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ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความ
ต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 

119 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธานี 

 

หลักสตูรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม (ตอ่เนือ่ง) 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร       :     
ภาษาไทย       :    หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
ภาษาอังกฤษ       :    Bachelor of Industrial Technology Program in  

     Industrial Electrical Technology (Continuing Program)     
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ช่ือเต็ม  :    อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
 ช่ือย่อ  :    อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

ภาษาอังกฤษ  ช่ือเตม็ :    Bachelor of Industrial Technology (Industrial Electrical  
        Technology) 

 ช่ือย่อ  :    B.Ind.Tech. (Industrial Electrical Technology) 
 

3. วิชาเอก   ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป ี(ต่อเนื่อง) 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
   เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาท่ีใช้ 
ภาษาไทย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธานี 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

ที่จัดการเรียนการสอน 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็ นชอบในการน าเสนอห ลักสูตรต่ อสภามห าวิทยาลัย  ในการประชุม  ครั้ งที่  10/2560 
เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 

  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 11/ 2560 เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1  พนักงานบริษัท/ช่างไฟฟ้า 
8.2 นักบริหารงานระบบไฟฟ้า 
8.3 วิศวกรโครงการ 
8.4  ครูผู้ช่วยสอน 
8.5  วิศวกรฝ่ายขาย 
8.6  หัวหน้างานในส่วนต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม 
8.7 ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการประกอบธุรกิจส่วนตัว/ผู้รับเหมา 
8.8 ผู้ประสานงานวิศวกรและก ากับดูแลช่างเทคนิค 
8.9 ฝ่ายการซ่อมบ ารุงขององค์กร สถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 

✓ 

✓ 

✓ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธานี 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
1. นางสาววิภัสสร  

วินิจฉัยกุล 
อาจารย์ วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)  

  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2559  

วศ.ม.(วิศวกรรม
โทรคมนาคม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2556 

  วศ.บ.(วิศวกรรม
โทรคมนาคม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2555 

2. นายองอาจ  
ทับบุรี 

อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า– 
ไฟฟ้าก าลัง) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

2553 

3. นางสาวกันยารัตน์ 
เอกเอ่ียม 

อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า– 
ไฟฟ้าก าลัง) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

2553 

4. นายภุมรินทร์  
ทวิชศรี 

อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

2559 

อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543 
5. นายวรรณกร  

สุปิงคลัด 
อาจารย์ M.Eng. (Electric Power 

System Management) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2559 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557 
 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยยุค

อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยทั้งเก่าและใหม่ให้ก้าวข้ึนเป็นอุตสาหกรรม
ช้ันน าของโลกภายในปี 2025 กรอบของแผนจะเน้นการน าวัตถุดิบใหม่ๆ ที่ เลือกเข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการผลิต และเน้นเรื่องการเพิ่มผลิต
ภาพ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเบื้องหลังของการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิตหรือการจดัการในภาคอุตสาหกรรมของยุคนี้ มีความจ าเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานหลักในการขับเคลื่อน เพราะมีประสิทธิภาพสูงและยังเป็นพลังงานที่สะอาด ส่งผลให้
เครื่องมือ/อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม หรือสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในภาคอุตสาหกรรม โดยมีคนเป็นกลไกหลัก
ในการสร้าง  ออกแบบ รวมถึงควบคุมดูแลอุปกรณ์และพลังงานดังกล่าว ดังนั้นการเตรียมพร้อม
บุคลากรให้มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมจึงจัดได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การด าเนินการวางแผนและจัดท าหลักสูตรนี้ได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนา

สังคมและสภาวะแวดล้อมทั้งในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและที่ซึ่งมหาวิทยาลัยต้ังอยู่  โดยเฉพาะในเขตพื้นที่
ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร บางกะดี บางปะอิน ไฮเทค โรจนะ หนองแค หินกอง ซึ่งเป็นเขตนิคม
อุตสาหกรรมการผลิต เป็นที่ตั้งของบริษัทและโรงงานจ านวนมาก จึงมีความต้องการก าลังคนที่มี
ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและ
วัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมในอาชีพ ด้วยปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว เอื้ อ
ประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูวิ้ทยาการต่างๆ กับภาคเอกชนและจัดส่งนักศึกษา
เข้าไปเรียนรู้การด าเนินงานจริง และจัดท าเป็นกรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนศึกษา
ดูงานจากสภาพจริงและการฝกึงานในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังสามารถให้บริการ
สังคมด้านการวิจัย เผยแพร่ความรู้  และการให้ค าปรึกษาต่อชุมชนในท้องที่ จึงเป็นส่วนส าคัญที่
มหาวิทยาลัยได้จัดท าหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาในเชิงรุก

เพื่อให้มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ทาง
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพ
สูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจใน
ผลกระทบของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่งเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและสังคม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าเพื่อพัฒนาท้องถ่ินในอุษาคเนย์ สถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และภาระหน้าที่ของของมหาวิทยาลัย ดังนี้   

12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมส านึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถ่ินอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกลา่วจะต้องใหม้ีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมือง
ท้องถ่ินให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและท้องถ่ินเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
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12.2.4 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

โดยที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้เขตพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งมีเขตพื้นที่ติดถนน
พหลโยธิน ซึ่งเป็นประตูด่านส าคัญในการส่งสินค้าไปจ าหน่ายในภูมิภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ  และประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ให้ความสนใจในการลงทุนในบริเวณใกล้เขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ท าให้
เกิดการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน และส่งผลต่อความต้องการแรงงานที่มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมมากข้ึน ดังนั้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมที่จะเปิด
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เป็นอย่างยิ่ง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมในแวดวงการศึกษา กับเครือข่ายหรือองค์กรเอกชนต่างๆ ในชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย ท าให้เกิดความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมทั้งในด้านการศึกษาวิจัยและ
ในด้านการประยุกต์ใช้งานจริง ด้วยปัจจัยดังกล่าวส่งเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งเพื่อสนับสนุน
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และ
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินที่ตนอยู่ 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชาทั้งนี้ตามความสนใจของแต่ละคน นอกจากนี้นักศึกษาต่างคณะก็
สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ  
มหาวิทยาลัย คณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการด าเนินงานร่วมกันในการ

ประสานงานและการให้ความร่วมมือกับสาขาวิชาอื่นที่จัดรายวิชาซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องไป
ศึกษาในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ การก าหนดกลยุทธ์ในการสอน การวัด
และประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ ส่วนนักศึกษาที่มาเลือก
เรียนเป็นวิชาเลือกเสรีนั้น ก็ต้องมีการประสานกับคณะต้นสังกัดเพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาว่าสอดคล้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาเหล่าน้ันศึกษาหรือไม่ 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มีความมุ่งมั่นที่

จะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการด้านไฟฟ้าอยู่แล้ว ให้มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะการ
ปฏิบัติการข้ันสูงด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ให้บัณฑิตสามารถน าความรู้และทักษะในศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
สังคม ดังปรัชญา : 

“ทักษะเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรมน าท้องถิ่นพัฒนา ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงสู่สากล” 

1.2  ความส าคัญ   
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดิจิทัล

ในศตวรรษที่ 21 ประเทศต่างๆ ได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งระบบการท างาน สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส าหรับในประเทศไทยมี
การใช้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งนับว่าเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อ
ความพร้อมในการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ปัจจุบันประเทศไทยยังมี
ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จึงมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนา
ก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคโนโลยี ให้เป็นนักเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
ยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ และพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมให้มีความเช่ียวชาญและมีคุณภาพสูง
ข้ึน รวมทั้ งยกระดับการศึกษาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีให้สูงข้ึน ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบ 
มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน มีความเสียสละต่อส่วนรวมและประเทศชาติเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ อีกทั้งมีความสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนา
งานวิจัยทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมาและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ
โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม แสวงหาความรู้ด้วยตนเองน าไปพัฒนาตนเองและประเทศต่อไป 
 ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความส าคัญและยึดกรอบแนวคิดในการวางแผน
พัฒนาหลักสูตร โดยมีหลักการพื้นฐาน ดังนี้ 
 1.2.1 มุ่งเน้นการสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมให้นักศึกษา และผลิต
บัณฑิตผู้ที่มีความรู้ด้านวิชาการและสามารถปฏิบัติการข้ันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2.2 มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีความสามารถในการท างาน
ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามหลักการและมาตรฐาน  
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 1.2.3 มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถทางความคิด วิเคราะห์ แยกแยะ เพิ่มศักยภาพใน
การท างานด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3  วัตถุประสงค์  
1.3.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดีต่อ

สังคมและชุมชน 
1.3.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มในเชิงสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพได้ 
1.3.3 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยี

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

1.3.4 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการ ทฤษฎีวิชาชีพและทักษะปฏิบัติ สามารถปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นใน จรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี 

1.3.5 ผลิตบัณฑิตที่มีจิตส านึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.3.6 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและมีศักยภาพในการศึกษาข้ันสูง
ต่อไป 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรม 

ศาสตรบัณฑิต ให้มีมาตรฐานไม่
ต่ ากว่ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด
และสอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการก าลังคนในภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมเพื่อเป็นข้อมลู
ในการพัฒนาหลกัสูตร 
2. ส ารวจความต้องการความรู้
ทักษะของนักศึกษาระดับปรญิญา
ตรีสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรมทีผู่้ประกอบการ
ต้องการเพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตร 
3. เชิญผู้เช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนและผู้ใช้บัณฑิตมามีส่วน
ร่วมในการพฒันาหลักสูตร 
4. ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาห- 
กรรมในการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนในการฝึกสหกจิศึกษา/
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1. รายงานผลการด าเนินงาน 
2. รายงานผลการฝึกงานใน
รายวิชาสหกจิศึกษา/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
3. เอกสารการประสานงาน
กับภาคธุรกิจ 
4. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในทักษะความรู้ ความ 
สามารถในการท างาน โดย
เฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 5. ติดตามประเมินผลหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ 
 

2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการให้ความรู้แก่นกัศึกษา 

 

1. อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรม
เบื้องต้นเกี่ยวกบัเทคนิคการสอน
การวัดประเมินผล 
2. อาจารย์ทุกคนต้องเข้าอบรม
เกี่ยวกับหลกัสูตรการสอน และ
รูปแบบการสอนแบบต่างๆ การ
วัดผลประเมินผล ทั้งนีเ้พื่อให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ผู้สอนต้องสามารถวัด
และประเมินผลได้เป็นอย่างด ี

1. หลักฐานหรือเอกสาร
แสดงผลการด าเนินการ 
2. รายงานผลการประเมิน
การเรียนการสอนของ
อาจารย ์

 

3. พัฒนาบุคลากรด้านองค์
ความรู้ให้ก้าวทันต่อ
วิวัฒนาการและองค์ความรู้ 
ใหม่ๆ ทางวิชาชีพและสร้าง
เสริมประสบการณ์การน า
ความรู้ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนบุคลากรในการ
พัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวทัน
วิวัฒนาการใหม ่
2. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและท างานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 
3. ก าหนดให้นักศึกษาท างาน
วิจัย/งานวิชาการทีส่ามารถน า 
ผลที่ได้มาใช้ในการด าเนินงาน ได้
จริงและเสริมสร้างประสบการณ์
การน าความรู้ไปใช้การปฏิบัติงาน
จริง 

1. หลักฐานการส่งบุคลการ
เข้าประชุม อบรม สัมมนา 
2. งานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
3. งานวิจัยและงานวิชาการที่
นักศึกษาจัดท าข้ึนเพือ่พัฒนา
ความรู้และประสบการณ์
ท างานจริง 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มี 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน    เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ

ระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์รวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

2.2.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากการ

จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง นักศึกษาแรกเข้าต้องรับผิดชอบตนเองทั้ง
ในเรื่อง กฎ ระเบียบ วินัย รวมทั้งการบริหารจัดการเวลาที่แตกต่างจากเดิม มีกิจกรรมทั้งในช้ันเรียน
และกิจกรรมเสริมนอกช้ันเรียนที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องจัดสรรเวลาอย่าง
เหมาะสม ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้อาจส่งผลต่อการปรับตัวของนักศึกษาแรกเข้าในการเรียนหลักสูตร
ระดบัอุดมศึกษาจนก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ 

 2.3.2 นั ก ศึกษาที่ ส มั คร เข้ าเรียนในห ลั กสู ตรนี้ เน้ นผู้ ที่ ส าเร็จการ ศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ รวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบางสาขาอาจมีพื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพื้นฐาน
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ทางด้านไฟฟ้าเบื้องต้นและพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งทักษะ
และความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาซึ่งมีความจ าเป็น เนื่องจากการพัฒนาความรู้และ
เผยแพร่ทฤษฎีต่างๆ ถ่ายทอดวิวัฒนาการจากต่างประเทศ หากนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาขาดทักษะทาง
ภาษาอังกฤษที่ดจีะท าให้ยากต่อการเข้าใจในเนื้อหา รูปแบบ วิธีการด าเนินงานในอุตสาหกรรม  

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าวิธีการวางเป้าหมายในชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและ
การดูแลนักศึกษา เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น เป็นต้น 

