน 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 - หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

5.1.1 หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกหมู่เรียน ตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะท าให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด  



55 
 

5.1.2 มหาวิทยาลัยและคณะจัดบุคลากรกลางเพ่ือท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาเฉพาะเรื่องแก่
นักศึกษา 

5.1.3  หลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ก าหนดและมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.4 มหาวิทยาลัยและคณะมีระบบการก ากับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา โดย
ใช้สมุดกิจกรรมและใบรายงานผลกิจกรรม 

5.1.5  มหาวิทยาลัยและคณะจัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม 
5.1.6  มหาวิทยาลัยและคณะจัดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน 
5.1.7  หลักสูตรและคณะจัดให้มีกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและ

จัดระบบข้อมูลแหล่งประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 5.2.1  หลักสูตรจัดให้มีระบบการร้องเรียนของนักศึกษาผ่านช่องทางต่าง  ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์
ของหลักสูตร หรือนักศึกษาอาจเขียนข้อร้องเรียนถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา 
หรือประธานโปรแกรมวิชา โดยโปรแกรมวิชามอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนหนึ่งเป็นผู้รวบรวมและ
น าเสนอต่อประธานโปรแกรมวิชาเพ่ือด าเนินการตามข้อร้องเรียน และแจ้งผลการด าเนินการต่อข้อร้องเรียนให้
นักศึกษาที่ร้องเรียนทราบ 
 5.2.2  ในกรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นบันทึกข้อความ
ถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานคะแนนการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 5.3.3  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงระบบการร้องเรียนและการอุทธรณ์ของนักศึกษาต่อไป 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

6.1  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตที่คาดหวัง จากผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

6.2  หลักสูตรจัดให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกปีการศึกษา 

6.3  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ปี 
หลังจากส าเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา 

6.4  หลักสูตรจัดให้มีการประเมินหลักสูตร รวมถึงส ารวจข้อมูลที่แสดงความสอดคล้องกับแผน พัฒนา
ประเทศ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ก่อนที่จะครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไ 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่
5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี        

     

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

- - - - - 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร น้อยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 



57 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน    

1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรมวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ 

1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 

1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา   
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ประกอบการ  

2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) ภายหลัง

ส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวด
ที ่7 ข้อ 7 ทั้งนีต้้องมีผลการด าเนินการที่บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเกณฑ์การประเมิน
ผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละ
ปี 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชาเสนอประธาน
โปรแกรมวิชา  

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่  7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงาน
และวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษา
ด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
   
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  ฝึก
ปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษ
สั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่าง ๆ  
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
   
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
การฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
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1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
 
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร 
การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของ
ประเทศท่ีดี  
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ใน
สถานการณ์จริง 
   
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน ฝึก
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
  
 1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่า
ในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 
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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 ปัจจัยทางชีววิทยา 
ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจ
ตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
   
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้
ความคิดในชีวิตประจ 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 าเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก  
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
   
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ 
ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
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1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การ
เข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
  
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และ
น าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของ
การเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
     
 2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรี
ไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท 
ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
    
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า 
การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การ
จัดการการเปลี่ยนแปลง 
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3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน การ
พูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย 
เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และ
ปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยร่วมสมัย 
   
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 ผลกระทบที่
เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
     
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาส าหรับ
โลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
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2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลัง
สมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
     
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีของสินค้า 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 ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการ
อนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความ
ยั่งยืน 
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2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การ
จัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
   
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และ
การยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
   
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการปรับปรุง
ธุรกิจ 
  
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ืออนาคต 
การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้
เงินเพ่ือสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
   
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่ เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
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3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy  
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้
จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
   
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหสัวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและ
นันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
   
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการและ
ขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน  
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่าง
ถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออกก าลังกาย 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
  . 
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4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใน
ประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
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 านวณภาษี 
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัด
การกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
   
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงาน
ขององค์กร 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  การ
ผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร 
ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อนใน
อาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 
 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกใน
การใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ   

2.1 กลุ่มวิชาแกน                                
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
5801101 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

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

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝนทักษะด้าน
การอ่าน เขียน การฟัง และการพูด การอ่านบทความเทคนิค การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ บันทึกข้อความ 
คู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ตามระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม   

ฝึกทักษะการเขียนรายงานสั้น การอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ  การบรรยายและ
น าเสนอ  

 
5801102 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

Applied Mathematics for Industrial Technology 
3(3-0-6)      

ระบบสมการเชิงเส้น ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม   ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  อินเวอร์ส
ฟังก์ชั่นของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  กฎของไซน์และกฎของโคไซน์  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น  
อินทิเกรต เมทริกซ์ ภาคตัดกรวย และการประยุกต์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 
5801103 ฟิสิกส์ส าหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

Physics for Industrial Technologists 
3(2-2-5) 
 

แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน  การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ สมดุลและโมเมนต์ 
การดลและโมเมนตัม  ไฟฟ้าสถิตย์  แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแสง 
คลื่นเสียง แม่เหล็กไฟฟ้า  

ปฏิบัติการต่าง ๆ จัดให้มีการสาธิตและการทดลองตามความเหมาะสมกับเนื้อหา 
 

5801101 คณิตศาสตร์ส าหรับอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
Mathematics for Electronics Computer 

3(2-2-5) 

ระบบจ านวน ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์เบื้องต้น พีชคณิตบูลีนและวงจรลอจิก พีชคณิตเชิงเส้น
และเมทริกซ์ และดีเทอร์มิแนนต์ การแก้สมการโดยใช้เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ แคลคูลัสเบื้องต้นว่าด้วย
ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุด สมการดิฟเฟอเรนเชียล การอินทิเกรต เวคเตอร์
วิเคราะห์ว่าด้วยเกรเดียนต์ไดเวอร์เจนซ์ และ เคิร์ล การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ ล าดับและอนุกรม 
การแปลงฟูริเยร์  

-  - 
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ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ และค านวณทางอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ และการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค านวณทางด้านอุตสาหกรรม 

 
5803801 สถิติวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Statistical Research Industrial Technology 
3(2-2-5) 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติ ความส าคัญของการวิจัยและสถิติเพ่ือการวิจัย การเก็บรวมรวมข้อมูล 
การสร้างแบบสอบถาม การน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น การกระจายความถี่ของข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การสุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบความ
แตกต่างของประชากรสองกลุ่ม การทดสอบความแตกต่างด้วยไคส์แควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
รวมถึงการเปรียบเทียบพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สหสัมพันธ์ การพยากรณ์    

ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
 
5804101 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

English in Electronics and Computer 
3(2-2-5) 

พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น 
ภาษาและเทคนิคการน าเสนอผลงานในแต่ละรูปแบบ การเขียนประวัติและประวัติย่อ การเขียนรายงาน การ
เขียนแฟ้มสะสมผลงาน การเขียนบทคัดย่อ การเขียนจดหมายสมัคงาน การเขียนรายงานสั้น ๆ การรับ
งาน การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เทคนิคการตอบค าถามในการสัมภาษณ์เข้าท างาน ฝึกทักษะการพูดในที่
ประชุม การน าเสนอค าศัพท์เทคนิคพ้ืนฐาน การอ่านคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานช่าง  

ฝึกทักษะการสาธิตวิธีการเขียนรายงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
5801201 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน 

Basic Electronics and Applications 
3(2-2-5) 

ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวน า ตัวต้านทาน ฉนวน สารกึ่งตัวน า โครงสร้างสัญลักษณ์คุณสมบัติการใช้งานแบบ 
และชนิดของตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวน า คุณสมบัติทางฟิสิกส์การวิเคราะห์และออกแบบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ เช่น วงจรทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าออปแอมป์ และการประยุกต์ใช้งาน  

ปฏิบัติต่อวงจร การบัดกรีและการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
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5801202 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
Electrical and Electronics Drafting 

3(2-2-5) 