2.4.2 ด าเนินการแก้ปัญหาส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ทาง ไฟฟ้า
เบื้องต้น คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษต่ า โดยจัดท าแบบประเมินความรู้ทางด้านไฟฟ้าเบื้องต้น
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ที่สามารถใช้เรียนในสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมได้ กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  
มหาวิทยาลัยจะมอบหมายให้มีการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้สามารถเรียนในสาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมได้ หรืออาจจัดให้นักศึกษารุ่นพี่ให้ค าแนะน าและสอนเสริมให้รุ่นน้อง  
พร้อมทั้งจัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าด้านวิชาการ ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหา
นักศึกษาก็สามารถปรึกษาหรือขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้เช่นกัน 

2.4.3 มีนักวิชาการด้านการศึกษาท าหน้าที่แนะแนวการเรียน เช่น การจองวิชาเรียน การลง 
ทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา การเพิ่มถอนวิชาเรียน การตรวจสอบผลการเรียน การใช้งาน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา เป็นต้น 

 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีที่ 2  - 30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 30 30 30 30 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าลงทะเบียน 810,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าที่ดินและ  
                สิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
2,289,840 

30,000 
 

460,000 
 

150,000 

 
2,404,332 

60,000 
 

460,000 
 

150,000 

 
2,524,549 

60,000 
 

460,000 
 

150,000 

 
2,650,776 

60,000 
 

460,000 
 

150,000 

 
2,783,315 

60,000 
 

460,000 
 

150,000 

รวมรายรับ 3,739,840 4,694,332 4,814,549 4,940,776 5,073,315 
 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบบุคลากร 2,289,840 2,404,332 2,524,549 2,650,776 2,783,315 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 
6,000 
45,000 
30,000 
72,000 

 
6,000 
90,000 
60,000 
72,000 

 
6,000 
90,000 
60,000 
72,000 

 
6,000 
90,000 
60,000 
72,000 

 
6,000 
90,000 
60,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    2.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
460,000 
150,000 

 
460,000 
150,000 

 
460,000 
150,000 

 
460,000 
150,000 

 
460,000 
150,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
140,000 
35,000 

 
140,000 
35,000 

 
140,000 
35,000 

 
140,000 
35,000 

 
140,000 
35,000 

รวมรายจ่าย 3,227,840 3,417,332 3,537,549 3,663,776 3,796,315 

รวมรายจ่ายทั้ง 5 ป ี 17,642,812 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 65,344 บาท/คน/ปี 
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2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
การเทียบโอนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 43 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ  35 หน่วยกิต 
 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 8 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2) หมวดวิชาวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาเน้ือหา  43 หน่วยกิต 

 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TET301 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Engineering Mathematics  
TET302 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5) 
 Electrical Circuit Analysis  
TET303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Machines  
TET304 ทดลองเครือ่งจกัรกลไฟฟ้า 2(0-4-2) 
 Electrical Machines Laboratory 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TET305 เทคโนโลยีไมโครคอนโทลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(3-0-6) 
 Microcontroller Technology and Applications  
TET306 ทดลองเทคโนโลยีไมโครคอนโทลเลอร์และการประยกุต์ใช้งาน 2(0-4-2) 
 Microcontroller Technology and Applications Laboratory  
TET307 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical System Design and Estimation  
TET308 อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 3(3-0-6) 
 Power Electronics  
TET309 ทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 2(0-4-2) 
 Power Electronics Laboratory  
TET310 การอนุรกัษ์และจัดการพลงังานไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Energy Conservation and Management  
TET311 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้ 3(3-0-6) 
 Programmable Logic Control  
TET312 ปฏิบัติการควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้ 2(0-4-2) 
 Programmable Logic Control Practical  
TET425 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 
 Industrial Electrical Technology Project  

 

 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TET313 มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Safety Standards and Environment  
TET314 วิศวกรรมการส่องสว่าง 3(2-2-5) 
 Illumination Engineering  
TET315 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(2-2-5) 
 Power Systems Protection  
TET316 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Pneumatics and Hydraulics in Industrials  
TET317 ปฏิบัตินิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม 2(0-4-2) 
 Pneumatics and Hydraulics in Industrials Practical  
TET318 การสือ่สารและเครือข่าย   3(2-2-5) 
 Communications and Networks  
TET319 ระบบการควบคุมป้อนกลบั 3(2-2-5) 
 Feedback Control System  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TET320 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 3(3-0-6) 
 Electrical Power Systems Analysis  
TET421 เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงทางไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Electrical Maintenance Technology   
TET422 การจัดการและควบคุมคุณภาพก าลังไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Power Quality Control and Management  
TET423 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสงู 3(3-0-6) 
 High Voltage Engineering  
TET424 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electric Drives  

 
 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

7 หน่วยกิต 

2.2.1) กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TEC408 การเตรียมฝึกสหกจิศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      1(45) 
 Preparation for Cooperative Education Industrial Technology 
TEC409 สหกจิศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6(640) 
 Cooperative Education Industrial Technology 

2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TET426 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา้
อุตสาหกรรม 

2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Industrial Electrical 
Technology 

TET427 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

5(450) 

 Field  Experience in Industrial Electrical Technology  
  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 
ให้ เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หมายเหต ุ ความหมายของเลขรหสัรายวิชา 
รหสัรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบง่บอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบง่บอกถึงระดับความยากง่าย 

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 

 

TEC หมู่วิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
TET หมู่วิชาเฉพาะเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
VGE หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

3.1.4 การจัดแผนการศึกษา    
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 4(------) 

 VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 4(------) 

หมวดวิชาเฉพาะ  TET301 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า   3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) TET305 เทคโนโลยีไมโครคอนโทลเลอร์และการ

ประยุกต์ใช้งาน 
3(3-0-6) 

 TET306 ทดลองเทคโนโลยีไมโครคอนโทลเลอร์และ
การประยุกต์ใช้งาน 

2(0-4-2) 

 TET307 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

TET320 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22 
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ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ TET302 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ) TET303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 TET304 ทดลองเครือ่งจกัรกลไฟฟ้า 2(0-4-2) 
 TET308 อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 3(3-0-6) 
 TET309 ทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 2(0-4-2) 
 TET311 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้ 3(3-0-6) 
 TET312 ปฏิบัติการควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้ 2(0-4-2) 
หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXXXX เลือกเสรี  3(------) 

รวมหน่วยกิต 21 
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(ปฏิบัติการ และฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ) 

TEC408 
     หรือ 

การเตรียมฝึกสหกจิศึกษาทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม      

1(45) 

 
TET426 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะ TET310 การอนุรกัษ์และจัดการพลงังานไฟฟ้า 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ)    
หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXXXX เลือกเสรี  3(------) 

รวมหน่วยกิต 7 หรือ 8 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(ปฏิบัติการ และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ) 

TEC409 
หรือ 

สหกจิศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6(640) 

TET427 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

5(450) 

รวมหน่วยกิต 6 หรือ 5 
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 4(------) 
VGEXXX 
VGEXXX 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 

4(------) 
2(------) 

หมวดวิชาเฉพาะ TET425 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 
(วิชาบังคับ)    
หมวดวิชาเฉพาะ TET316 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก) TET317 ปฏิบัตนิิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงาน

อุตสาหกรรม 
2(0-4-2) 

รวมหน่วยกิต 18 
 
 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TEC408 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      1(45) 
 Preparation for Cooperative Education Industrial 

Technology 
 

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษาในด้านการรับรู้ลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้ เรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   
TEC409 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6(640) 
 Cooperative Education Industrial Technology  

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน
ช่ัวคราว ณ สถานประกอบการจนครบ 1 ภาคการศึกษา สหกิจศึกษาตามที่สาขาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาต้องส่งรายงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา
โดยวัดผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการและจากรายงานวิชาการ 

 
 
 

   



                                                                                 18 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธานี 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TET301 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Engineering Mathematics  

พีชคณิตเชิงเส้น เวกเตอร์และเมตริกซ์ ฟังก์ช่ันของตัวแปรเชิงซ้อน ระบบของ
สมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์และปริพันธ์ประเภทต่างๆ สมการผลต่างอนุพันธ์ย่อยและปัญหาค่า
ขอบเขต การแปลงลาปลาซและอนุกรมฟูเรียร์ ทฤษฎีเรซิดิว การแก้สมการคลื่น สมการการซึมซาบ 
การประยุกต์การค านวณทางวิศวกรรมไฟฟ้า และแบบจ าลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
   
TET302 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5) 
 Electrical Circuit Analysis  

องค์ประกอบวงจร การวิเคราะห์แบบเมชและโหนด ทฤษฎีการวิเคราะห์วงจร 
ความต้านทาน ความเหนี่ยวน า และความจุไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบแยกต้นก าเนิดวงจรสมมูล เทวินิน
และนอร์ตัน การตอบสนองช่ัวครู่กระแสตรงของวงจรอับดับหนึ่งและอันดับสอง การตอบสนองสภาวะ
คงที่ต่อกระแสสลับสัญญาณไซน์ แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้าสามเฟส ค่าเชิงซ้อน การตอบสนองเชิง
ความถี่วงจรรีโซแนนท์ การวิเคราะห์โดยวิธีฟูเรียร์การแปลงฟูเรียร์การใช้วิธีการแปลงลาปลาซกับการ
วิเคราะห์วงจรอันดับสูง 
   
TET303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Machines  

หลักการพื้นฐานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง หลักการพื้นฐานของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลง
ไฟฟ้าหนึ่งเฟสและสามเฟส โครงสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ หลักการท างานและการวิเคราะห์
ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวน าหนึ่งเฟสและสามเฟส เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสที่สภาวะคงตัว วิธีการ
เริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าและมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัสแบบหลายเฟส หลักการท างานและการ
วิเคราะห์สเต็ปปิ้งมอเตอร์ หลักการป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
   
TET304 ทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2(0-4-2) 
 Electrical Machine Laboratory  

ทดลองเกี่ยวกับหัวข้อที่มเีนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

 
 
 
 

   



                                                                                 19 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธานี 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TET305 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(3-0-6) 
 Microcontroller Technology and Applications  

หลักการของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์  โครงสร้างและ
สถาปัตยกรรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับต่ าหรือภาษาระดับสูง การใช้งานอินพุต -เอาท์พุต
พอร์ต มาตรฐานการสื่อสารแบบอนุกรมและการใช้งานพอร์ตอนุกรม การแปลงสัญญาณแอนะล็อก
และดิจิทัล การใช้งานไทม์เมอร์และเคาเตอร์ การขัดจังหวะ พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ง าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์  
   
TET306 ทดลองเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้

งาน 
2(0-4-2) 

 Microcontroller Technology and Application 
Laboratory 

 

ทดลองเกี่ยวกับหัวข้อที่มเีนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 
   
TET307 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical System Design and Estimation  

หลักการออกแบบ มาตรฐานสายไฟและบริภัณฑ์ไฟฟ้า กฎและมาตรฐานการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า บริเวณอันตราย ที่ ว่างเพื่อการปฏิบัติงาน สถานที่ เฉพาะ การประมาณโหลด การ
ค านวณหาขนาดสายไฟ การเดินสายไฟฟ้า ระบบการต่อลงดิน การค านวณหากระแสลัดวงจร อุปกรณ์
ป้องกัน การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและการจัดล าดับการท างานของบริภัณฑ์ป้องกัน การติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารที่พักอาศัย การปรับปรุงค่าตัว
ประกอบก าลัง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบป้องกันฟ้าผา่ส าหรับอาคาร หลักการประมาณการระบบไฟฟ้า 
การอ่านแบบไฟฟ้า การถอดแบบ การประมาณการวัสดุ การค านวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้า 
   
TET308 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(3-0-6) 
 Power Electronics  

คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังต่างๆ ไดโอดก าลัง เอสซีอาร์ จีทีโอ 
ทรานซิสเตอร์ก าลัง มอสเฟทก าลัง ไอจีบีที คุณลักษณะของวัสดุแม่เหล็กในงานอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
แกนหม้อแปลงก าลัง แกนเฟอร์ไรต์ ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ตัวแปลงผัน
ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวแปลงผัน
ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ก าลัง 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

TET309 ทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 2(0-4-2) 
 Power Electronic Laboratory  

ทดลองเกี่ยวกับหัวข้อที่มเีนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
   
TET310 การอนุรักษ์และจัดการพลังงานไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Energy Conservation and Management  

ภาพรวมของพลังงานในรูปแบบต่างๆ หลักการออกแบบพลังงานแสงอาทิตย์และ
การประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ภาพรวมของระบบพลังงานไฟฟ้า การตรวจเฝ้าโหลดและการแปล
ความหมายข้อมูล การใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอตุสาหกรรม การคิดค่าไฟฟ้า เศรษฐศาสตร์ของ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน การพัฒนาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และวิธีการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า การ
ลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด การแก้ไขค่าตัวประกอบก าลัง การเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อแปลง
ไฟฟ้า การจัดการและควบคุมโหลดไฟฟ้า กรณีศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ไข
คุณภาพของก าลังไฟฟ้า  

 
TET311 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได ้ 3(3-0-6) 
 Programmable Logic Control  

กระบวนการทางอุตสาหกรรม ระบบควบคุมด้วยรีเลย์ โครงสร้างของพีแอลซี  
แนะน าภาษาการเขียนโปรแกรมของพีแอลซีตามมาตรฐานสากล หลักการเขียนผังข้ันบันได การเปลี่ยน
ผังลีเลย์เปน็ผังข้ันบันได ค าสั่งควบคุมการท างานของพีแอลซี ค าสั่งพื้นฐานเชิงตรรกของพีแอลซี  ตัวตั้ง
เวลาและนับจ านวน  การวิเคราะห์และวางระบบพแีอลซ ีการเขียนและทดสอบระบบโปรแกรมพีแอลซี 
ระบบสื่อสารข้อมูลของพีแอลซี หลักการการท างานร่วมกันของระบบพีแอลซีกับระบบ เอชเอ็มไอ          
การเลือกและติดตั้งพีแอลซี ในโรงงานอุตสาหกรรม 
   
TET312 ปฏิบัติการควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้ 2(0-4-2) 
 Programmable Logic Control Practical  

ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยาย
ของวิชาการควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้ 
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TET313 มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Safety Standards and Environment  

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของอุบัติเหตุ ความปลอดภัยและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย เทคโนโลยีและความปลอดภัยในที่ท างาน หลักและวิธีการในการป้องกันอัคคีภัยใน
อุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน ระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า    
การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง บริเวณอันตรายและสถานที่เฉพาะ 
   
TET314 วิศวกรรมการส่องสว่าง 3(2-2-5) 
 Illumination Engineering  

ฟิสิกส์ของแสง หน่วยและวิธีการวัดปริมาณแสงสว่าง ปริมาณและคุณภาพของการ
ส่องสว่าง แหล่งก าเนิดแสงและองค์ประกอบการเลือกใช้งาน ชนิดและหน้าที่ของดวงโคม มาตรฐาน
ความเข้มแสงสว่างแบ่งตามลักษณะงานและพื้นที่แบบต่างๆ การค านวณวิธีลูเมน และวิธีจุด -จุด 
ข้อพิจารณาในการออกแบบและค านวณระบบส่องสว่างส าหรับภายในอาคาร ภายนอกอาคาร โรงงาน
อุตสาหกรรม สนามกีฬาและระบบแสงสว่างถนน และการออกแบบจ าลองระบบแสงสว่างด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   
TET315 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(2-2-5) 
 Power Systems Protection  

หลักการป้องกันของระบบไฟฟ้าก าลัง หลักการและคุณสมบัติของอุปกรณ์ป้องกัน 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ ฟิวส์ รีเลย์ป้องกัน คุณสมบัติและโครงสร้างของรีเลย์ป้องกัน การป้องกันระบบส่ง
และจ่ายก าลังไฟฟ้า การแบ่งโซนของระบบปอ้งกนั การประสานการท างานของรเีลย์ การป้องกันเครื่อง
ก าเนิด หม้อแปลงไฟฟ้า บัส สายส่ง สายป้อนและมอเตอร์ 
   
TET316 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Pneumatics and Hydraulics in Industrials  

หลักการพื้นฐานและการท างานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ หน้าที่การ
ท างานของส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ปั๊ม วาล์ว กระบอกสูบ สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบวงจร
และระบบควบคุมการท างาน วิธีการต่อวงจร การวิเคราะห์การท างาน การค านวณเบื้องต้นทาง         
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม การบ ารุงรักษา
และการแก้ปัญหาในวงจรนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
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TET317 ปฏิบัตินิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม 2(0-4-2) 
 Pneumatics and Hydraulics in Industrial  

Practical 
 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยาย
ของวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม 

   
TET318 การสื่อสารและเครือข่าย 3(2-2-5) 
 Communication and Network  

พื้นฐานระบบการสื่อสาร พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย องค์ประกอบใน
การสื่อสารข้อมูล โมเดลการเช่ือมโยงระหว่างระบบเปิด โทโพโลยีเครือข่าย การส่งผ่านข้อมูลแบบ
อนุกรมและขนาน  หลักการสื่อสารแบบใช้สาย สายส่งสัญญาณ เส้นใยแก้วน าแสง หลักการสื่อสาร
แบบไร้สาย มาตรฐานการสื่อสารแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ระบบการสื่อสารในภาคอุตสาหกรรม 
   
TET319 ระบบการควบคุมป้อนกลับ 3(2-2-5) 
 Feedback Control System  

ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบควบคุมแบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด ฟังก์ชันถ่ายโอน 
แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของระบบควบคุมแผนภาพบล็อกและกราฟการไหลของสัญญาณการวิเคราะห์
ผลตอบสนองเชิงเวลาและเชิงความถ่ี การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุม การออกแบบระบบ
ควบคุม การชดเชยระบบควบคุมและการออกแบบจ าลองการควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   
TET320 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
 Electrical Power Systems Analysis  

โครงสร้างของระบบไฟฟ้าก าลัง การค านวณในระบบต่อหน่วย การค านวณค่าความ
เหนี่ยวน าและความจุของสายส่ง การค านวณสมการโครงข่ายไฟฟ้า การวิเคราะห์การไหล การควบคุม
การไหลของก าลังไฟฟ้า การลัดวงจรแบบสมมาตรและแบบอสมมาตร เสถียรภาพในระบบไฟฟ้าก าลัง 
การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง เศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้าก าลัง การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลังด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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TET421 เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงทางไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Electrical Maintenance Technology   

หลักการการบ ารุงรักษา วิธีการบ ารุงรักษา การจัดการบ ารุงรักษา ข้อมูลส าหรับใช้
ในการวางแผนการบ ารุงรกัษา การวางแผนและการจดัท าตารางบ ารุงรักษา การน าแผนงานไปใช้ให้เกิด
ความส าเร็จการท างานบ ารุงรักษาและควบคุม การควบคุมและการจัดการวัสดุในงานบ ารุงรักษา การ
ควบคุมคุณภาพในงานบ ารุงรักษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานบ ารุงรั กษา ระบบบริหารงาน
บ ารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ และแนวทางการบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้า เช่น สายส่ง สายป้อน สวิตช์เกียร์ 
หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนสวิตซ์ แผงสวิตซ์และแผงย่อย 
   
TET422 การจัดการและควบคุมคุณภาพก าลังไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Power Quality Control and 

Management 
 

ค าจ ากัดความของคุณภาพก าลังไฟฟ้า มาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้า ปัญหาคุณภาพ
ก าลังไฟฟ้าลักษณะต่างๆ  แหล่งก าเนิด ผลพวง ผลกระทบของโหลดไม่เป็นเชิงเส้นต่อระบบไฟฟ้าก าลัง 
แนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพก าลังไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า มาตรฐานการ
ตรวจวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า การออกแบบวงจรกรองเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ก าลังไฟฟ้า การประเมินคุณภาพก าลังไฟฟ้า เทคนิคการแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า การแก้ปัญหาฮาร์มอนิก 
การแก้ปัญหาแรงดันตกช่ัวขณะ 
   
TET423 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
 High Voltage Engineering  

การก าเนิดและการใช้งานแรงดันสูง เทคนิคการวัดแรงดันสูง สนามไฟฟ้าในวัสดุเนื้อ
เดียวกันและในวัสดุต่างชนิดกัน ความคงทนของวัสดุฉนวนในสนามไฟฟ้าและเทคนิคการสร้างฉนวน 
ดิสชาร์จของก๊าซ ไดอิเล็กทริกของฉนวนซึ่งเป็นของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบวัสดุและอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงดันสูง แรงดันเกินเนื่องจากการสับสวิตซ์และฟ้าผ่า 
   
TET424 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electric Drives  

ช้ินส่วนอุปกรณ์ขับเคลื่อนไฟฟ้า ลักษณะภาระของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ขอบเขต
และข้อจ ากัดของระบบขับเคลื่อน วิธีเบรคการท างานของมอเตอร์ ระบบส่งก าลังและขนาดชุดส่งก าลัง 
ลักษณะความสัมพันธ์ของความเร็วแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว หลักการปรับตั้งอุปกรณ์
ควบคุมระบบขับเคลื่อน การประยุกต์การใช้งานของระบบขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ และ
แบบจ าลองการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบต่างๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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TET425 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 
 Industrial Electrical Technology Project  

โครงงานพิเศษ หรือปัญหาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา อันเป็นที่น่าสนใจใน
ปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม โดย
ศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยหนึ่งท่าน 
นักศึกษาจะต้องเขียนเสนอหัวข้อ และน าเสนอหัวข้อโครงงาน และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาจะต้องส่ง
รายงานและน าเสนอโครงงานที่จัดท าข้ึน 
   
TET426 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยี

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
2(90) 

 Preparation for Professional Experience in 
Industrial Electrical Technology 

 

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการ
ปรับตัวในสังคม มารยาทในสังคมของการท างานโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทเอกชน การพัฒนาตัว
นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ ตลอดจนคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการ
ฝึกทักษะข้ันพื้นฐานภาคปฏิบัติในงานทางเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงาน 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และเตรียมจัดท าโครงงานโดยให้นักศึกษาเสนอหัวข้อหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานเป็นผู้ก าหนดหัวข้อให้ การน าเสนอผลงาน การเขียนรายงานทางวิชาการ การจัดท าประวัติ
เพื่อสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคและวิธีการในการสมัครและสัมภาษณ์งาน 
   
TET427 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

อุตสาหกรรม 
5(450) 

 Field  Experience in Industrial Electrical 
Technology 

 

นักศึกษาต้องฝึกงานภายในสถานศึกษาหรือ สถานประกอบการของทางราชการ
หรือเอกชน หรือท าโครงงานพิเศษในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมี
อาจารย์ควบคุมดูแลในฐานะที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 1 ท่าน และต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหลักสูตร ซึ่งคิดเทียบช่ัวโมง โดยต้องจัดท ารายงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและน าเสนอ
ผลการปฏิบัติงานต่ออาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดบั ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวฒุิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบนั 

การศกึษา 
ปีที่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./สปัดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
1.  นางสาว 

 วิภัสสร     
 วินิจฉัยกุล 

อาจารย์  วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 
 วศ.ม.(วศิวกรรม 
 โทรคมนาคม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2559 
 

2556 

12 12 12 12 

 วศ.บ.(วิศวกรรม 
 โทรคมนาคม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2555 

2.  นายองอาจ      
 ทับบุร ี

อาจารย์  วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558 
 

12 12 12 12 

 ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า– 
 ไฟฟ้าก าลัง) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี 

2553 

3.  นางสาว   
 กันยารัตน์   
 เอกเอ่ียม 

อาจารย์  วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

2558 12 12 12 12 

 ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า–  
 ไฟฟ้าก าลัง) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

2553 

4.  นายภุมรินทร์  
 ทวิชศร ี

อาจารย์  วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

2559 12 12 12 12 

 อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 2543 

5.  นายวรรณกร   
 สุปิงคลัด 

อาจารย์  M.Eng. (Electric 
 Power System  
 Management) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2559 12 12 12 12 

 วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 2557 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดบั ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวฒุิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบนั 

การศกึษา 
ปีที่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./สปัดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
1.  นางสาว 

 วิภัสสร     
 วินิจฉัยกุล 

อาจารย์  วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 
 วศ.ม.(วศิวกรรม 
 โทรคมนาคม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2559 
 

2556 

12 12 12 12 

 วศ.บ.(วิศวกรรม 
 โทรคมนาคม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2555 

2.  นายองอาจ      
 ทับบุร ี

อาจารย์  วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558 
 

12 12 12 12 

 ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า– 
 ไฟฟ้าก าลัง) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

2553 

3.  นางสาว   
 กันยารัตน์   
 เอกเอ่ียม 

อาจารย์  วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

2558 12 12 12 12 

 ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า–  
 ไฟฟ้าก าลัง) 
  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

2553 

4.  นาย  
 ภุมรินทร์  

อาจารย์  วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

2559 12 12 12 12 
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ล าดบั ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวฒุิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบนั 

การศกึษา 
ปีที่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./สปัดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
 ทวิชศร ี  อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 2543 

5.  นายวรรณกร   
 สุปิงคลัด 

อาจารย์  M.Eng. (Electric 
 Power System  
 Management) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2559 12 12 12 12 

 วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 2557 
6.  นายสุวิทย์   

 ฉุยฉาย 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 ค.อ.ม.(ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
2542 

 
3 3 3 3 

 ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2531 

7.  นายพีรวัฒน์  
 อาทิตยต์ั้ง 

อาจารย์  วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2553 12 12 12 12 
 วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า 
 สาขาวิชาวดัคุม) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2549 

8.  นายวรพงษ์   
 ไพรินทร์ 

อาจารย์  วศ.ม.(อิเล็กทรอนิกส์ 
 ก าลัง) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2550 12 12 12 12 

 วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2540 

 
 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดบั ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวฒุิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบนั 

การศกึษา 
ภาระการสอน (ชม./สปัดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
1. นายยุทธชยั  

ศิลปวิจารณ์  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

3 3 3 3 

วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง) 

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล            
วิทยาเขตตาก 

2 นายทศพล  
ทิพย์โพธิ์ 

อาจารย์ วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

3 3 3 3 

 วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส)์ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร 