หลักการเขียนแบบ การใช้เครื่องมือในการเขียนแบบ อุปกรณ์ สัญลักษณ์ ต่าง ๆ และการเขียน
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การเขียน-อ่านแบบบล็อกไดอะแกรม สคีมเมติกไดอะแกรม ซิงเกิลไลน์
ไดอะแกรม ไวริงไดอะแกรม พิกทอเรียลไดอะแกรม ผังงาน อุปกรณ์ดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ การเขียนผัง
ระบบไฟฟ้า การเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและเขียนวงจรพิมพ์ การก าหนดมาตราส่วนที่ใช้ใน
การเขียนแบบ โดยใช้มาตราส่วนเท่าของจริง ย่อ และขยาย ตาม ระบบมาตราส่วนการเขียนแบบ
มาตรฐานสากล  

ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิตเบื้องต้น เขียนภาพไอโซเมตริก (Isometric) ภาพออ
บลิก (Oblique) ภาพฉาย (Orthographic Projection) ภาพตัด (Section) ภาพ Perspective และเขียน
แบบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยเขียนแบบ 

 
5801601 การวัดและเครื่องมือวัด 

Measurement and Instrumentation 
3(2-2-5) 

การวัดและอ่านค่าผิดพลาด หน่วยการวัดมาตรฐาน เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง  
กัลวานอร์มิเตอร์ ดีซีแอมมิเตอร์ ดีซีโวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กโตรไดนาโม
มิเตอร์ เครื่องวัดแบบแผ่นโลหะเคลื่อนที่ เครื่องวัดแบบเรคติไฟเออร์ วัตต์เพาเวอร์มิเตอร์ โพเทนชิโอมิเตอร์ 
วงจรบริดจ์ดีซี เครื่องวัดเชิงตัวเลข ดิจิตอลโวลท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป  

ปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดและการอ่านค่าท่ีได้จากการทดลองปฏิบัติ 
 

5801701 ระบบคอมพิวเตอร์และการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
Computer systems and Maintenance Equipment 

3(2-2-5) 

พ้ืนฐานและการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ วงจรของคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้าง หน้าที่การท างาน ระบบปฏิบัติการ การเลือกอุปกรณฮ์าร์ดแวร์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสมกับงานด้านต่าง ๆ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดเตรียมพื้นที่ระบบปฏิบัติการ การติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ ไดร์เวอร์ ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
การวิเคราะห์ข้อขัดข้อง การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ การจัดห้องซ่อม การรับ-ส่งงาน การประมาณราคา  

ฝึกปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การบริหารพื้นที่เก็บข้อมูล 
การจัดการบัญชีผู้ใช้ และทดสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์  
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5801702 การเขียนโปรแกรมภาษาในงานอุตสาหกรรม     
Language Programming in Industrial  

3(2-2-5) 

หลักการพื้นฐานของภาษา ชนิดของข้อมูล นิพจน์ และตัวด าเนินการ หลักการควบคุมการท างาน
แบบซ้ า แบบเลือกท า และการตรวจสอบเงื่อนไข ไลบรารีมาตรฐาน ส่วนน าเข้า/แสดงผล สภาพแวดล้อม
และฟังก์ชั่นของไลบรารี ตัวประมวลผล การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม แนวคิดการเขียน
โปรแกรมแบบโครงสร้าง โมดูลาร์และแบบเชิงวัตถุ  

ปฏิบัติ การออกแบบพัฒนาโปรแกรมเพ่ือประยุกต์ใช้กับและแก้ปัญหาทางอิเล็คทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ และทางสายอาชีพ โดยใช้ภาษาระดับสูง เช่น Visual basic, Visual C หรือภาษาอ่ืน ๆ ที่
เหมาะสมกับปัจจุบัน 

 
5801703 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโปรโตคอล 3 (2 – 2 – 6) 

Computer Network and Protocols 
3(2-2-5) 

พ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโปรโตคอล เครือข่ายแบบสลับกลุ่มข้อมูล เครือข่ายแบบ
สลับวงจรสถาปัตยกรรม เครือข่ายชั้นโปรโตคอล เครือข่ายชั้นโปรแกรมประยุกต์ การเขียนโปรแกรมแบบ
ซอคเก็ต โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี โปรโตคอลจัดเส้นทางแบบเจาะจง และแบบแพร่เฉพาะกลุ่ม โปรโตคอลใน
ชั้นเชื่อมต่อ และเครือข่ายที่ใช้การเข้าถึงหลายทางมาตรฐานเครือข่ายเฉพาะที่ แบบสายและไร้สาย 
โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต 

ฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ลักษณะต่าง ๆ  
 

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
2.3.1 วิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
5801301 วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์  

Electronic Circuits Analysis 
3(2-2-5) 

ศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้า พารามิเตอร์และการใช้งานของไดโอค การไบแอส การวิเคราะห์วงจร
กระแสสลับของวงจรทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณ วงจรหลายภาค วงจรขยายความแตกต่าง 
วงจรขยายก าลัง วงจรแหล่งจ่ายก าลัง วงจรการป้อนกลับออสซิลเลเตอร์ พ้ืนฐานการออกแบบวงจรรวม 
วงจรขยายเนกาตีฟฟีดแบ็ค  

ปฏิบัติการใช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
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5802202 งานบริการตรวจซ่อมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
Electrical and Electronic Appliance Services  

3(2-2-5) 

การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ การประมาณราคา การบ ารุงรักษา การ
เขียนคู่มือการซ่อมและบ ารุงรักษา การรับงาน-การส่งงาน วงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ 
ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรที่เก่ียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในเครื่องจักร
ต่าง ๆ  

ปฏิบัติการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การซ่อมอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียง เตารีด พัดลม 
หม้อหุงข้าว กาต้มน้ าร้อน กะทะไฟฟ้า อ่ืน ๆ 

 
5802301 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง                                                                                                   

Direct Current Circuit Analysis 
3(2-2-5) 

แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เซลล์ไฟฟ้า แบตเตอร์รี่ เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแบบ
อนุกรม แบบขนาน และวงจรแบบผสม วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ เมชเคอร์
เร้น โนดโวลท์เตจ ทฤษฎีเทวินิน และนอร์ตัน การเปลี่ยนค่าตัวต้านทานที่ต่อแบบสตาร์และเดลต้า วงจร
บริดจ์ 

ปฏิบัติทดลองวงจรบริดจ์ วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า ในหัวข้อวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า 

 
5802401 การออกแบบวงจรดิจิตอล  

Digital Circuit Design 
3(2-2-5) 

ทฤษฎีระบบจ านวนตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลีนและสวิทช์ชิ่งฟังก์ชัน อุปกรณ์สวิทช์ชิ่ง การ
ลดทอนบูลีนฟังก์ชัน ผังของคานอ วิธีคิวเอ็มและวิธีอ่ืน ๆ การออกแบบวงจรลอจิกเกต เอ็กซ์คลูซีฟออร์เกต
และวงจรบวก-ลบเลขไบนารี่ วงจรมัลติเพล็กซ์และวงจรดีมัลติเพล็กซ์ วงจรเข้ารหัสและวงจรถอดรหัส วงจร
ก าเนิดสัญญาณนาฬิกา ฟลิปฟลอปวงจรนับ การแปลงสัญญาณดิจิตอล (Digital) กับสัญญาณอนาล็อก 
(Analog) เทคนิคและวิธีการ  

ปฏิบัติการออกแบบวงจรที่ใช้อุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมและประยุกต์ใช้งาน 
 

5802501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
Industrial Electronics 

3(2-2-5) 

คุณสมบัติ โครงสร้าง หลักการท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง อุปกรณ์ไทริสเตอร์ อุปกรณ์
จุดชนวน อินเวอร์เตอร์ คอนวอร์เตอร์ ตัวควบคุมและหลักการควบคุมอัตโนมัติ เซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์ 
และการประยุกต์ใช้งาน 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFvpbDxorLAhXDTI4KHb8BAvMQFggmMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.kroo-suchat.com%2FFile_data%2Fmesh_current.pdf&usg=AFQjCNHrMYs2KPUlFlOaOpNnYYvI5NmlYg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFvpbDxorLAhXDTI4KHb8BAvMQFggmMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.kroo-suchat.com%2FFile_data%2Fmesh_current.pdf&usg=AFQjCNHrMYs2KPUlFlOaOpNnYYvI5NmlYg
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ปฏิบัติ การวัดและทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์และวงจรควบคุม 
 