3.  นายนรงฤทธิ์   
 เสนาจิตร 

อาจารย์ วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

3 3 3 3 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ คือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ โดยผ่านการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ดังนั้นหลักสูตรจึงได้
ก าหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับ โดยนักศึกษาสามารถเลือก
เรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งจาก กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในโครงสร้างหลักสูตร 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันปีที่ 2  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงาน  
ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานจริง หรือเพื่อการศึกษา โดยจัดเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม และมี
รายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่
มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานไฟฟ้าในอุตสาหกรรม 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงงานที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะ

ได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมที่ใช้ในการท า
โครงงานและสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีที่ 2  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
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มีการก าหนดช่ัวโมงการประชุมนักศึกษา การให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงาน
ให้ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มจัดท าโครงงาน 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา และการจัดสอบน าเสนอ
ผลการจัดท าโครงงานต่อคณะกรรมการตามประกาศของคณะ 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี 
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์
และสร้างความเช่ือมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   
มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

1.2 มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถ 
พัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานและพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานใน
ภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์
ปัญหาที่ท้าทายใหน้ักศึกษาค้นคว้าหาความรูใ้นการพัฒนา
ศักยภาพ 

1.3 คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้  .    
ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาต้องมี โจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ
โครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา
แทนการท่องจ า 

 
1.4 มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น        
มีทักษะการบริหารจัดการและท างานเป็น
หมู่คณะ 

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่างๆ ควรจัด
แบบคณะท างาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่คณะ  

1.5 รู ้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่าง
ดี 

ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล 
รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอในช้ันเรียน 
และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือ
ให้กับผู้สนใจภายนอก 

1.6 ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม 
เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี  
และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.7 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ ถึ งผลกระทบต่อสั งคม และข้อ

กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้วิชาชีพด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมมี
ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จึง
จ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึนเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารย์ที่
สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 4 ข้อ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้าน
คุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 4 ข้อตามที่ระบุไว้ 
     1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     
     2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
     3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
     4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง
มีความรับผิดชอบในการท างานกลุม่ ดังนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าทีข่องการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เสียสละ 

1) การเป็นแบบอย่าง 
2) ก าหนดกติกาเกี่ยวกับเวลาการเข้าช้ันเรียน การส่งงานที่ชัดเจน 
3) การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
4) การก าหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสา 

   2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา 

     2) ตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนและการส่งส่งงานครบ ตรงเวลาที่ก าหนด 



                                                                                 30 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธานี 

     3) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีการอ้างอิงครบถ้วน ถูกต้อง การไม่คัดลอกผลงาน
ของผู้อื่น (plagiarism)   
     4) การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจิตอาสา  
 2.2 ความรู้ 
      2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
     นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทางเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาน้ันต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพ
และช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
     1) มีความรู้  ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
     2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
     3) มีความรู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญในเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง 
     4) สามารถเช่ือมโยงความรู้ในเนื้อหาวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
     ใช้กระบวนการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) ซึ่งเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่อง
นั้นๆ โดยผ่านกระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
     1) การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning) 
     2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)  
     3) การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry cycle) 
   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
     1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน 
     2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง 
     3) การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
      2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ลักษณะการสอนอาจารย์ต้องเน้นให้
นักศึกษาคิด วิเคราะห์ หาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิด
ด้วยตนเอง ซึ่งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 
     1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
     2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ
ตนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
     3) สามารถคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
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   2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     1) จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเช่ือมโยง
ความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 

2) กิจกรรมการโต้วาที 
3) ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Instruction) 

      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) ประเมินจากการน าเสนอผลการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

การเช่ือมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 
2) ประเมินจากข้อมูล เนื้อหาที่น ามาใช้ในการโต้วาที 
3) ประเมินจากรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหา 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่ งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง  ๆ         
เช่นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ดังนั้นความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้ องกับคุณสมบัติ
ต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์    
ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ นี้ 

1) สามารถแสดงบทบาทผูน้ า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 
3) มีมนุษยสัมพันธ์ 

   2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
     1) การมอบหมายให้ท ากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 
     2) จัดกิจกรรมการน าเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม 
     3) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
       2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
    1) สังเกตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 
    2) สังเกตการแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและสังเกต
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
    3) สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
    4) จัดกิจกรรมการสะท้อนความคิด (Reflection) 
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 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตรเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 

3) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างาน 
      2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต และ
ฐานข้อมูลต่างๆ   

2) การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ในการน าเสนอข้อมูล เช่น การ
จัดท า power point การจัดท าแผนที่ความคิด (Mind Map) เป็นต้น  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ 
   2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    1) ตรวจผลงานการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต 
    2) ตรวจผลงานการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอข้อมูล  
    3) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ 
  2.6.  ทักษะพิสัย 
      2.6.1 การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
     นักศึกษาต้องมีความสามารถทางด้านทักษะเกี่ยวกับสาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรมและทักษะเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาน้ันต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องสามารถปฏิบัติ เพื่อใช้
ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่ง ต่อไปนี้ 

1) มีความสามารถในเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
2) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรม 
3) มีทักษะในเขียนแบบ การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างทันสมัย 
4) มีความสามารถในการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามประเภทและชนิดของผลงาน 

   2.6.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  
     1) จัดวัสดุ อุปกรณ์ที่มีความทันสมัย และให้มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับ
สถานประกอบการ 
     2) จัดให้มีการศึกษานอกเวลาหรือการศึกษาดูงานทั้ งประเภทหัตถกรรมและ
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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       2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
     ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
     1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา 

2) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน  
3) ประเมินจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 

       การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในช้ัน
เรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)   
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
1. TEC408 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      ○ ● ○ ○    ●  ●  ●   ● ● ●  ●   

2. TEC409 สหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ●    ●   ●   ● ● ● ●  ●   

3. TET301 คณิตศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า ● ● ○  ● ● ○  ● ○  ● ● ○ ● ○      

4. TET302 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  ● ● ○  ● ●   ○ ● ○  ● ● ○ ● ○   ● ●  

5. TET303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า ● ● ○   ● ●   ○ ● ○   ● ● ○ ● ○         
6. TET304 ทดลองเครื่องจักรกล
ไฟฟ้า ● ● ○   ● ●   ○ ● ○   ● ● ○ ● ○  ● ●   

7. TET305 เทคโนโลยีไมโครคอน- 
โทลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน ● ● ○  ● ●   ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○      
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
8. TET306 ทดลองเทคโนโลยีไมโคร- 
คอนโทลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน ● ● ○  ● ●   ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○  ● ● ●  

9. TET307 การออกแบบและ
ประมาณการระบบไฟฟ้า ● ● ○  ● ● ●   ○ ● ○   ● ● ○ ● ○           

10. TET308 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ● ● ○   ● ●   ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ●       

11. TET309 ทดลองอิเล็กทรอนิกส์
ก าลัง ● ● ○   ● ●   ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ●     

12. TET310 การอนุรักษ์และจัด
การพลังงานไฟฟ้า   ● ● ○   ● ●   ○ ● ○   ● ● ○ ● ○           

13. TET311 การควบคุมเชิงตรรก
แบบโปรแกรมได้ ● ● ○   ● ●   ○ ● ○   ● ● ○ ● ○        

14. TET312 ปฏิบัติการควบคุมเชิง
ตรรกแบบโปรแกรมได้ ● ● ○   ● ●   ○ ● ○   ● ● ○ ● ○   ● ● ●   
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
15. TET313 มาตรฐานความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม ● ○  ● ● ● ○  ● ○  ● ○ ○ ● ○  

   
 

16. TET314 วิศวกรรมส่องสว่าง ● ● ○  ● ●   ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○  ● ●   

17. TET315 การป้องกันระบบไฟฟ้า
ก าลัง ● ● ○   ● ●   ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○   ● ●     

18. TET316 นิวแมติกส์และไฮดรอ-
ลิกส์ในงานอุตสาหกรรม ● ● ○  ● ●   ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○      

19. TET317 ปฏิบัตินิวแมติกส์และไฮ
ดรอ-ลิกส์ในงานอุตสาหกรรม ● ● ○  ● ●   ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○  ● ● ●  

20. TET318 การสื่อสารและเครือข่าย ● ● ○   ● ●   ○ ● ○   ● ● ○ ● ○  ● ●   
21. TET319  ระบบการควบคุม
ป้อนกลับ ● ● ○  ● ●   ○ ● ○  ● ● ○ ● ○  ● ● ●  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
22. TET320 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
ก าลัง ● ● ○  ● ●   ○ ● ○  ● ● ○ ● ○      

23. TET421 เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงทาง
ไฟฟ้าอุตสาหกรรรม ● ● ○   ● ●   ○ ● ○   ● ● ○ ● ○      

24. TET422 การจัดการและควบคุม
คุณภาพก าลังไฟฟ้า ● ● ○   ● ●   ○ ● ○   ● ● ○ ● ○      

25. TET423 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ● ● ○   ● ●   ○ ● ○   ● ● ○ ● ○      

26. TET424 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ●  ● ○  ●  ○ ●   ○  ●  ●   ○     

27. TET425 โครงงานเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ● ● ○  ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ● ● ○   

28. TET426 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

● ● ○   ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○   ● ● ○   
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38 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
29. TET427 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○   ● ● ○   
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ     

การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา                     
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุน่ที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2.2.2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 2 

2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษาน้ัน ๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึนด้วย 
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2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ  
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (1) จ านวนโครงงานที่สามารถน าผล
ไปด าเนินงานได้ (2) จ านวนงานวิจัยของนักศึกษาที่น าผลการวิจัยไปปรับปรุงในการท างาน (3) 
จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จ านวนกิจกรรมการบริการวิชาการแต่สังคม (5) จ านวน
กิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ เป็นไปตาม ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์ 

รายละเอียดของหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
1.5 จัดเตรียมตู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
1.6 จัดปฐมนิเทศ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์
ศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ 

2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้  
และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสรา้งองค์ความรู้ใหมเ่ปน็หลกั และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 

2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 ในการบริหารหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน โดยจะท าหน้าที่ในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลการเรียนการสอนของวิชาภายในกลุ่มวิชา
ต่างๆ ของหลักสูตร ในทุกปีการศึกษา เพื่อน ามาวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งหลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้  

 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   
ข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนข้ันต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
2.  บัณฑิต 
 หลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย โดยหลักสูตรก าหนดความรับผิดชอบหลักและความ
รับผิดชอบรองในแต่ละรายวิชา เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 ซึ่งหลักสูตรจัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
วิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 คือเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและ
ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
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 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.1.6 ด้านทักษะพิสัย 
 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มรีายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรวางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาโดยมีระบบและกลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
และมีการเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) และหลักสูตรมีการด าเนินการให้ค าปรึกษา
และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระหว่างการเรียน ซึ่งหลักสูตรท าการประเมินอัตราการส าเร็จ
การศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนัก ศึกษา 
เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
 คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการใหแ้ก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่

มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  และทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมง 
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได ้
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมในตลาดแรงงานของ
ภาคอุตสาหกรรมมีมาก โดยนักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้งานท าไม่เกิน 3 เดือน 

 3.2.2 จากผลส ารวจเพื่อพัฒนาหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
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 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
    2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
   2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

4. อาจารย์ 
 หลักสูตรวางแผนกรอบอัตราก าลังและก าหนดเกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ รวมทั้งการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ในหลักสูตร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ และงานวิจัย ให้ตรง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
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 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง     

จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาข้ันต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท 
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ข้ึนไปอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ข้ึนไปอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ข้ึนไป 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
 หลักสูตรด าเนินการประชุมในหัวข้อสาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผู้สอน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เพื่อรับทราบปัญหาและวิเคราะห์ปรับปรุง
รายวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรด าเนินการติดตามทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 
 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการ
บริหารหลักสูตร มีดังนี ้

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ คณบด ีรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่ประสานงาน
อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าทีก่ าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี ้
   1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ         
ในระดับอุดมศึกษา 
        2) ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ต้องการ 
   3) ด าเนินการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตรใหส้อดคล้องกบัสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร  
   4) เสนออาจารยผ์ู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกบัจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสรมิ สนับสนุนอาจารย์ในหลกัสูตรให้พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดอาจารย์
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   7) จัดท าโครงการเพื่อขออนมุัติงบประมาณ ในการสร้างปรบัปรงุหอ้งปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอื่นๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
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   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรยีมความพรอ้มในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทัง้การติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค 
และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอนในแต่ละป ีสาขาวิชาจัดท ารา่งรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เสนอต่อคณบด ี
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผล   
การด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์
ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร 
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานข้ันต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5 เมื่อครบรอบ 2 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
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   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) ก าหนดผู้สอน 
   2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 และ มคอ.4 
   3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
   5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย 
    ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการ 
    4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี ้
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7)  
    โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรด าเนินการส ารวจทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และวางแผนในการจัดหา
ทรัพยากรเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
   คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง 

1) สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุน

วิชาการทางสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 
รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกบั
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 

 นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือของเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
กว่า 5,600 เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 
5,400 แผ่น เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ

ต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน  
ในการประสานการจดัซื้อหนังสอืนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีสว่นร่วมในการเสนอแนะรายช่ือ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

   ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง 
และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  
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6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ 

ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารยต์่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
    2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

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

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

 X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับ หลักสูตร         
และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มี
การวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และก าหนดประธานกรรมการประจ าหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3 
การทดสอบผลการเรียนรูข้องนักศึกษาเทียบเคียงกบัสถาบันการศึกษาอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
จาก มคอ. 7 

4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธานี                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 
............................................. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพื่อให้        
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี ้

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม -
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี ” หมายความว่ า อธิการบดี มหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์                                                                              
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด มห าวิท ย าลัย ร าชภัฏ วไลยอล งก รณ ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธาน ี

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี       
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา          
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชา             
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต       
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
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โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้           
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอื่นในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว      
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยช้ีขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี ้

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้ เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
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9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ เกี่ยวกับการ       

จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเปน็อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อ

ประกอบการเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ. 7)     ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot


59 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธานี                                                           

12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกช้ันปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาน้ัน ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2 จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน     

การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4 จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5 เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6 เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7 เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกช้ันปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8 ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปตีามนโยบายของมหาวิทยาลยั 
14.9 ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งบุคคลเพื่ อท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่              
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 
 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และ         
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ  หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 ก า ร ศึ ก ษ าแ บ บ น าน าช าติ  (International Education) เป็ น ก า ร               
จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้ งหมดซึ่ งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา               
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  2 (The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี ) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี ) ให้มีจ านวนหน่วย กิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (ต่อเนื่ อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
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20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5               
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี ) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี ) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้ อยกว่า 10               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 
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22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
23.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันมั ธยมศึกษาตอนต้นหรือเที ยบเท่ าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิการเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25.1 นั ก ศึกษาเต็ ม เวลา  ห มาย ถึง  นั ก ศึกษาที่ มี การล งทะเบี ยน เรียน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 

25.2 นั กศึ กษาไม่ เต็ ม เวลา หมายถึง นั กศึ กษาที่ มี การลงทะเบี ยนเรียน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกตแิละภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน     
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
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หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา 
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า     
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนช่ัวโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชาน้ันมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธ์ิขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ส าเรจ็การศึกษาแล้ว จะลงทะเบยีนเรยีนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
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อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ    
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธ์ิขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาน้ัน ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมผีลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพื่อให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ าน้ีต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพื่อให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่น ๆ  แทนได ้ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได ้

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 
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29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ัน  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี ้
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรยีนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอื่น ๆ  

ในตารางเรียนปกติ 
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพิ่ม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพิ่ มหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพิ่มหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะน้ันจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 
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หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธ์ิสอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธ์ิสอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่ งตัวกลับและด าเนินการให้      
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 

 
หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 
 

ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกิต 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่มถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชาน้ัน โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นกอ่นก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 
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37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ

เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไมส่่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชาน้ันสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยราย          
ภาคการศึกษาน้ันโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 

ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชาน้ัน 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลีย่นหลกัสตูร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามที่หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาน้ัน ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่  9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี          

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลยัและก าลงัศึกษาในหลกัสตูรทีม่ีระดับและมาตรฐานเทยีบเคียงได้กับหลกัสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 
49 .2 .3  ได้ ศึ กษ าอ ยู่ ใน ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ กษ าม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยก ว่ า                                               

1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาน้ันพร้อม
กับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได ้
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
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52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ

ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิ ต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการ
ประเมินผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้นก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินช้ันปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 
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53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่ คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรอืหลักสูตรจัดสอบเองให้

บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง 

ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน

รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น

การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรยีน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          

ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นัก ศึกษามีสิท ธ์ิขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่ อคณบดี ไม่ เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ  รายวิชา               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็น             
ภาคการศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์             

การประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี ้

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ข้ึนไป และเรียนครบ
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หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน      

แต่ละคณะ 
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หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

ปรบัปรุง พ.ศ. 2559 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ช่ือภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่  25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรอูย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรูไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปข้ึนมาใหม่ เพื่อให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษ าได้เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
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ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพิ่มรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนข้ึน และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพิ่มรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพื่อให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพื่อให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญา 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พื้นฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถ่ิน 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็น
ต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้ สอนมีทั้ งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป  คณาจารย์ คณะต่างๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ        
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2559 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2559 ให้ครบตามโครงสร้าง    
ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษา เลม 122 ตอนพิ เศษ 39 ง วันที่  25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุ่ มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์    ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดย
ให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษา      11  หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 

VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ           4(2-4-6) 
   Language, Communication and Information Technology  
  8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   11  หน่วยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 
   To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก              4(2-4-6) 
Internationalization for Living in the ASEAN and  
Global Communities 

VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์               4(2-4-6) 
VRU Identities 

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  8  หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์         4(2-4-6)  

   Innovation and Scientific Thinking  
VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต              4(2-4-6) 

    Health for Quality of Life 
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8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอยา่งมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิ จารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อื่น   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพื่อหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
 
VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4(2-4-6) 
 Language, Communication and Information Technology  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ าวัน และการท างาน เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การค้นคว้า และน าเสนองานในรูปแบบต่างๆ มีทักษะการสื่อสาร การสื่อสาร
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน ตระหนักถึงความเสี่ยง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
ในสังคมออนไลน์ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้ภาษา และเทคโนโลยี ตลอดจนมีทักษะ
การรู้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้พื้นฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม        
มีทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสม
กับเพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดข้ึนจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ          
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
  
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
9.1 คุณธรรม จริยธรรม 

9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 

ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

9.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพื่ อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์ เป็นผู้
ช้ีน าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    4) สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
9.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่น การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพื้นที่จริงก่อนท าโครงการ 
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9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห ์บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน

เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เช่ือมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เช่ือมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 

9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ไดจ้ากการอภิปรายในแตล่ะครัง้ 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์ 

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
9.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รบัมอบหมาย 
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   4) การจัดกจิกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 
9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในช้ันเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรปูแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่างๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ที่ รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคล  

และ 
ความรับผดิชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ           

6 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์           

7 VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต           

8 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก    

          

9 VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์           
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ภาคผนวก ค 
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ท่ี 1402/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันาหลักสตูร 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งท่ี 1/2560 
วันท่ี 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุม 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
********************************************* 

 
กรรมการผู้มาประชุม 
1. อาจารย์องอาจ   ทับบรุี             ประธาน              ผู้รบัผิดชอบ 
2. อาจารย์ ดร.วิภัสสร   วินิจฉัยกุล กรรมการ ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
3. อาจารย์ภุมรินทร์   ทวิชศรี กรรมการ     ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
4. อาจารย์วรรณกร   สุปิงคลัด กรรมการ ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย์กันยารัตน์   เอกเอี่ยม กรรมการและเลขานุการ    ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร                

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวิทย์   ฉุยฉาย   
2. อาจารย์พรีวัฒน์   อาทิตย์ตั้ง      
3. อาจารย์วรพงษ์   ไพรินทร ์   
 
เริ่มประชุม    เวลา 13.30 น. 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต้องด าเนินการร่างหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) และด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรให้เสร็จสิ ้น
ภายในเดือน กรกฎาคม 2560 เพื่อพร้อมเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2561 

1.2 การท าหลักสูตรจะต้องยึดแบบฟอร์มและจัดท ารูปเล่มตามที่ สสว.ได้ประกาศไว้ในสื่อ
ออนไลน์หรือเอกสารการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลัก 

1.3 ก าชับให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจัดเตรียมความพร้อมของข้อมูลในการขอ
พัฒนาหลักสูตร เช่น ความทันสมัยของเนื ้อหาวิชา และผลงานวิจัยของอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตร เป็นต้น 

 
ท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
     ไม่มี 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

4.1 จากผลการส ารวจความต้องการใช้บัณฑิต (ตามภาคผนวก) ซึ่งได้ท าการส ารวจ เพื่อ
พัฒนาหลักสูตร พบว่าภาคอุตสาหกรรมในเขตพื ้นที ่ใกล ้เคียงและที ่ซึ ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งอยู่  โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
บางกะดี บางปะอิน ไฮเทค โรจนะ หนองแค หินกอง ซึ่งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมการผลิต เป็ น
ที่ตั้งของโรงงานจ านวนมาก มีความต้องการใช้บัณฑิตที่มีความรู้และทักษะเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง  

 4.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ไม่ใช่หลักสูตรใหม่ที่เพิ่งมีข้ึน แต่ได้มี
การเรียนการสอนสาขาวิชานี้ในหลายสถาบันมานานแล้ว เพียงแต่รายละเอียดเนื้อหาวิชาอาจจะ
แตกต่างกันบ้างในแต่ละสถาบัน ซึ่งผลจากการส ารวจการเลือกสถาบันเพื่อเข้าศึกษาต่อพบว่า 
ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนสถาบันที่มีเนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะการของ
การพ ัฒนาทางอุตสาหกรรม ดังนั ้น เพื ่อ เป ็นการพัฒนาหลักส ูตรให ้ท ันสม ัยสอดคล้องก ับ
สถานการณ์ปัจจุบ ัน ทางคณะกรรมจึงมีความเห็นตรงกันที ่จะพัฒนาหลักส ูตรอุตสาหกรรม   
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  

 
มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 ในส่วนการจัดท าร่างหลักสูตร ที่ประชุมได้เสนอให้มกีารแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดงันี ้
หมวดท่ี                                                ผู้รับผิดชอบ 
1 และ 2   อ.กันยารัตน์  เอกเอี่ยม และ อ. องอาจ  ทับบุร ี

          3                                        อ.ภุมรินทร์  ทวิชศรี  อ.กันยารัตน์  เอกเอี่ยม  
                                                    อ. องอาจ  ทับบุรี และ อ.พีรวัฒน์  อาทิตย์ตั้ง 

4    อ.พีรวัฒน์  อาทิตย์ตั้ง 
5,6,7,8, ภาคผนวก   อ.ดร. วิภัสสร  วินิจฉัยกุล  อ.กันยารัตน์  เอกเอี่ยม  

อ.องอาจ  ทับบรุี และ อ.วรรณกร  สปุิงคลัด 
รวมเล่ม    อ.กันยารัตน์  เอกเอี่ยม และ อ.องอาจ  ทับบรุ ี

 
และให้คณะกรรมทุกท่านน าผลการจัดท ามาเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 
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 5.2 ให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกท่านพิจารณาค าอธิบายรายวิชาของแต่ละวิชาใน
หลักสูตรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และสถานการณ์ปัจจุบัน และให้น าผลการ
พิจารณามาร่วมกันพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรบัทราบ 
 
ปิดประชุม  เวลา   15.00  น 
 
 
 

(ลงช่ือ)................................................ ผูบ้ันทกึรายงานการประชุม 
                      (อาจารย์กันยารัตน์  เอกเอี่ยม) 

กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 
(ลงช่ือ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (อาจารย์องอาจ  ทับบรุี) 
   ประธานกรรมการพฒันาหลักสูตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันาหลักสตูร 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งท่ี 2/2560 
วันท่ี 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุม 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
********************************************* 

 
กรรมการผู้มาประชุม 
1. อาจารย์องอาจ   ทับบรุี             ประธาน              ผู้รบัผิดชอบ 
2. อาจารย์ ดร.วิภัสสร   วินิจฉัยกุล กรรมการ ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
3. อาจารย์ภุมรินทร์   ทวิชศรี กรรมการ     ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
4. อาจารย์วรรณกร   สุปิงคลัด กรรมการ ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย์กันยารัตน์   เอกเอี่ยม กรรมการและเลขานุการ    ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร                

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวิทย์   ฉุยฉาย   
2. อาจารย์พรีวัฒน์   อาทิตย์ตั้ง      
3. อาจารย์วรพงษ์   ไพรินทร ์   
 
เริ่มประชุม    เวลา 13.00 น. 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ต้องท ารูปเล่มร่างหลักสูตรให้เรียบร้อย เพื่อให้ทัน
การวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการทางคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะต้องส่งเล่มร่าง
หลักสูตรให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมวิพากษ์หลักสูตรก่อนวันวิพากษ์อย่างน้อยเป็นเวลา 7 วัน 

1.2 รายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งทางคณะฯ ก าหนดไว้ 5 วิชา 
13 หน่วยกิตนั้น ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วพบว่ามี 3 รายวิชาที่นักศึกษาได้เคยศึกษา
มาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ดังนั้นในหมวดใช้วิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ของหลักสูตรนี ้ ทางคณะกรรมการฯ เห็นว่าควรมีอยู ่ด้วยกัน 2 วิชาที ่จ าเป็นต้องบรรจุไว้ใน
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม และวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
งานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการท างานนักศึกษาหลังจากที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
นี้ไปแล้ว 

ท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
ประธานที่ประชุม เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 

มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระประชุมให้ที่ประชุมเพื่อ
พิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 
มติท่ีประชุม: รบัทราบและรบัรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

3.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลในหมวดต่างๆ  ของร่าง
หลักสูตรที่จัดท าข้ึน และตรวจสอบความเหมาะสมของค าอธิบายรายวิชาซึ่งจะสอดคล้องกับเนื้อหา
ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา อีกทั้งจะต้องมีความทันสมัยและตรงตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