5802502 เทคโนโลยีพีแอลซี 
Programmable Logic Control (PLC) Technology 

3(2-2-5) 

โครงสร้างเกี่ยวกับการท างานของพีแอลซี รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องควบคุมตามล าดับ ค าสั่งการ
ใช้งาน แบบ STAGE การเขียนภาษาบูลลีนและแลดเดอร์ การใช้เครื่องป้อนโปรแกรม การออกแบบ
โปรแกรมด้วยแลดเดอร์และบูลลีน ออกแบบวงจรควบคุมชนิดต่าง ๆ ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC 

ปฏิบัติการจ าลองการควบคุมระบบจากพีแอลซี โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบการใช้งาน 
 

5802701 การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล  
Database System Design and Management  

3(2-2-5) 

พ้ืนฐานการออกแบบฐานข้อมูล แนวความคิดเก่ียวกับรูปแบบของข้อมูลวิธีการและ แนวความคิด
ในการออกแบบ การปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูล รูปแบบการบ ารุงรักษาและท าเอกสาร การ
วิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการเคลื่อนตัวของข้อมูล กรณีศึกษารูปแบบฐานข้อมูลความสัมพันธ์ เครื่องมือ
ประกอบการออกแบบ ภาษาในการอธิบายข้อมูล การจัดการแฟ้มข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัย 
ฐานข้อมูลชนิดต่าง ๆ การรวมข้อมูลและความเชื่อถือได้ของข้อมูล  

ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูล  
 

5802702 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ การจัดการความต้องการระบบ การศึกษาความ
เป็นไปได้ของระบบในทางเทคนิค ทางปฏิบัติ และทางเศรษฐกิจ เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ การใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบ
การรับข้อมูล การออกแบบการแสดงผลข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การท าเอกสารประกอบ การ
ประเมินผลและการน าเสนอผลงาน  

ปฏิบัติโดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์และออกแบบระบบฝึกวิเคราะห์และออกแบบจากกรณีศึกษา
แก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมและองค์กรธุรกิจ 
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5802703 การออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเว็บ 

Web Database Development Design 
3(2-2-5) 

พ้ืนฐานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลบนเว็บ แนวคิดองค์ประกอบของ
ฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมโครงข่ายออินเทอร์เน็ต ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาเว็บ การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล เครื่องมือส าหรับบริหารฐานข้อมูลบนเว็บ การก าหนดพื้นที่
จัดเก็บ ฟังก์ชั่นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เครื่องมือเว็บเซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาโปรแกรมตามลักษณะการ
ใช้งานแบบต่าง ๆ การเข้าถึงและจัดการฐานข้อมูลผ่านทางเว็บ การจัดการช่วงเวลาสื่อสาร ความปลอดภัย
ของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 

ปฏิบัติการใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเว็บโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ที่ใช้ในปัจจุบันผ่าน
กรณีศึกษา 

 
5803401 เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม  

(telecommunication technology) 
3(2-2-5) 

หลักการติดต่อสื่อสาร บทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน การรับ/ส่งข้อมูล รูปแบบของ
ข้อมูล ตัวเลข (Numeric Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง (Voice) ชนิดการรับ/ส่งแบบมี
สายและไร้สาย ระบบโทรศัพท์, โมเด็ม, แฟกซ์, โทรเลข, วิทยุกระจายเสียง, วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลใยแก้วน า
แสง คลื่นไมโครเวฟ และดาวเทียม ระบบสื่อสารโครงข่ายโทรคมนาคม และเทคนิคต่าง ๆ ในทางการสื่อสาร  

ปฏิบัติทดลองทางด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารที่เก่ียวข้อง 
 

5803701 ออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Engineering Designs and Drawings with a Computer Program 

3(2-2-5) 

คอมพิวเตอร์กับงานวิศวกรรม ประเภทของการออกแบบในงานวิศวกรรม พ้ืนฐานการใช้
เครื่องมือในโปรแกรมประยุกต์ การสเก็ตช์พื้นผิว 2 มิติ แการสร้างงาน 3 มิติ การสร้างชิ้นงานเบื้องต้น  
การสเก็ตช์ภาพ การก าหนดขนาด การเปลี่ยนขนาด การประกอบชิ้นงาน การสร้างภาพเขียนแบบฉาย 
การสร้างระนาบ การสร้างชิ้นงานด้วยการหมุนและการกวาด  การสร้างงานโลหะแผ่น การเขียนแบบ
โครงสร้างและงานเชื่อม การสร้างงานแบบผนังบางและแผ่นครีบ การประยุกต์ค าสั่งเพื่อสร้างชิ้นงานที่
ซับซ้อน การออกแบบโดยการใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน การออกแบบชิ้นงานและการออกแบบชิ้นงานต้นแบบ 
ในงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ต่าง ๆ การวิเคราะห์คุณสมบัติของชิ้นงาน การน าเสนอชิ้นงาน งานประกอบ
และการประยุกต์เพ่ือใช้งาน 

ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการเขียนแบบ  
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5804801 โครงงานทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

Project of Electronics Computer 
3(2-2-5) 

ขั้นตอนการท าโครงงาน การวางแผน วิธีการท าโครงงาน การออกแบบ สร้าง และทดสอบระบบที่
ได้ออกแบบ นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานในรูปแบบวิทยานิพนธ์ให้หัวเรื่องที่เป็นหัวข้อโครงงาน และจะต้อง
น าเสนอวิทยานิพนธ์ต่อหน้าคณะกรรมการ  

ปฏิบัติจัดท ารายงานสรุปและน าเสนอรายงายในการสัมมนาต่อหน้าคณะกรรมการเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา 

 
2.3.2 วิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
5801105 เขียนแบบในงานอุตสาหกรรม  

Drawing for Industrial       
3(2-2-5) 
 

การอ่านแบบ การเขียนแบบ การเขียนภาพฉาย ภาพตัด แผ่นคลี่ ภาพช่วย การออกแบบชิ้นส่วน 
มาตรฐาน สัญลักษณ์ อุปกรณ์ และไดอะแกรมต่าง ๆ ทางอุตสาหกรรม การเขียนแบบวงจรและระบบ
อุตสาหกรรม  

ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วย 
 

5801104 วัสดุและเทคโนโลยี 
Materials and Technology 

3(2-2-5) 

ลักษณะ ชนิด มาตรฐานของวัสดุอุตสาหกรรม กรรมวิธี การผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ วัสดุใน
งานอุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ เช่น โลหะผสม อิทธพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม เชื้อเพลิง 
วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและ
ป้องกัน การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น วัสดุและพลังงานในอนาคต  

 

5801203 พ้ืนฐานงานช่างอุตสาหกรรม  
Fundamental for Industrial Technicians 

3(1-4-4) 

ความปลอดภัยในการท างาน กฎระเบียบและข้อบังคับ  ฝึกปฏิบัติการใช้งานและบ ารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือในงานอุตสาหกรรม เครื่องมือวัด ระบบการวัด การร่างแบบและเครื่องมือร่างแบบ 
ตะไบ การตัดโลหะ งานเจาะ การท าเกลียว เครื่องมือไสและแต่งผิว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น การลับคมตัด 
การตีข้ึนรูป การชุบแข็ง งานเชื่อมโลหะ และการอ่านแบบ การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นชิ้นงานตามแบบที่รับ
มอบหมาย  

ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานในงานช่างอุตสาหกรรมและการประกอบชิ้นงาน 
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5801204 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  

Industrial Safety 
3(2-2-5) 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานอุตสาหกรรม  กฎหมายด้านความความ
ปลอดภัย  และชีวอนามัย 

ฝึกปฏิบัติการวางแผนและจัดการโรงงานเพ่ือความปลอดภัย  น าจิตวิทยาอุตสาหกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร 

 
5802201 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

Electronic Circuit Design  
3(2-2-5) 

พ้ืนฐานการท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การออกแบบวงจรด้วยไดโอด วงจรด้วย
ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้ามอสเฟต การออกแบบวงจรด้วยออปแอมป์ การออกแบบวงจรแอมพลิจูดมอดูเล
ชัน และแอมพลิจูดดีมอดูเลชันด้วยไอซี การออกแบบวงจรด้วยโอทีเอ  
การออกแบบวงจรผลิตความถี่ด้วยออปแอมป์และเฟต การออกแบบวงจรกรองความถ่ี การออกแบบ
วงจรขยายสัญญาณลอการิธึม 

ปฏิบัติการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และออกแบบลายวงจรพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
  
5802402 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

Electromagnetic Fields and Waves 
3(2-2-5) 

ความรู้พื้นฐานเวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต กฎของคูลอมบ์และความเข้มสนามไฟฟ้า ความหนาแน่น
เส้นฟลักส์ไฟฟ้า กฎของเกาส์และไดเวอร์เจนซ์ พลังงานและศักย์ไฟฟ้า ตัวน าและฉนวนไฟฟ้า ความจุ 
สนามแม่เหล็กสถิต กฏไบโอท-ซาวร์ท เคิร์ลและทฏษีสะโตค ความหนาแน่นฟลักส์แม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก 
วัสดุและตัวเหนี่ยวน าไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเปลี่ยนขนาดตามเวลาและสนามแมกซ์เวลล์ กฏของฟารา
เดย์ สมการแมกซ์เวลล์ ศักย์ไฟฟ้าหน่วง 
 

5802503 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการประยุกต์ใช้ 3 (2 – 2 – 6)  
Power Electronics and Application 

3(2-2-5) 

คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ไดโอดก าลัง เอสซีอาร์ จีทีโอ ทรานซิสเตอร์ก าลัง 
มอสเฟทก าลัง ไอจีบีที การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง การเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ไซโครคอนเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ ตัว
เปลี่ยนแปลงความถี่ การขับเคลื่อนมอเตอร์ด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าการ
วิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและการปรับปรุง 

ปฏิบัติการทดลองโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
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5802705 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เอนิเมชั่น 

Graphic Design and Application Developer Animation 
3(2-2-5) 

แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบภาพกราฟิก 2 มิติ 3 มิติ  และสื่อภาพเคลื่อนไหว ระบบสี คุณสมบัติ
ภาพกราฟิก ชนิดภาพกราฟิก รูปแบบการจัดเก็บกราฟิก เทคนิคการลดขนาดให้เหมาะสมกับงาน  

ปฏิบัติการสร้างงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์กราฟิก การสร้างสื่อมัลติมีเดีย การจัดเก็บสื่อมัลติมีเดีย
ในรูปแบบมาตรฐาน  
5802801 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3 (3 – 0 – 6) 

Industrial Economics 
3(3-0-6) 

แนวคดิเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม โครงสร้างเศรษฐกิจ 
โครงสร้างอุตสาหกรรม การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนในอุตสาหกรรมการ
ผลิตและต้นทุนการผลิต แหล่งเงินทุน เทคนิคการวิเคราะห์ทุนและการหาอัตราผลตอบแทน การเลือกท าเล
ที่ตัง้ เทคโนโลยีกับภาคอุตสหกรรม การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐศาสตร์ การ
ค านวณภาษีและอ านาจซื้อ การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและไม่แน่นอน บทบาทของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
ใช้ในภาคอุตสาหกรรม พฤติกรรมการแข่งขันในเชิงกลยุทธ์ การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม 

 
5802901 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมในงานอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

Small Business Management in Electronics Computer 
3(2-2-5) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบและการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรม 
กระบวนการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารหน่วยงานและบุคคล การประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมกับ
สังคม วิธีการบริหารธุรกิจขนาดย่อม การพิจารณาปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา การหาแหล่งเงินทุน การ
ด าเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของธุรกิจขนาดย่อม 

ปฏิบัติฝึกการท าธุรกิจขนาดย่อมทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
 

5803101 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมทางอุตสาหกรรม 3 (2 - 2 – 6) 
Personnel Development and Training  Industrial 

3(2-2-5) 

แนวคิดการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักและวิธีการฝึกอบรม 
กระบวนการฝึกอบรม ประเภทของการฝึกอบรม การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม การสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมการก าหนดโครงสร้างฝึกอบรม การบริหารโครงการฝึกอบรม การพัฒนาพนักงานใหม่ การพัฒนา
หัวหน้าหน่วย การพัฒนาหัวหน้างาน การพัฒนาผู้จัดการแผนกการผลิต การปรับทัศนคติและพฤติกรรมสู่
การเป็นนักฝึกอบรมทางอุตสาหกรรม เทคนิคการพูดเพ่ือสื่อความหมาย มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร การ
ติดต่อสื่อสารในองค์กร  
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ปฏิบัติการเขียนโครงการ จัดโครงการฝึกอบรมทางอุตสาหกรรม หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
คอมพิวเตอร์ และการฝึกทักษะการน าเสนอผลงาน การประเมินผลการฝึกอบรม 

 
5803301 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ                                                                                               

Alternating Current Circuit Analysis 
3(2-2-5) 

แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  พารามิเตอร์ของคลื่นรูปไซน์  วงจร  R-L-C แบบอนุกรม แบบ
ขนานและแบบผสมด้วยกฎทางไฟฟ้าการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบวัดค่าวงจรระแส
แรงดัน อิมพีแดนซ์ ความถี่ ก าลังงานไฟฟ้า เพาเวอร์แฟกเตอร์  พ้ืนฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ เฟสเซอร์ไดอะแกรม  

ปฏิบัติการทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่ประยุกต์ใช้งานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

5803402 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์  
Sensors and Transducers 

3(2-2-5) 

หลักการเบื้องต้นของเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ รูปแบบ
การวัดและจุดประสงค์การวัด ประเภทของเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ พร็อกมิตี้ การตรวจจับแสง วัดแรง
กระท าทางกล ตรวจจับอุณหภูมิ ตรวจจับการไหล ตรวจจับวัดระดับ วงจรตรวจจับ ตัวอย่างการใช้งาน 

ปฏิบัติการจ าลองการใช้งานเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
. 

5803403 การสื่อสารดาวเทียม 
Satellite Communications 

3(2-2-5) 

หลักการเบื้องต้นของระบบสื่อสารดาวเทียม ความเป็นมาของการสื่อสารผ่านดาวเทียมในประเทศ
ไทย ระบบส่งและย่านความถี่ต่าง ๆ ลักษณะการท างาน และส่วนประกอบของดาวเทียมอินเทลแซท สถานี
ภาคพ้ืนฐานและอุปกรณ์ประจ าสถานีภาคพ้ืนดิน จานสายอากาศ ฟีดฮอร์น, แอล เอ็น เอ (LNA) และแอล 
เอ็น บี (LNB)   อุปกรณ์ในการรับสัญญาณ และการวางแผนระบบการรับสัญญาณ   อุปกรณ์ในการแยกและ
ถ่ายทอดสัญญาณภายในและนอกอาคาร   การค านวณข่ายการสื่อสารดาวเทียม  ระบบการมัลติเพล็กซ์
สัญญาณและเทคนิคการแอกเซสสัญญาณ    Very Small Aperture Terminals system (ระบบ VSAT) 
           ปฏิบัติการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 

 
5803404 เทคโนโลยีเสียงและภาพ                      

Audio and Video Technology 
3(2-2-5) 