3.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ร่วมกันจัดแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
เพื่อให้เหมาะสมกับภาระการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน และนักศึกษาแต่ละช้ันปี  

3.3 การตรวจสอบ Curriculum Mapping ของหลักสูตรต้องค านึงถึงการพัฒนาคุณสมบัติ
ของบัณฑิตในรายวิชาต่าง ๆ ให้ครบถ้วนในทักษะทั้ง 5 ด้าน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและศึกษาด้านที่ 6 คือทักษะพิสัย ส าหรับหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ที่
ประชุมจึงพิจารณาว่าการใส่กิจกรรมใน Curriculum Mapping ของรายวิชาต่าง ๆ ต้องพิจารณา
ให้ครบถ้วนและเหมาะสมตามค าอธิบายรายวิชาและการสอนที่เน้นทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 

 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 4.1 ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า เนื่องจากความไม่สอดคล้องกันของจ านวนหน่วยกิต และ
ระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตร เห็นควรให้จัดท าหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตเป็น 2 
รูปแบบ เพื่อเสนอคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรให้พิจารณาหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุด โดย
รูปแบบแรกคือ ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี 6 ภาคการศึกษา 87 หน่วยกิต และรูปแบบที่สองคือ 
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีครึ่ง 4 ภาคการศึกษา 90 หน่วยกิต 

4.2 ประธานในที่ประชุมแจ้งก าหนดการวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยก าชับให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทุกท่านต้องเข้าร่วม  

 
มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้

เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษา 2 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์ 
จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
มหาวิทยาล ัย เทคโนโลย ีราชมงคลธัญบ ุร ี และอาจารย ์ ดร .ทศพล ท ิพย ์โพ ธิ ์ จากคณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ในขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการอีก 1 ท่านคือ คุณด ารง บุญรอด กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เวิร์ลด คลอค จ ากัด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรซึ่งจะจัดข้ึนในวันที่ 6 และ 
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุม  เวลา   16.00  น 
 
 
 

(ลงช่ือ)................................................ ผูบ้ันทกึรายงานการประชุม 
                      (อาจารย์กันยารัตน์  เอกเอี่ยม) 

กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 
(ลงช่ือ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (อาจารย์องอาจ  ทับบรุี) 
   ประธานกรรมการพฒันาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

รายงานการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 
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รายงานการวิพากษ์หลกัสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 1/2560 

วันท่ี 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้องประชุม 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

********************************************* 
 
กรรมการผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย  ศิลปะวิจารณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
2. อาจารย์ ดร.ทศพล  ทิพย์โพธ์ิ                             ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
3. คุณด ารงค์  บุญรอด ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศร ี คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์  อินทโชต ิ รองคณบดฝี่ายวิชาการ  
6. อาจารย์องอาจ  ทับบุรี                ประธาน  ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวิทย์  ฉุยฉาย กรรมการ ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
8. อาจารย์ ดร.วิภัสสร  วินิจฉัยกุล กรรมการ ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
9. อาจารย์ภุมรินทร์  ทวิชศรี กรรมการ ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
10. อาจารย์วรรณกร  สุปงิคลัด กรรมการ       ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
11. อาจารย์พีรวัฒน์  อาทิตย์ตั้ง กรรมการ ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
12. อาจารย์วรพงษ์  ไพรินทร ์ กรรมการ     ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
13. อาจารย์กันยารัตน์  เอกเอี่ยม กรรมการและเลขานุการ    ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร                
 
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร    เวลา 9.00 น. 

 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

ข้อเสนอแนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย  ศิลปวิจารณ์ มีดังนี้ 
- ควรพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

อุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรแบบ 2 ปี 87 หน่วยกิต มากกว่าแบบ 2 ปีครึ่ง 90 หน่วยกิต เนื่องจากท า
ให้ผู้ที่เข้าศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพได้เร็วข้ึน ตลอดจนสามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้ที่จะเข้ามาศึกษาได้มากกว่าหลักสูตรแบบ 2 ปีครึ่ง 

- ควรปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา TET303 เครื่องจักรกลไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมต่อการใช้
งานในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน อาทิเช่น ลดเนื้อหาการเรียนการสอนในส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า
กระแสตรง เนื่องจากมีการใช้งานน้อยในภาคอุตสาหกรรม  ลดเนื้อหาการเรียนการสอนเรื่อง           
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หม้อแปลงไฟฟ้า เน้นเนื้อหาเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้าแบบอินดักชัน (Induction motor) และมอเตอร์   
สเตปปิ้ง (Stepping motor) ให้มากยิ่งข้ึน 

- ควรปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชา TET307 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า ให้
ครอบคลุมในเรื่องของระบบป้องกันทางไฟฟ้าด้วย เช่น วิธีการตั้งค่าการป้องกันระบบไฟฟ้าแบบ
ประสานสัมพันธ์ (Coordination setting) เป็นต้น 

- ควรปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชา  TET419 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า โดยควรเน้นเนื้อหา
เกี่ยวกับตัวขับแบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter Driver) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการขับเคลื่อนแบบ v/f 
และการควบคุมแบบเวกเตอร์ (Vector control) เป็นต้น 

- ควรจัดรายวิชา TET309 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้เป็นวิชาบังคับเนื่องจากมี
ความจ าเป็นมากในภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน  และควรเพิ่มเนื้อหาการเรียนการสอนในเรื่องของการ
เช่ือมต่อกับเอชเอ็มไอ (HMI: Human Machine Interface) และเพิ่มเนื้อหาการเรียนในเชิงลึกของ  
พีแอลซี (PLC) 

- การจัดการเรียนการสอนควรมีรายวิชาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ในอนาคต (Industry 4.0) เป็นวิชาบังคับในหลักสูตร เช่น รายวิชาที่เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการ
ด้วยพีแอลซี หรือการประยุกต์ใช้ตัวขับ (Driver) ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

- เห็นด้วยกับการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เนื่องจากถ้าพัฒนาหลักสูตร
อื ่น เช ่น  หล ักส ูตรว ิศวกรรมศาสตรบ ัณ ฑ ิต  จะม ีก ารแข ่งข ันระห ว่างสถาบ ันส ูงเพ ราะ
สถาบ ันอ ุดมศึกษาส ่วนใหญ ่ในประเทศม ีเป ิดหล ักส ูตรด ังกล ่าวอยู ่แล ้ว อ ีกทั ้งหล ักส ูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตยังมีอิสระในการพัฒนาหลักสูตรมากกว่า 

 
ข้อเสนอแนะของอาจารย ์ดร.ทศพล ทิพย์โพธ์ิ มีดังนี้ 
-  การจัดท าหลักสูตรควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาสังคมและสภาวะแวดล้อม

ทั้งในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและที่ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่   โดยอาศัยข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อสร้างหลักสูตรที่แตกต่างและ
พุ่งเป้าในทิศทางที่ชัดเจนและบ่งบอกอัตลักษณ์และเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคต (Industry 4.0 ) ยกตัวอย่างเช่น ในกลุ่ ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งปัจจุบันมุ่งเป้าไปที่การจัดการเรยีนการสอนทีจ่ะตอบรับกับระบบ
รางภายในประเทศโดยร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีความเช่ียวชาญ 

- ควรจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การขอเงินทุนในการท างานวิจัยส าหรับอาจารย์ เป็นต้น 

- ควรจัดท าเอกสารทางสถิติของรายวิชาของนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส) ที่สามารถเทียบโอนได้กับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต รวมทั้งให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบพระราชกฤษฎีกา       
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ให้ถ่ีถ้วน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรพิจารณาลดรายวิชา หรือจ านวนหน่วยกิตของ
รายวิชาศึกษาทั่วไปให้น้อยลงกว่า 30 หน่วยกิต 

- การท าเล่มหลักสูตรในส่วนของแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ควรปรับลด
จ านวนลงมาที่ 30 คน จากในตอนแรก 40 คน เนื่องจากหากมีแผนรับนักศึกษาไว้สูงแต่มีนักศึกษาที่
เข้าท าการศึกษาน้อยกว่าอาจท าให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ เช่น การประกันคุณภาพ เป็นต้น 

- การจัดท าหลักสูตรในลักษณะเป็นนักเทคโนโลยี มีทักษะเชิงเทคนิคและความสามารถใน
การบูรณาการณ์หลาย ๆ ศาสตร์ เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะท าให้อยู่รอดได้ในสภาวะการปัจจุบันที่มีการ
แข่งขันกันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

- เห็นด้วยกับการจัดท าพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่
ไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรจึงสามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างอิสระมากกว่าหลักสูตรอื่น 

 
ข้อเสนอแนะของคุณด ารง บุญรอด มีดังนี้ 
- รายวิชาในกลุ่มของวิชาเลือกบางรายวิชาควรปรับเป็นรายวิชาบังคับเนื่องจากมีความจ าเป็น 

และส าคัญมากในการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น วิชามาตรฐานความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม วิชาเทคโนโลยีซ่อมบ ารุงทางไฟฟ้าอุตสาหกรรม  และวิชาการควบคุมเชิงตรรกแบบ
โปรแกรมได้ (PLC) เป็นต้น 

- เสนอให้ศึกษา/เพิ่มเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับวิธีการป้องกันความเสียหายในทางธุรกิจ อาทิ
เช่น ระบบไฟฟ้าส ารอง การน าระบบคืนกลับด้วยเวลาระยะสั้น ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบการแจ้ง
เตือน และระบบการตรวจเฝ้าระวัง (Monitoring system) เข้าไปในหลักสูตรด้วย 

- เห็นด้วยกับการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เนื่องจากเป็นที่ยอมรับใน
ภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันไม่น้อยกว่าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 16.30 น. 
 
 

(ลงช่ือ)................................................ ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
                      (อาจารย์กันยารัตน์  เอกเอี่ยม) 

กรรมการและเลขานุการ 
 

 
(ลงช่ือ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   (อาจารย์องอาจ  ทับบรุี) 
             ประธานกรรมการพฒันาหลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลกัสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 2/2560 

วันท่ี 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้องประชุม 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

********************************************* 
 
กรรมการผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย  ศิลปะวิจารณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
2. อาจารย์ ดร.ทศพล  ทิพย์โพธ์ิ                             ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
3. คุณด ารงค์  บุญรอด ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศร ี คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์  อินทโชต ิ รองคณบดฝี่ายวิชาการ  
6. อาจารย์องอาจ  ทับบุรี                ประธาน  ผู้รบัผิดชอบ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวิทย์  ฉุยฉาย กรรมการ ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
8. อาจารย์ ดร.วิภัสสร  วินิจฉัยกุล กรรมการ ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
9. อาจารย์ภุมรินทร์  ทวิชศรี กรรมการ ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
10. อาจารย์วรรณกร  สุปงิคลัด กรรมการ       ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
11. อาจารย์พีรวัฒน์  อาทิตย์ตั้ง กรรมการ ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
12. อาจารย์วรพงษ์  ไพรินทร ์ กรรมการ     ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
13. อาจารย์กันยารัตน์  เอกเอี่ยม กรรมการและเลขานุการ    ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร                
 
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร    เวลา 9.00 น. 

 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

ข้อเสนอแนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย  ศิลปวิจารณ์ มีดังนี้ 
- ควรปรับลดจ านวนหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่ง เนื่องจาก

นักเรียนที่รับเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรนี้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ซึ่งได้
ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิตมาแล้ว โดยที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในราชกิจจานุเบกษาได้ระบุไว้ชัดเจนว่าส าหรับ
หลักสูตรปรญิญาตร ี(ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง แต่เมื่อน าจ านวนหน่วยกิตมารวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมจะต้องไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต ซึ่งเดิมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงนั้นได้ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต
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มาแล้วจ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ดังนั้นจึงเห็นว่าควรปรับลดจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่ง โดยให้สอดคล้องกับผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของแต่ละ
รายวิชาในทุกกลุ่มวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาต้องศึกษา 

- ควรน ารายละเอียดที่ส าคัญของวิชาวิศวกรรมส่องสว่าง ไปเพิ่มเติมไว้ในวิชาการออกแบบ
และประมาณการระบบไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อจะได้ลดพื้นที่ในการจัดสรรรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาลง
ได้ เนื่องจากการปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันนั้น การน าความรู้ด้านวิศวกรรมการสว่าง
ไปใช้มีค่อนข้างน้อยมาก 

- เห็นด้วยกับการตัดรายวิชาที่เป็นวิชาแกนกลางของคณะฯ ออกทั้ง 3 รายวิชา เนื่องจาก
รายวิชาดังกล่าวนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงได้เรียนมาหมดแล้ว ให้
คงเหลือไว้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษายังไม่เคยได้ศึกษามาก่อน และเป็นวิชาที่มีความจ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งก็คือวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม และวิชา
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรมก็เพียงพอแล้ว 