เทคโนโลยีเสียง เทคโนโลยีภาพ เทคโนโลยีวีดีทัศน์ เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว ระบบเครือข่าย
มัลติมีเดีย การบีบอัดข้อมูล การพัฒนาระบบมัลติมีเดีย ระบบโฮมสตูดิโอและห้องประชุม  สัญญาณเสียง 
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(Audio Signal) สัญญาณภาพ (Vedio Signal)  อุปกรณ์การใช้งาน การหน่วงเวลากับระยะทาง  การ
เดินทางของเสียง  ธรรมชาติเสียงเบส กลาง แหลม  การใช้งานเอฟเฟค  การบันทึกเสียง  การบันทึกภาพ 
             ปฏิบัติการการประยุกต์กับงานมัลติมีเดียในงานด้านต่าง ๆ การต่อระบบเสียงและภาพทั้งภายใน
และกลางแจ้ง  
 
5803501 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ 

Microcontroller and Applications 

3(2-2-5) 
 

สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับหน่วยความจ า การ
ออกแบบฮาร์ดแวร์ การเชื่อมต่อกับพอร์ตอินพุตและเอาท์พุต การนับและตั้งเวลา การอินเตอร์รัพต์ การ
เชื่อมต่อกับภาคแสดงผล การออกแบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับควบคุมการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์  

ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมด้วยภาษาท่ีเกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ในงาน
อุตสาหกรรม และงานทางด้านอื่น ๆ 
   
5803502 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้ 

Microprocessor and Applications 
3(2-2-5) 

ระบบคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอล ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และโครงสร้างโดยทั่วไป ไซเคิลการ
ท างานและไซเคิลค าสั่ง โครงสร้างของระบบบัส โฟล์วของค าสั่งในซีพียู การไหลของข้อมูลใน
ไมโครโปรเซสเซอร์ การใช้รีจิสเตอร์และเคาน์เตอร์ในไมโครโปรเซสเซอร์ สถาปัตยกรรมและชุดค าสั่งของ
ไมโครโปรเซสเซอร์บางตัวที่เป็นที่นิยม โหมดการอ้างแอดเดรส ตัวอย่าง ของโปรแกรมย่อยที่มีประโยชน์
หน่วยความจ าในไมโครโปรเซสเซอร์ ค าสั่งอินพุต/เอาต์พุต การอินเตอร์รัพท์ของอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต
วิธีการส่งถ่ายข้อมูลทั้งแบบขนานและอนุกรม การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตที่สามารถโปรแกรมได้ 

ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมไมโครโปรเซสเซอร์ การเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์
กับอุปกรณ์ภายนอกและระบบที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เป็นฐาน 

 
5803503 หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม                                                                         

Industrial Robots 
3(2-2-5) 

เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ โครงสร้างของหุ่นยนต์ (แมคคานิค) เครื่องมือที่จ าเป็นในการสร้างหุ่นยนต์ 
การออกแบบหุ่นยนต์และการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิด
การออกแบบหุ่นยนต์ 
หุ่นยนต์อัตโนมัติ เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม 

ปฏิบัติการจ าลองการท างานหุ่นยนต์ที่ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปประยุกต์ใช้งานกับอุตสาหกรรมการ
ผลิต เช่นการขนย้ายวัตถุ  

http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15080611112131.pdf
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5803504 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

Automatic Control System 
3(2-2-5) 

ความหมาย ความส าคัญ การควบคุมอัตโนมัติ หลักการควบคุม การลูปปิดวงจรและการเปิดวงจร 
ระบบควบคุมลูปปิดวงจรโดยอัตโนมัติ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบควบคุมอุปกรณ์ในการ วัดและตรวจจับ 
การวัดแรง การวัดความเร็ว การวัดก าลัง อุปกรณ์ทรานส์ดิวเซอร์ชนิดต่าง ๆ การวัดอุณหภูมิ และเครื่องวัด
อุณหภูมิ การวัดความดัน การวัดระดับ การวัดอัตราการไหล การวิเคราะห์ วิธีการควบคุม กระบวนการทาง
อุตสาหกรรม 

 
5803702 การจัดการและออกแบบเครือข่าย  

Network Management and Design 
3(2-2-5) 

การบริหารเครือข่าย การติดตั้งและการควบคุมอุปกรณ์เครือข่าย ซอฟต์แวร์ป้องกันระบบ การ
แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในระบบเครือข่ายฮาร์ดแวร์เครือข่ายและเทคนิคการเดินสาย โครงแบบอุปกรณ์จัด
เส้นทางและการออกแบบทอพอโลยีเครือข่าย แลนเสมือนและเครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน การออกแบบทอ
พอโลยีแลนไร้สาย การบริหารและจัดการเครือข่าย การติดตั้งโปรแกรมบริการเครือข่าย หลักการท างานของ
เครือข่ายส าหรับบริหารจัดการระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบเครือข่าย  

ปฏิบัติการออกแบบระบบเครือข่าย การตั้งระบบเครือข่าย ในลักษณะต่าง ๆ การใช้โปรแกรม
สนับสนุน การเฝ้าระวังดูแลระบบเครือข่าย การวางระบบชนิดไร้สาย  

 
5802703 การออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

e-Commerce System Design 
3(2-2-5) 

ความรู้เบื้องต้นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการจัดท าธุรกิจด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแคตตาล็อกออนไลน์ ตะกร้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรับช าระเงิน การขนส่ง
สินค้ารูปแบบต่าง ๆ ระบบความม่ันคง การพัฒนาและจัดตั้งเว็บไซต์เพ่ือออนไลน์บนระบบอินเทอร์เน็ต 
กฎหมายจริยธรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ปฏิบัติการจัดท าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ 
 

5803803 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์  
Selected Topics in Electronics Computer 

3(2-2-5) 

วิทยาการใหม่ ๆ ที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในขณะนั้นในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดย
หัวข้อการสอนจะถูกพิจารณาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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5803804 หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์   
Special  Topics in Electronic Computer 

3(2-2-5) 

หัวข้อพิเศษใหม่ ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคัดสรร ในระดับวิชาเลือกขั้นสูงส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และเป็นหัวข้อที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรปัจจุบัน 

 
5804103 การบริหารงานในอุตสาหกรรม 3 (3 – 0 – 6) 

Industrial Management 
3(2-2-5) 

ความรู้พ้ืนฐานของการบริหารในงานอุตสาหกรรม โครงสร้างองค์กรและการก าหนดนโยบาย 
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ การวางแผน การควบคุมการผลิต การวิจัยและการวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง  

ฝึกปฏิบัติการออกแบบการผลิต การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน การควบคุมทางด้าน
งบประมาณและการเงิน ผ่านกรณีศึกษา 

 
5804201 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์    

Biomedical Electronics 
3(2-2-5) 

พ้ืนฐานและศัพท์บัญญัติเฉพาะทางด้านสรีรวิทยา การก าเนิดและคุณสมบัติทางไฟฟ้าชีวภาพ ของ
หัวใจ สมองและกล้ามเนื้อ คุณลักษณะพลวัตของเครื่องมืออุปกรณ์ชีวเวช การรบกวนและความไม่เสถียรของ
ระบบ วงจรอุปกรณ์ชีวเวชต่าง ๆ และการประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับใช้ในการรักษาคนไข้ เทคนิคการ
กรองสัญญาณ ความปลอดภัยของคนไข้ ทรานสดิวเซอร์และอิเล็กโตรดส าหรับใช้ในการวัดทาง ชีวฟิสิกส์ 
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับอัลตราโซนิค การโทรมาตร คอมพิวเตอร์และไมโครโพรเซสเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์และ
เนื้อหาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
5804701 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม 3 (3 – 0 – 6) 

Information Technology in Industrial 
3(2-2-5) 

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการในหน่วยงานอุตสาหกรรม การบริหารข้อมูล 
อุปกรณ์รับเข้าและส่งออกข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ประยุกต์พ้ืนฐาน ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะ
ทาง ซอฟต์แวร์ระบบการสื่อสารสมัยใหม่ การตัดสินใจ การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ การสื่อสารและ
ระบบเครือข่าย บทบาทของสารสนเทศกับการแข่งขันในอุตสาหกรรม ความปลอดภัยและจริยธรรม
ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมในปัจจุบันช่วยในการจัดการสารสนเทศในองค์กร  
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4. กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   
5804901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

Preparation for Field Experience in Electronic Computer 
2(90) 

จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนใหม้ีความรู้ เจตคต ิแรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กฎหมายซ่ึง
เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์  

  
5804902    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

Field Experience  in Electronic Computer 
5 (450) 

ฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือ 
คอมพิวเตอร์ โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ  

 
5804903 การเตรียมสหกิจศึกษา 

Cooperative Education Preparation  
1(45) 

จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ให้มีทักษะและเทคนิคการสมัครงานและการ
สัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รู้ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับสหกิจ
ศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ก่อนออกไป
ปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 
 
5804903 สหกิจศึกษา  

Cooperative Education 
6 (540) 

ปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์กับสถานประกอบการ นักศึกษา 
จะต้องเข้าฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้น โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่องค์กรมอบหมายให้ท า หน้าที่
ดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการก าหนดลักษณะงานแผนการปฏิบัติงานให้ นักศึกษา 
เพ่ือการประเมินผลการศึกษา โดยมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  

 
 
 
 



85 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข  
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งต่าง ๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

---------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้

สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔"  
         ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ ๕ ในขอ้บังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ข้อ ๕. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ ได้รับอนุมั ติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น ในภาค
การศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้น ๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
แปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับ
รายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ ๖. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อ ๗.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ ๘. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ ๙. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วย
กิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ ๑๐. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษา   หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ ๑๑. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การ
ก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ ๑๒. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 
 ข้อ ๑๓. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วย
กิตและไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจาก ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ ๑๔. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 

ข้อ ๑๕. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพ การเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ ๑๖. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ ๑๗. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ ๑๘. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ ๑๙. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ื อให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ ๒๐. การวัดและประเมินผลการศึกษา  ให้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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   ข้อ ๒๑. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

เกษม จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

---------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา 
ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผลการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
 ข้อ ๒. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน 
 ข้อ ๓. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “ภาคเรียนถัดไป” หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา
นั้นไว้ 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่
นักศึกษาภาคปกต ิ
 ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาคเรียน
อย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม  
เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ ๓๐ ถึง ๗๐ และต้องมีการสอบ
ปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 



90 
 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัติผล
เป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
 ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี ๒ ระบบดังนี้ 
  ๖.๑  ส าหรับรายวชิามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด ให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่าระดับ
คะแนนแบ่งเป็น ๘ ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 

     ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)    ๔.๐ 
B+  ดีมาก (Very Good)    ๓.๕ 
B  ดี (Good)     ๓.๐ 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)    ๒.๕ 
C  พอใช้ (Fair)     ๒.๐ 
D+  อ่อน (Poor)     ๑.๕ 
D  อ่อนมาก (Very Poor)    ๑.๐  
E  ตก (Fail)     ๐.๐ 

  ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนเป็น 
“E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้
ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
  ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการ
ประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้า
ได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   ๖.๒ ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภาก าหนดให้เรียนเพ่ิมเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ โดย
ไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
  ระดับการประเมิน     ผลการเรียน 
  PD (Pass with Distinction)    ผ่านดีเยี่ยม 
  P (Pass)      ผ่าน 
  F (Fail)       ไม่ผ่าน 
   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้  
 ข้อ ๗. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
  สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
  Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟังโดยไม่นับ 
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    หน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอน 
ก าหนด 

  W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน 
(๒) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แล้ว และได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อย
กว่าสองสัปดาห์ 
(๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และ
ผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 

  I (Incomplete)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน ซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียน
ถัดไป 
(๒) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค า
ร้อง  ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง  พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 

  การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมด
ในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ ๘. กรณีท่ีนักศึกษาท่ีขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” และใน
กรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการ
เรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๙. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอน และ
ก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผล
การประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน 
ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๑๐. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับการ
ยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ ๑๑. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบันราช
ภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) จะ
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ลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้และให้เว้น
การนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มา
แล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน ๕ 
ปี 
 ข้อ ๑๒. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลข
ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
  ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็นตัวหาร
ด้วย 
  ๑๒.๑ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนรายวิชาที่
เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรก
เท่านั้น 
 ข้อ ๑๓. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนได ้
 ข้อ ๑๔. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิ์สอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่ถึง
ร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ ๑๓ วรรค
ท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรอื “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๑๕. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการประเมิน
รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอื่นที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง 
และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน ๑๕ วันนับแต่วัน
เปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม  และให้อาจารย์
ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้บันทึ กผล
การประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
 ข้อ ๑๖. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  ๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
  ๑๖.๒ สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภาก าหนดให้
เรียนเพ่ิม 
  ๑๖.๓ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
  ๑๖.๔ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๔ ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี ไม่ต่ ากว่า ๕ ภาคเรียน และมีสภาพ
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การเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๑๒ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี และไม่ต่ ากว่า ๖  ภาคเรียน
ปกติ และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน ๑๖ ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่
ต่ ากว่า ๘ ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๒๐ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 
๕ ป ี
  ๑๖.๕ ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๖ ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน ๕ ปี กรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี ไม่ต่ ากว่า ๙ ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๗ 
ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๓ ปี และไม่ต่ ากว่า ๑๒ภาคเรียน ไม่เกิน ๙ ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่ต่ า
กว่า ๑๕ ภาคเรียนและไม่เกิน ๑๑ ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี 
 ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   (๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ ในภาคเรียนปกติที่ 
๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ และท่ี ๑๖ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐  
   (๔) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๘ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี 
ครบ ๑๒ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร ๓ ปี และครบ ๑๖ ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่
เรียนหลักสูตร ๔ ปี ครบ ๒๐ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร ๕ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 
๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   (๕) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ ๒ 
  ๑๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร ๒ ปี สิ้นภาคเรียน
ที่ ๖ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร ๓ ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๗ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร 
๔ ปี สิ้นภาคเรียนที่ ๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร ๕ ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่
หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ ๒ 
 ข้อ ๑๘. เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 
๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย 
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 ข้อ ๑๙. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควร
แก่กรณีดังนี้ 
  ๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
  ๑๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
  ๑๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๒๐. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
  ๒๐.๑ ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปีและ ๕ ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบ
หลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ถึง ๓.๖๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
  ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง ๓.๖๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้เกียรตินิยม
อันดับสอง 

๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “F” 
ตามระบบไม่มี 

ค่าระดับคะแนน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียน ใน
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
  ๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน 
๖ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร ๓ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร ๕ ปี  

  นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๑๑ ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร ๓ ปี ไม่เกิน ๑๔ ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๗ ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลักสูตร ๕ ปี 
 ข้อ ๒๑. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นวันสุดท้ายของการ
สอบปลายภาคเรียน 
 ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
 ข้อ ๒๓. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

---------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่
นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ข้อ  ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  ๓  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับ
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ
ฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใด
วิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตร
ระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต ของรายวิชาตาม
หลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มี
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เนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่
ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  ๔  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้อง
เป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับ
ผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนด ใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอน
หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  ๕  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียน ต้อง มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  
  (๑)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  แล้วแต่กรณี   ที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (๒)  เป็นนักศึกษาท่ี ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (๓)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตาม โครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 

  (๔)  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๖  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

  (๑)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (๒)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (๓)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาโดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วย
กิต ที่ขอโอน 
   (๔)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๔ 
ของระเบียบนี้  การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ  ๗  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้อง  มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (๒)  เป็นนักศึกษาท่ี ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (๓)  เป็นนักศึกษาที่  ผ่ านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (๔)  เป็นนักศึกษาท่ี ได้ศึกษา จากการศึกษาโดยระบบอื่น  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
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การศึกษาอบรมตามกรณีใน(๓) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(๔) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการ
เรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ  ๘  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (๑)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (๒)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผล
การประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย 
  (๓)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็นต้นไป  ให้ยกเว้น  การเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน ๑๖ หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  ๔  และ  ข้อ  ๘ (๑)  มาใช้
บังคับ  
  (๔) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก    วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่
ต้องน าเงื่อนไขข้อ  ๔  และ  ข้อ  ๘ (๑)  มาใช้บังคับ  
  (๕)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา  รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (๖)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า  ๑  ปีการศึกษา 