 
ข้อเสนอแนะของอาจารย ์ดร.ทศพล ทิพย์โพธ์ิ มีดังนี้ 

 - จากจ านวนหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สามารถลดลงได้เกือบครึ่ง เพื่อให้จ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 72 หน่วยกิตตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในหลกัสตูรนี้มสีมรรถนะหลกัตรงตามความมุ่งหมายของหลักสูตร เห็นควร
ให้เพิ่มจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะเข้าไปให้มากกว่าเดิมที่มีอยู่ 51 หน่วยกิต ซึ่งอาจก าหนด
เป็นในส่วนของกลุ่มวิชาบังคับ โดยทางคณะกรรมการหลักสูตรควรเลือกรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาเลือก
ที่มีความจ าเป็นมากในภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันมาบรรจุเป็นวิชาบังคับเพิ่มเติมเข้าไป 
 - วิชาการอนุรักษ์และจัดการพลังงานไฟฟ้าเมื ่อศึกษาดูจากค าอธิบายแล้วเป็นวิชาที่
น่าสนใจและมีความจ าเป็นมากในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในสถานประกอบการซึ ่ง
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้เป็นรูปธรรมมากในปัจจุบัน แต่เสนอให้เพิ่มรายละเอียด
เกี่ยวกับพลังงานทดแทน และการเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage) เพิ่มเข้า
ไปด้วย 
 - วิชาการควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้ ซึ่งก็คือวิชาพีแอลซีนั้นเป็นวิชาที่น่าสนใจ และมี
ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ก าลังมุ่งสู่ระบบอัตโนมัติ ดังนั้น
หากเป็นไปได้ควรก าหนดเป็นวิชาบังคับให้ฯกศึกษาได้ศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์หรือ
ประกอบอาชีพ 
 - การจัดแผนการเรียนควรให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาเมื่อ
นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาในสถานศึกษาครบหรือเกือบครบทุกรายวิชาแล้ว  
 

ข้อเสนอแนะของคุณด ารง บุญรอด มีดังนี้ 
 - จากการศึกษารายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรอย่างละเอียดแล้วพบว่าเมื่อนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้ไปสามารถไปประกอบอาชีพตามที่เสนอไว้ในหมวดที่ 1 ข้อที่ 8 ได้จริง 
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แต่ขอเพิ ่มเติมในอาชีพวิศวกรโครงการ และครูผู้สอนในสถาบันที่จัดการเรียนการสอนทางด้าน
วิชาชีพเข้าไปด้วย 
 - วิชาการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นเรื่องที่ส าคัญในภาคอุตสาหกรรมซึ่งทาง
หลักสูตรก็ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในวิชานี้อยู่แล้ว แต่ควรมีวิชาที่ให้ความรู้ในเรื่องการควบคุม
ราคา (Cost Control) ควบ คู่ไปกับ วิชาการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เนื่ องจากมี
ความส าคัญไม่แพ้กัน หรืออาจจะน าเอาวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม และวิชาการควบคุมคุณภาพ
มารวมกันก็ได้ หากทางคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่าจะจัดการศึกษาในเรื่อง
ทั้งหมดทันภายใน 1 วิชา และขอเสนอให้ปรับช่ือวิชาให้เน้นไปในลักษณะของการควบคุมคุณภาพใน
งานอุตสาหกรรมให้ชัดเจนข้ึน 
 - เห็นด้วยกับอาจารย์ ดร.ทศพล ทิพย์โพธ์ิ ในเรื่องของการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือสหกิจศึกษา ซึ่งควรให้นักศึกษาออกไปเทอมสุดท้ายก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา เพราะนักศึกษามี
โอกาสที่จะได้งานท าเลยหลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาเสร็จสิ้น หากต้อง
กลับมาศึกษาอีกจะท าให้นักศึกษาเสียโอกาสดังกล่าว 

 
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 16.30 น. 
 
 
 

(ลงช่ือ)................................................ ผูบ้ันทกึรายงานการประชุม 
                      (อาจารย์กันยารัตน์  เอกเอี่ยม) 

กรรมการและเลขานุการ 
 

 
(ลงช่ือ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   (อาจารย์องอาจ  ทับบรุี) 
             ประธานกรรมการพฒันาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธานี 

     

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.  ชื่อ นางสาววิภัสสร        นามสกุล วินิจฉัยกุล 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

2559 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

2556 

ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

2555 

 
1.3  ผลงานทางวิชาการ  

1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
 ไม่มี 
1.3.2 บทความวิจัย  

Vinicchayakul, W., Promwong, S., and Supanakoon, P. (2016). Study of UWB Indoor 
Localization Using Fingerprinting Technique with Different Number of 
Antennas. The International Computer Science and Engineering Conference: 
IEEE. 20th. 13-17 December 2016, (1-4). Chiang Mai, Thailand. 

วิภัสสร  วินิจฉัยกุล พิชญ สุพรรณกูล และอนุพงศ์ ทึ่งในธรรม. (2560). การทดสอบความแม่นย าเชิง 
ทฤษฎีของวิธีน้อยสุดมากสุดกรณี 4 สถานีฐาน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี. ครั้งที่ 1. 19 มกราคม 2560, (138-145). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 

อนุพงศ์ ทึ่งในธรรม วิภัสสร วินิจฉัยกุล และ อิศเรศ กะการดี. (2560). ความสามารถทางนวัตกรรม  
ของประเทศไทยภายใต้ปัจจัยด้านการลงทุนจากต่างประเทศ การวิจัยและพัฒนาและ  
ความสามารถด้านการส่งออก. ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  
ครั้งที่ 1. 19 มกราคม 2560, (113-120). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ.  

วิภัสสร วินิจฉัยกุล  พิชญ สุพรรณกูล  และอนุพงศ์ ทึ่งในธรรม . (2560). การศึกษาเทคโนโลยี 
UWB และเทคโนโลยี NB ส าหรับการหาต าแหน่งภายในอาคารโดยใช้สายอากาศแบบ         
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มีทิศทาง. วารสารเทพสตรี I-Tech: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี. ปีที่  12 
ฉบับที่ 1. มกราคม - มิถุนายน 2560 : 25-33.   

 
1.3.3  บทความทางวิชาการ  
 ไม่มี 
1.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
 ไม่มี 

1.4  ประสบการณ์ในการสอน 
2 ปี 

1.5  ภาระงานสอน 
1.5.1 วิชาพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 
1.5.2 วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
1.5.3 วิชาการวิจัยด าเนินงาน 
1.5.4 วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปทางการจัดการอุตสาหกรรม 
1.5.5 วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 
1.5.6 วิชาวิศวกรรมสายอากาศ 
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2.  ชื่อ นายองอาจ          นามสกุล ทับบุรี 
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
2.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท  วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

2558 
 

ปริญญาตร ี  ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้าก าลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุร ี

2553 

 
2.3  ผลงานทางวิชาการ  

2.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
ไม่มี 

2.3.2 บทความวิจัย  
พีรวัฒน์ อาทิตย์ตั้ง, องอาจ ทับบุรี, กันยารัตน์ เอกเอี่ยม, นรงฤทธ์ิ เสนาจิตร และสุวิทย์ ฉุยฉาย. 

(2559).  การวิเคราะห์สมรรถนะของหลอดแอลอีดีแบบต่าง ๆ ท่ีใช้กับโคมไฟถนนด้วย
การใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศ
ไทย. ครั้งที่ 12. 8–10 มิถุนายน 2559, (272-278). พิษณุโลก. 

Tubburee, O., and Kumsuwan, Y. (2017). Discontinuous Gate-Drive Signals for a 
Three-Phase Three-Switch Unidirectional Delta-Type Rectifier Based on 
2L-SVM Analysis of a Vienna Rectifier. The International Electrical 
Engineering Congress (iEECON). 5th. 8-10 March 2017, (9-12). Pattaya, Thailand. 

พีรวัฒน์ อาทิตย์ตั้ง, องอาจ ทับบุรี และ วรรณกร  สุปิงคลัด. (2560). วิธีการลดการสูญเสียจากการ
สวิตช์ของตัวเรียงกระแสสองระดับชนิดทิศทางเดียวแบบเดลต้าบนพื้นฐานวิธีการมอดู
เลตเชิงสเปซเวกเตอร์.  ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลงังานแห่งประเทศไทย. ครั้งที่ 13. 
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560, (409-414). เชียงใหม่. 
2.3.3  บทความทางวิชาการ  

ไม่มี 
2.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  

ไม่มี 
 

2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
2.5 ป ี
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2.5  ภาระงานสอน 
2.5.1 วิชาโรงจักรไฟฟ้า ระบบส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า  
2.5.2 วิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า     
2.5.3 วิชาปฏิบัติติดต้ังไฟฟ้า 
2.5.4 วิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (บรรยายและปฏิบัติ) 
2.5.5 วิชาอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (บรรยายและปฏิบัติ) 
2.5.6 วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
2.5.7 วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า (บรรยายและปฏิบัติ) 
2.5.8 วิชาการอนุรักษ์และจัดการพลังงานไฟฟ้า 
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3. ชื่อ นางสาวกันยารัตน์          นามสกุล เอกเอี่ยม 
3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
3.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท  วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

2558 
 

ปริญญาตร ี ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้าก าลงั) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุร ี

2553 

 
3.3 ผลงานทางวิชาการ  

3.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
ไม่มี 

3.3.2 บทความวิจัย  
พีรวัฒน์ อาทิตย์ตั้ง, องอาจ ทับบุรี, กันยารัตน์ เอกเอี่ยม, นรงฤทธ์ิ เสนาจิตร และสุวิทย์ ฉุยฉาย. 

(2559).  การวิเคราะห์สมรรถนะของหลอดแอลอีดีแบบต่าง ๆ ท่ีใช้กับโคมไฟถนนด้วย
การใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศ
ไทย. ครั้งที่ 12. 8–10 มิถุนายน 2559, (272-278). พิษณุโลก. 

กันยารัตน์ เอกเอี่ยม และ ภุมรินทร์ ทวิชศรี. (2560). วิธีการสร้างสัญญาณขับน าสวิตช์แบบไม่
ต่อเน่ืองบนฐานการมอดูเลตเชิงสเปซเวกเตอร์เพ่ือลดการสูญเสียจากการสวิตช์ของสวิตช์
ก าลังส าหรับอินเวอร์เตอร์สามระดับชนิดตรึงจุดนิวทรัล. ในการประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย. ครั้งที่  13. 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560, (415–420). 
เชียงใหม่. 
3.3.3  บทความทางวิชาการ  

ไม่มี 
3.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  

ไม่มี 
 

3.4 ประสบการณ์ในการสอน 
2.5 ป ี
 

3.5 ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า (บรรยายและปฏิบัติ) 
3.5.2 วิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า (บรรยายและปฏิบัติ) 
3.5.3 วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง (บรรยายและปฏิบัติ) 
3.5.4 วิชาวิศวกรรมส่องสว่าง (บรรยายและปฏิบัติ) 
3.5.5 วิชาอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (บรรยายและปฏิบัติ) 
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4.  ชื่อ นายภุมรินทร์         นามสกุล ทวิชศรี 
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุร ี

2559 

ปริญญาตร ี อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

2543 

 
4.3  ผลงานทางวิชาการ  

4.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
ไม่มี 

4.3.2 บทความวิจัย  
Tavichsri, P. (2016 ). Failure Rate Determination and Time Forecast of Electrical 

Equipment for 2 2  kV Substation. The proceeding of Electrical Engineering 
Conference. 39th. 2-4 November 2016. (65-68). Phetchaburi, Thailand. 

กันยารัตน์ เอกเอี่ยม และ ภุมรินทร์ ทวิชศรี. (2560). วิธีการสร้างสัญญาณขับน าสวิตช์แบบไม่
ต่อเน่ืองบนฐานการมอดูเลตเชิงสเปซเวกเตอร์เพ่ือลดการสูญเสียจากการสวิตช์ของสวิตช์
ก าลังส าหรับอินเวอร์เตอร์สามระดับชนิดตรึงจุดนิวทรัล. ในการประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย. ครั้งที่  13. 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560, (415–420). 
เชียงใหม่. 
4.3.3  บทความทางวิชาการ  

ไม่มี 
4.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  

ไม่มี 
 

4.4  ประสบการณ์ในการสอน 
1 ปี 
 

4.5  ภาระงานสอน 
4.5.1  วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (บรรยายและปฏิบัติ) 
4.5.2  วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
4.5.3  วิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า 
4.5.4  วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
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5.  ชื่อ นายวรรณกร         นามสกุล สุปิงคลัด 
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
5.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท M.Eng. (Electric Power System 
Management) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย 

2559 

ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557 
 
5.3  ผลงานทางวิชาการ  

5.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
ไม่มี 

5.3.2 บทความวิจัย  
พีรวัฒน์ อาทิตย์ตั้ง, องอาจ ทับบุรี และ วรรณกร  สุปิงคลัด. (2560). วิธีการลดการสูญเสียจากการ

สวิตช์ของตัวเรียงกระแสสองระดับชนิดทิศทางเดียวแบบเดลต้าบนพื้นฐานวิธีการมอดู
เลตเชิงสเปซเวกเตอร์.  ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลงังานแห่งประเทศไทย. ครั้งที่ 13. 
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560, (409-414). เชียงใหม่. 
5.3.3  บทความทางวิชาการ  