  (๗)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 
๘(๓) และ (๔) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการ
เรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ  ๙  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการ     ให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๐  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (๑)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน ๒๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (๒)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน ๑๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่ง
ภาคเรียน 
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   (๓)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๑) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๒), (๓) และ (๔) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 

ข้อ ๑๑  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ ๑๓  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ ๑๒  ให้อธิกาบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัยชี้

ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗   กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่ ๑๗๗๑/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

 
 
  เพ่ือให้การจัดท าร่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๕๓  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗    มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ดังนี้  

๑.  นายอานนท์  วงษ์มณี   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายอนัน  หยวกวัด   รองประธาน 
  ๓.  นางปรีชาภรณ์  ขันบุร ี  กรรมการ 
  ๔.  นายโยธิน  ป้อมปราการ  กรรมการ 
  ๕.  นายขวัญชัย  จันเพชร   กรรมการ 
  ๖.  ว่าที่ ร.ท.ธวชัชัย  พิกุลทอง  กรรมการ 
  ๗.  นายวิชัย  จันทร์เติบ   กรรมการ 

๘.  นายทวีศักดิ์  ทันจันทร์  กรรมการและเลขานุการ    

สั่ง  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม   ๒๕๕๘ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ค  
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

นายอานนท์ วงษ์มณี 
1. ประวัติการศึกษา 

  
2. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากต้นสังกัด) 
 งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี  หรือ บัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รายวิชาที่สอน ช.ม./สัปดาห์ 
เปิดสอน/ 

ปีการศึกษา 

ปริญญาตรี 5701301 การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
5582106 งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
5584512 การสื่อสารดาวเทียม 
5584410 อุปกรณ์และการออกแบบ 
5503101 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 

4 
4 
4 
4 
4 

1/2555 
1/2555 
1/2555 
1/2555 
1/2555 

ปริญญาตรี 5583408 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
5724601 เซนเซอร์และทรานดิวเซอร์ 
5582408 การวัดและเครื่องมือวัด 

3 
3 
4 

2/2555 
2/2555 
2/2555 

ปริญญาตรี 5721601 ดิจิตอลเบื้องต้น 
5584909 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
5582203 ระบบเสียง  
5584909 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
5584512 การสื่อสารดาวเทียม 
5582106 งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

4 
4 
4 
4 
4 
4 

1/2556 
1/2556 
1/2556 
1/2556 
1/2556 
1/2556 

5723401 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหรรม 4 1/2556 
 

ปริญญาตรี 5583719 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 4 2/2556 

5584908 การวิจัยการด าเนินงานเบื้องต้น 3 2/2556 

5724601 เซนเซอร์และทรานดิวเซอร์ 3 2/2556 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.  ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

1.1  ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ   

1.2 วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)     2546 สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  
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ระดับ รายวิชาที่สอน ช.ม./สัปดาห์ 
เปิดสอน/ 

ปีการศึกษา 
5723401 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหรรม 4 2/2556 

ปริญญาตรี 
 
 
 

5584512 การสื่อสารดาวเทียม 
5584909 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
5584909 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
5583408 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

4 
4 
4 
4 

1/2557 
1/2557 
1/2557 
1/2557 

ปริญญาตรี 5584801 ฝึกประสบการวิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
5701201 งานช่างส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
5582106 งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
5583408 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  
5582106 งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแลอิเล็กทรอนิกส์ 
5723401 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 
5723402 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

2/2557 
2/2557 
2/2557 
2/2557 
2/2557 
2/2557 
2/2557 

3.  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 3.1  งานวิจัย   
อานนท์ วงษ์มณี. (2555). ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการมิติที่ 3 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพิไกร  

อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
   . (2555). ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการมิติที่ 3 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทับแรต  

อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
   . (2555). ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการมิติที่ 3 องค์การบริหารส่วนต าบลคณฑี อ าเภอ 

เมือง จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 . (2556). ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการมิติที่ 3 องค์การบริหารส่วนต าบลเทพนคร อ าเภอ 

เมือง จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 . (2556). การพัฒนารูปแบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ า เขตอ าเภอคลองลาน จังหวัด 

ก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 . (2557). รูปแบบการพัฒนาเครื่องแปรรูปกล้วยเพื่อใช้ในสินค้า OTOP ในเขตจังหวัด 

ก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
4. ผลงานทางวิชาการ  
อานนท์  วงษ์มณี. (2556). การสื่อสารดาวเทียม. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
 . (2556). การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ก าแพงเพชร. 
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ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ทันจันทร ์
1. ประวัติการศึกษา 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 
1.1  คอ.ม. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
         (แขนงอิเล็กทรอนิกส์) 

2558 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

1.2  คอ.บ. สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
                 

2554 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

1.3  ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (เทคนิคคอมพิวเตอร์) 2552 วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
1.4  ปวช. อิเล็กทรอนิกส์  2550 วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

 
งานวิจัยระดับปริญญาโท เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชันดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอาชีวศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัย
สารพัดช่างก าแพงเพชร 
 
2. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
    2.1 งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รหัสวิชา รายวิชาที่สอน 
ช.ม./

สัปดาห์ 
เปิดสอนภาค/
ปีการศึกษา 

ปริญญาตรี 5704705  โครงสร้างคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 4 1/2558 
5723101  คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  4 1/2558 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

3105-9005 การออกแบบและสร้างเว็บเพจ 12 1/2558 
 3105-2003  การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง  3 1/2558 
3000-2012 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3 1/2557 
3105-2203 งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 4 1/2557 
3204-2202 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 4 1/2556 
3000-1420 วิทยาศาสตร์ 7 4 1/2556 
3204-2010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 4 2/2555 
3000-1610 การคิดอย่างเป็นระบบ 1 2/2555 
3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 4 2/2555 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 
 

2204-2009 การสร้างเว็บไซต์ 4 1/2558 
2204-2111 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 6 1/2558 
2201-2408 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 4 1/2557 
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2201-2407 โปรแกรมประมวลผลค าประยุกต์ 2 1/2557 
2105-2007 วงจรดิจิตอล   4 2/2557 
2201-2415 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น   4 2/2557 
2204-2003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์   3 2/2557 
2104-6202 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์   4 2/2557 
2105-2101 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์   2 2/2557 
2105-2116 โทรคมนาคม 2 2/2557 
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3 2/2556 
2204-2108 โปรแกรมประมวลผลค า 3 2/2556 
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ 3 2/2555 
2201-5001 โครงการ 2 2/2555 

3.  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี   
     3.1 งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
ทวีศักดิ ์ ทันจันทร์. (2555). การวิจัยเพื่อวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาการสร้างเว็บเพจ (ภาษา  

HTML) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร.  
ก าแพงเพชร: วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร. 

 . (2556). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้วิธีการสอนแบบลงมือปฎิบัติจริง เรื่องการ  
Setup BIOS และการแบ่งพาร์ติชันด้วยวิธีการ FDISK ส าหรับนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2 แผนก 
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: วิทยาลัยสารพัดช่าง 
ก าแพงเพชร. 