ไม่มี 
5.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  

ไม่มี 
 

5.4  ประสบการณ์ในการสอน 
1 ปี 
 

5.5  ภาระงานสอน 
5.5.1  วิชาภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 
5.5.2  วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
5.5.3  วิชาการควบคุมกระบวนการด้วยพีแอลซี 
5.5.4  วิชาเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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6. ชื่อ นายสุวิทย์     นามสกุล ฉุยฉาย 
6.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2542 

ปริญญาตร ี ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2531 

 

6.3  ผลงานทางวิชาการ  
6.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

ไม่มี 
6.3.2 บทความวิจัย  

พีรวัฒน์ อาทิตย์ตั้ง, องอาจ ทับบุรี, กันยารัตน์ เอกเอี่ยม, นรงฤทธ์ิ เสนาจิตร และสุวิทย์ ฉุยฉาย. 
(2559).  การวิเคราะห์สมรรถนะของหลอดแอลอีดีแบบต่าง ๆ ท่ีใช้กับโคมไฟถนนด้วย
การใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศ
ไทย. ครั้งที่ 12. 8–10 มิถุนายน 2559, (272-278). พิษณุโลก. 
6.3.3  บทความทางวิชาการ  

ไม่มี 
6.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  

ไม่มี 
 

6.4  ประสบการณ์ในการสอน 
40 ป ี
 

6.5  ภาระงานสอน 
6.5.1  วิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า 
6.5.2  วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้า 
6.5.3  วิชาระบบไฟฟ้าก าลัง 
6.5.4  วิชาโรงจักรไฟฟ้า ระบบส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า 
6.5.5  วิชาเครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม 
6.5.6  วิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
6.5.7  วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 
6.5.8  วิชาปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้า 
6.5.9  วิชาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
6.5.10 วิชาเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม  
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7.  ชื่อ นายพีรวัฒน์        นามสกุล อาทิตย์ตั้ง 
7.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
7.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2553 

ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชา 
วัดคุม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2549 

 
7.3  ผลงานทางวิชาการ  

7.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
ไม่มี 

7.3.2 บทความวิจัย  
Artitthang, P., et al. (2016). Simplify Attitude Determination System using Low-Cost 

IMU and 32 bit Microcontroller. The proceeding of Electrical Engineering 
Network of Rajamangala University Conference. 8th. 25-27 May 2016. (409-412). 
Phuket, Thailand.  

พีรวัฒน์ อาทิตย์ตั้ง, องอาจ ทับบุรี, กันยารัตน์ เอกเอี่ยม, นรงฤทธ์ิ เสนาจิตร และสุวิทย์ ฉุยฉาย. 
(2559).  การวิเคราะห์สมรรถนะของหลอดแอลอีดีแบบต่าง ๆ ท่ีใช้กับโคมไฟถนนด้วย
การใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศ
ไทย. ครั้งที่ 12. 8–10 มิถุนายน 2559, (272-278). พิษณุโลก. 

Gantawong, K., Artitthang, P., and Mayavej, V.  (2016). A Novel Approach to Attitude 
Determination by vector measurement and the Nonlinear 
Complementary Filter. The proceeding of Electrical Engineering Conference. 
39th. 2-4 November 2016. (559-562). Phetchaburi, Thailand. 
7.3.3  บทความทางวิชาการ  

ไม่มี 
7.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  

ไม่มี 
 

7.4  ประสบการณ์ในการสอน 
9 ปี 
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7.5  ภาระงานสอน 
7.5.1  วิชาพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า (บรรยายและปฏิบัติ) 
7.5.2  วิชาพีแอลซี (บรรยายและปฏิบัติ) 
7.5.3  วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง (บรรยายและปฏิบัติ) 
7.5.4  วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (บรรยายและปฏิบัติ) 
7.5.5  วิชาเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ (บรรยายและปฏิบัติ) 
7.5.6  วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1,2 (บรรยายและปฏิบัติ) 
7.5.7  วิชาเครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า (บรรยายและปฏิบัติ) 
7.5.8  วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
7.5.9  วิชาปฏิบัติการออกแบบระบบควบคุม 
7.5.10 วิชาปฏิบัติการระบบควบคุมแบบดิจิตอล 
7.5.11 วิชาปฏิบัติการระบบควบคุมแบบป้อนกลับ 
7.5.12 วิชาปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
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8.  ชื่อ นายวรพงษ์  นามสกุล ไพรินทร์ 
8.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
8.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2550 
ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)     มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2540 

 
8.3  ผลงานทางวิชาการ 

8.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
ไม่มี 

8.3.2 บทความวิจัย  
Pairindra, W. (2013). High Power LiFePO

4 
Battery Charger for Electric Vehicle based 

on CHAdeMO Protocols using MATLAB/SIMULINK. International Conference 
on Electrical Machines and Systems. 25-27 October 2013, (1520-1523). Busan, 
South Korea.  

Pairindra, W. (2013). Optimal Parameters Designed for Zero Voltage Switched 
Mode Power Supply. The International Conference on Engineering and 
Applied Science. 3rd. 6-9 November 2013, (493-501). Osaka, Japan.  

Pairindra, W. (2014). The Evaluation of Solid State Transformer in DC Microgrid 
System with High Power Electric Vehicle Charger. The International 
Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering. 6th. 15-16 
September 2014, (51-55). Paris, France.  

Pairindra, W., and Khomfoi, S. (2016). Development of a Cascaded  Half-Bridge 
Converter with Contactless Transformer in DC Microgrid. The International 
Electrical Engineering Congress. 4th. 2-4 March 2016. (317-320). Chiangmai, 
Thailand. 

Pairindra, W., and Khomfoi, S. (2017). The Plug and Outlet for Home Appliances in 
DC Low Voltage Micro-grid System. International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information 
Technology. 14th. 27-30 June 2017. (158-161). Phuket, Thailand. 
8.3.3  บทความทางวิชาการ  

ไม่มี 
8.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  

ไม่มี 
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8.4  ประสบการณ์ในการสอน 
17 ป ี
 

8.5  ภาระงานสอน 
8.5.1 วิชาอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (บรรยายและปฏิบัติ) 
8.5.2 วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 (บรรยายและปฏิบัติ) 
8.5.3 วิชาเครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า (บรรยายและปฏิบัติ) 
8.5.4 วิชาปฏิบัติการระบบควบคุมแบบป้อนกลับ (บรรยายและปฏิบัติ) 
8.5.5 วิชาพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า (บรรยายและปฏิบัติ) 
8.5.6 วิชาเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า  
8.5.7 วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
8.5.8 วิชาการออกแบบระบบดิจิตอล (บรรยายและปฏิบัติ)  
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ภาคผนวก ช 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ
และ 

ความต้องการและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนก  

ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้ 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

หัวข้อในการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
1.1 ความมีระเบียบวินัย 4.50 0.57 
1.2 ความซื่อสัตย์สจุริต 4.60 0.56 
1.3 ความรับผิดชอบ 4.63 0.49 
1.4 ความเสียสละ ความมีน้ าใจ จิตอาสา 4.17 0.75 
1.5 ความตรงต่อเวลา 4.40 0.62 
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.50 0.57 

รวม 4.47 0.61 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 
(4.47) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความรับผิดชอบมาก
ที่สุด (4.63) รองลงมาคือ ความซื่อสัตย์สุจริต (4.60) 
 
2. ด้านความรู้ 
 

หัวข้อในการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา 4.23 0.73 
2.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา 4.47 0.57 
รวม 4.35 0.66 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้อยู่ ในระดับมาก (4.35)                   
เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีทักษะในการปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาชีพที่ศึกษามากที่สุด (4.47) 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 

หัวข้อในการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
3.1 มีความสามารถในการสืบค้น การวิเคราะห์            

การแปลความหมาย และการประเมินจากข้อมูล
สารสนเทศ 

4.13 0.78 

3.2 มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหา
ด้วยตนอง 

4.17 0.65 

3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา     
โดยใช้พื้นฐานจากความรู้และทักษะที่ศึกษา 

4.33 0.71 

รวม 4.21 0.71 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก (4.21) 
เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหา โดยใช้พื้นฐานความรู้และทักษะที่ศึกษา มากที่สุด (4.33) 
 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

หัวข้อในการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
4.1 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างาน 

เป็นทีมได ้
4.37 0.67 

4.2 สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 4.33 0.66 
4.3 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง 
4.43 0.6- 

รวม 4.38 0.65 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (4.38) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ
ให้บัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก (4.43) 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หัวข้อในการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
5.1 ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า
และแก้ปัญหา 

4.07 0.69 

5.2 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย และ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

4.10 0.80 

5.3 มีทั กษะการสื่ อสารและน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

4.20 0.76 

5.4 มีความสามารถในการสื่ อสาร ได้มากกว่า  
1 ภาษาและมีความเป็นสากล 

4.07 0.78 

รวม 4.11 0.75 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (4.11) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
(4.20) 

 
จากผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  พบว่าผู้ใช้
บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก (4.32) เมื่อจ าแนกในแต่ละด้าน
พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการเรียงตามล าดับได้ดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน/นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติในการเรียน
ต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ผลการส ารวจซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี ้

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 64.80 มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 35.20) โดยมี
อายุระหว่าง 15-19 ปี (ร้อยละ 64.40) ได้วางแผนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 89.40) 
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2. ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีปัจจัยในการเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อ คือ รายวิชา 

ในหลักสูตร (ร้อยละ 23.40) รองลงมาคือ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 15.84) ค่าลงทะเบียน 
(ร้อยละ 14.43) มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้าน (ร้อยละ 14.43) แนวทางงานวิจัยของคณาจารย์ (ร้อยละ 
8.97) มีทุนการศึกษา (ร้อยละ 7.81) หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 6.37) มีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ร้อยละ 5.68) และมหาวิทยาลัยอยู่ไกลบ้าน ตอบแบบสอบถามน้อย
ที่สุด (ร้อยละ 3.07) 
 
3. ความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจในหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เนื่องจากน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน (ร้อยละ 31.60) รองลงมา คือเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (ร้อยละ 
27.70) หลักสูตรที่ทันสมยั (ร้อยละ 15.50) ประกอบอาชีพที่ตรงกับความสนใจ (ร้อยละ 13.50) ใช้ใน
การเปลี่ยนงาน/สมัครงานใหม่ (ร้อยละ 5.20) พัฒนาศักยภาพกิจการส่วนตัว (ร้อยละ 3.20) พัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย (ร้อยละ 1.90) และเพราะช่ือเสียงสถาบัน/อาจารย์ ตอบแบบสอบถามน้อย
ที่สุด (ร้อยละ 1.30) 
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ภาคผนวก ซ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 
ระบุความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (ภารกิจ/กิจกรรมหลักสูตร) ค่าความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  
ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน F 1. จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

หมายเหต ุS1 มีค่าระหว่าง 20-25 (สูงมาก), F มีค่าระหว่าง 10-19 (สูง) และ O,P มีค่าระหว่าง 1-9 
 
การประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ง 

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม

ของหลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสท่ีจะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ
ความรุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดับความเสี่ยง) 

(1)x(2) 

ระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการเรียน
การสอน 

1. จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5 3 15 ความเสี่ยงสูง 

 

หมายเหตรุะดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25(ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุม 
ท่ีมีอยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม ่

(4) 

วิธีจัดการ 
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหต ุ
 

(6) 
1 ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 

- จ านวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย 
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน
สถาบันต่างๆ ที่จัดการเรียนการ
สอนในระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง รวมถึงสถาน
ประกอบการต่างๆ และทาง
เว็บไซต์ของคณะฯ และของ
มหาวิทยาลัย 
- ประชาสัมพันธ์ในการประชุม
ผู้บริหารสถาบันต่างๆ ทีจ่ัดการ
เรียนการสอนในระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

  ..... ยอมรับ 
 ควบคุม 
..... ถ่ายโอน 
..... หลีกเลี่ยง 

 

 

หมายเหต ุช่อง 3 หมายถึง ม ี หมายถึง มีแต่ไมส่มบรูณ์ × หมายถึง ไม่ม ี
 ช่อง 4 หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบรูณ์  
  × ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย     
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แผนการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
เรื่องท่ีประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 
 
 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
 

(3) 

การจัดการความ
เสี่ยง 

 
 

(4) 

ความเสี่ยงท่ียังมี
อยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) 

 
 

(5) 

กิจกรรมการ
ควบคุม  

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม) 

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(7) 
ความเสี่ยงด้านการเรียน 
การสอน 
- จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน
สถาบัน ที่จัดการเรียนการ
สอนในระดบั ปวส. รวมถึง
สถานประกอบการต่างๆ และ
ทางเว็บไซต์ของคณะฯ และ
ของมหาวิทยาลัย 
- ประชาสัมพันธ์ในการ
ประชุมผู้บริหารสถาบันต่างๆ 
ที่จัดการเรียนการสอนใน
ระดับ ปวส. 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม การประชา 
สัมพันธ์ยังไมท่ั่วถึง 

จัดท าก าหนดการ
ประชาสมัพันธ์
หลักสูตร 

30 เม.ย. 2562 
อาจารยผ์ู้รบัผิด 
ชอบหลกัสูตร 

 
 

ผู้รายงาน ................................................................... 
ประธานกรรมการพฒันาหลักสูตร 

วันที่................เดือน......................... ..พ.ศ. ............. 31 กรกฎาคม 2560 