4.  ผลงานทางวิชาการ  
         ไม่มี 
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นายอนัน  หยวกวัด 
1. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

1.1  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
1.2  วท.บ. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                (เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์) 

2544 สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  

1.3  อนุปริญญา อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์  2542 สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  

2. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
    งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รหัสวิชา รายวิชาที่สอน 
ช.ม./

สัปดาห์ 
เปิดสอนภาค/ปี

การศึกษา 

ปริญญาตรี 5724501  การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 8 1/2558 
5723501 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  8 1/2558 

ปริญญาตรี 5704705 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  270 2/2557 
5723101  กฎหมายและจริยธรรมส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  3 2/2557 
5723501  การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  4 2/2557 
5701301  การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 2/2557 

ปริญญาตรี 5723302  การประยุกต์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  4 1/2557 
5701201  งานช่างส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 1/2557 
5701301  การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 1/2557 
5743706  คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบ 3 มิต ิ 4 1/2557 
5723201  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  3 1/2557 

ปริญญาตรี 5704705  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   270   2/2556 
5722101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสืบค้นและการน าเสนอ   3   2/2556 
5723501  การเขียนและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์   4   2/2556 
5723302  การประยุกต์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   4   2/2556 
5513301  วิศวกรรมความปลอดภัย   3   2/2556 

ปริญญาตรี 
 

5723201  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล   4 1/2556 
5722301  ระบบเครือข่ายในงานเทคโนโลยี   4 1/2556 
5701501  โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   4 1/2556 

ปริญญาตรี 5723501  การเขียนและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์   4 2/2555 
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ระดับ รหัสวิชา รายวิชาที่สอน 
ช.ม./

สัปดาห์ 
เปิดสอนภาค/ปี

การศึกษา 
5653610  การพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม   4 2/2555 
5653610  การพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม   4 2/2555 

ปริญญาตรี 5723201  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล   4 1/2555 
5652601  การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์   4 1/2555 
5652601  การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์   4 1/2555 
5652601  การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์   4 1/2555 

3.  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
     3.1 งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
อนัน  หยวกวัด. (2557). การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมตารางงานของ 

นักศึกษา ในรายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกลุ่มวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 . (2557). การวิจัยประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 . (2556). การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามัคคี  
อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 . (2555). การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร. 

 . (2551). โครงการติดตาม ประเมินผล แผนสื่อสารสาธารณะ เพื่อการผลิตไฟฟ้าส าหรับ 
ประชาชนแบบมีส่วนร่วม และการส ารวจข้อมูลพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชน
รอบโรงไฟฟ้า ระยะท่ี 2 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 13 แห่ง. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร. 

 . (2551). การส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมขนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล.  
ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 . (2558). การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลนาบ่อค า  
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 . (2558). ศึกษาส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชนท้องถิ่นด้านช่างเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมในจังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 . (2558). ประเมินโครงการฝึกอบรม เพื่อการติดตามงานบริการวิชาการทางด้านงานช่าง 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในจังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร. 
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4.  ผลงานทางวิชาการ 
อนัน  หยวกวัด. (2556). การพัฒนาระบบฐานข้อมูล. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 . (2556). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการประยุกต์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์.  

ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.      
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นางปรีชาภรณ์  ขันบุรี 
1. ประวัติการศึกษา 
     1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 
1.3.1  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประเทศไทย 
1.3.2  วท.บ. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                (เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์) 

2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประเทศไทย 

2. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากต้นสังกัด) 
    2.1 งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รหัสวิชา รายวิชาที่สอน ช.ม./สัปดาห ์
เปิดสอนภาค/ปี

การศึกษา 

ปริญญาตรี 
5783901 

วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  

4  
1/2558 

5723903 วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี 2  4  1/2558 
5723903 วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี 2  4  1/2558 
5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร์  4  1/2558 
5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร์  4  1/2558 

ปริญญาตรี 5723101 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  

3  2/2557 

5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร์  4 2/2557 
5723102 เทคโนโลยีเครื่องใช้และโปรแกรมส าเร็จรูป

ในส านักงาน  
4 2/2557 

5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร์  4 2/2557 
5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร์  4 2/2557 
5722201 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  4 2/2557 
5723201 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  4 2/2557 

ปริญญาตรี 5583102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  3  1/2557 
5701501 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยี 4  1/2557 

5701501 
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

4  
1/2557 

5783901 วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี 4  1/2557 



114 
 

ระดับ รหัสวิชา รายวิชาที่สอน ช.ม./สัปดาห ์
เปิดสอนภาค/ปี

การศึกษา 
คอมพิวเตอร์  

5721101 
คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  

3  
1/2557 

5721101 
คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  

3  
1/2557 

5723203 เทคโนโลยีพาณิชอิเล็กทรอนิกส์  4  1/2557 
ปริญญาตรี 5582106  งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กฯ  4  2/2556 

5582106  งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กฯ  4  2/2556 
5503101  คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  4  2/2556 
5501001  เทคโนโลยีชีวิตประจ าวัน  3  2/2556 

5723302  
การประยุกต์ระบบการเสื่อสาร
คอมพิวเตอร์  

4  2/2556 

5723302  
การประยุกต์ระบบการเสื่อสาร
คอมพิวเตอร์  

4  2/2556 

ปริญญาตรี 5723301  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  4  2/2555 
5651301  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  4  2/2555 
5651301  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  4  2/2555 

ปริญญาตรี 5653307  ระบบฐานข้อมูล  4  1/2555 
5653705  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  4  1/2555 
5652701  อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  4  1/2555 
5652701  อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  4  1/2555 

 
    3.  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
  3.1 งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
ปรีชาภรณ์  ขันบุรี. (2557). การวิจัยประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 . (2556). การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง  
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 . (2557). การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลถาวร 
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วัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร. 

 . (2557). การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ  
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 . (2551). โครงการติดตาม ประเมินผล แผนสื่อสารสาธารณะ เพื่อการผลิตไฟฟ้าส าหรับ 
ประชาชนแบบมีส่วนร่วม และการส ารวจข้อมูลพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชน 
รอบโรงไฟฟ้า ระยะท่ี 2 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 13 แห่ง. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราช 
ภัฏก าแพงเพชร. 

 . (2551). การส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมขนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล.  
ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.      

4.  ผลงานทางวิชาการ 
ปรีชาภรณ์  ขันบุรี. (2556). เทคโนโลยีพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร. 
 . (2556). เอกสารประกอบการสอน รายวิชากฏหมายและจริยธรรมส าหรับเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร์. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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นายโยธิน ป้อมปราการ  
1. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

1.1  กศ.ม.  อุตสาหกรรมศึกษา  2538 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประเทศไทย 

1.2  อส.บ. โทรคมนาคม 2528 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกะบัง  
ประเทศไทย 

 
2. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
    งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รายวิชาที่สอน ชม./สัปดาห์ เปิดเทอม/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 2555 

ปริญญาตรี หลักการสื่อสาร (5313212) 3            1/2555 
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (5213211)  4            1/2555 
ปริญญาตรี ปฏิบัติการวิศวกรรม1(5413212) 2            1/2555 
ปริญญาตรี การออกแบบระบบดิจิตอล (5413301) 4            1/2555 
ปริญญาตรี ระบบควบคุมอัตโนมัติ(5313212) 4            2/2555 
ปริญญาตรี การออกแบบระบบดิจิตอล(5413212) 4            2/2555 
ปริญญาตรี ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี 3            2/2555 

ปีการศึกษา2556 
ปริญญาตรี การออกแบบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก(5517301) 4           1/2556 
ปริญญาตรี ระบบโทรทัศน์และวิดีทัศน์(5517301) 4           1/2556 
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง(5313212) 4           1/2556 
ปริญญาตรี ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม(5413212) 4           1/2556 
ปริญญาตรี วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์(5413212) 3           1/2556 
ปริญญาตรี หุ่นยนต์เบื้องต้น(5413212) 3           2/2556 
ปริญญาตรี การออกแบบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก(5413212) 4           2/2556 
ปริญญาตรี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม(5313212) 450           2/2556 

ปีการศึกษา 2557 
ปริญญาตรี ระบบโทรทัศน์และวีดีทัศน์(5617301) 4          1/2557 
ปริญญาตรี อุปกรณ์และการออกแบบ(5413212) 4          1/2557 
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ปริญญาตรี การออกแบบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก(5617301) 4          1/2557 
ปริญญาตรี เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ (5717401) 4          1/2557 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษในงานอิเล็กทรอนิกส์(5617301) 4          2/2557 
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษในงานอิเล็กทรอนิกส์(5617301) 4          2/2557 
ปริญญาตรี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 270          2/2557 

3.  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
3.1 งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 

โยธิน ป้อมปราการ. (2556). รายงานผลความพึงพอใจที่ได้รับการบริการนักศึกษา คณะเทคโนโลยี 
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