หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีทจี่ บของ
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ าก
หลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)

หน้า
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
5
6
6
7
9
9
9
12
27
27
28
28
29
33

ข

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคผนวก ค คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ 1402/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม (ต่อเนือ่ ง)
ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร

หน้า
39
39
39
40
41
41
41
42
42
42
43
44
46
49
51
52
52
52
52
52
51
54
79

90
92
99

ค

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูต รและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
106
ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความ
ต้อ งการและปัจ จัยที่ มี ผ ลต่อการเลือกศึก ษาต่อในหลัก สูตร
อุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า
อุ ต สาหกรรม (ต่ อ เนื่ อ ง) คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์
จังหวัดปทุมธานี
119
ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
124

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนือ่ ง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
:
ภาษาไทย
: หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Industrial Technology Program in
Industrial Electrical Technology (Continuing Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ : อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Industrial Technology (Industrial Electrical
Technology)
ชื่อย่อ : B.Ind.Tech. (Industrial Electrical Technology)
3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)
5.2 ประเภทหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ที่จัดการเรียนการสอน
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

✓ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

✓ สภาวิชาการมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จัง หวัด ปทุ ม ธานี
เห็ นชอบในการน าเสนอห ลั ก สู ต รต่ อ สภามห าวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 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. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
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 ผู้ประสานงานวิศวกรและกากับดูแลช่างเทคนิค
8.9 ฝ่ายการซ่อมบารุงขององค์กร สถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1. นางสาววิภัสสร
วินิจฉัยกุล

ตาแหน่งวิชาการ
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
อาจารย์
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

2.

นายองอาจ
ทับบุรี

อาจารย์

3.

นางสาวกันยารัตน์
เอกเอี่ยม

อาจารย์

4.

นายภุมรินทร์
ทวิชศรี

อาจารย์

5.

นายวรรณกร
สุปิงคลัด

อาจารย์

สถาบันการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม.(วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
โทรคมนาคม)
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ.(วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
โทรคมนาคม)
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ไฟฟ้ากาลัง)
ธัญบุรี
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ไฟฟ้ากาลัง)
ธัญบุรี
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
M.Eng. (Electric Power สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
System Management)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีที่จบ
2559
2556
2555
2558
2553
2558
2553
2559
2543
2559
2557

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยยุค
อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยทั้งเก่าและใหม่ให้ก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรม
ชั้น น าของโลกภายในปี 2025 กรอบของแผนจะเน้ น การน าวัต ถุ ดิ บ ใหม่ ๆ ที่ เ ลื อ กเข้ า มาใช้ ใน
กระบวนการผลิต เพื่ อ ให้ เกิ ดขีดความสามารถในการแข่ง ขันอย่างยั่ง ยืน บนพื้ นฐานของการน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการผลิต และเน้นเรื่องการเพิ่มผลิต
ภาพ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเบื้องหลังของการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิตหรือการจัดการในภาคอุตสาหกรรมของยุคนี้ มีความจาเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็น
พลั ง งานหลัก ในการขับ เคลื่อ น เพราะมี ป ระสิท ธิภ าพสู ง และยั ง เป็ นพลัง งานที่ ส ะอาด ส่ง ผลให้
เครื่องมื อ/อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม หรือสิ่งต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับไฟฟ้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมากในภาคอุตสาหกรรม โดยมีคนเป็นกลไกหลัก
ในการสร้าง ออกแบบ รวมถึง ควบคุม ดูแลอุป กรณ์และพลังงานดังกล่าว ดังนั้นการเตรียมพร้อม
บุคลากรให้มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมจึงจัดได้ว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การดาเนินการวางแผนและจัดทาหลักสูตรนี้ได้คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒ นา
สังคมและสภาวะแวดล้อมทั้งในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและที่ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่
ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร บางกะดี บางปะอิน ไฮเทค โรจนะ หนองแค หินกอง ซึ่งเป็นเขตนิคม
อุตสาหกรรมการผลิต เป็นที่ ตั้งของบริษัท และโรงงานจ านวนมาก จึงมี ความต้องการก าลังคนที่ มี
ความรู้ และทั ก ษะด้านเทคโนโลยี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มี ความเข้าใจในผลกระทบทางสัง คมและ
วัฒนธรรม มี คุณธรรม จริยธรรมในอาชีพ ด้วยปัจ จัยด้านทาเลที่ตั้งของมหาวิท ยาลัยดังกล่าว เอื้ อ
ประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูว้ ิทยาการต่างๆ กับภาคเอกชนและจัดส่งนักศึกษา
เข้าไปเรียนรู้การดาเนินงานจริง และจัดทาเป็นกรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนศึกษา
ดูงานจากสภาพจริงและการฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังสามารถให้บริการ
สัง คมด้านการวิจัย เผยแพร่ความรู้ และการให้คาปรึก ษาต่อชุม ชนในท้ องที่ จึง เป็นส่วนสาคัญ ที่
มหาวิทยาลัยได้จัดทาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาในเชิงรุก
เพื่อให้มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ทาง
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการผลิ ตบุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมจาเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพ
สูง ในการพั ฒ นาตนเองให้เข้ ากั บ ลัก ษณะงานทั้ งด้ านวิช าการและวิชาชีพ รวมถึง ความเข้าใจใน
ผลกระทบของเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรมต่อ สั ง คม โดยต้อ งปฏิ บั ติ ตนอย่ างมื ออาชี พ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่งเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่ อ สนั บ สนุน ให้ ม หาวิท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถั ม ภ์ จัง หวั ด
ปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ สถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และภาระหน้าที่ของของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้คู่คุณธรรมสานึกในความเป็นไทยมีความรักและผูก พันต่อ
ท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
12.2.3 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
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12.2.4 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โดยที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้เขตพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งมีเขตพื้นที่ ติดถนน
พหลโยธิน ซึ่งเป็นประตูด่านสาคัญในการส่งสินค้าไปจาหน่ายในภูมิภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคกลาง
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ ภาคเหนื อ และประเทศเพื่ อนบ้าน ส่ง ผลให้ผู้ ป ระกอบการเกี่ ยวกั บ
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ให้ความสนใจในการลงทุนในบริเวณใกล้เขตพื้นที่ของมหาวิทยาลั ย ทาให้
เกิดการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน และส่งผลต่อความต้องการแรงงานที่มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี ไฟฟ้ าอุ ตสาหกรรมมากขึ้น ดั งนั้ นที่ ตั้ งของมหาวิท ยาลัยจึง มี ความเหมาะสมที่ จ ะเปิ ด
หลัก สูตรอุ ตสาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ าอุต สาหกรรมเป็ นอย่ างยิ่ ง เพื่ อ
ตอบสนองความต้อ งการแรงงานของภาคอุ ตสาหกรรม นอกจากนี้ ยัง ก่ อให้ เกิ ด การแลกเปลี่ย น
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมในแวดวงการศึกษา กับเครือข่ายหรือองค์กรเอกชนต่างๆ ในชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย ทาให้เกิดความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมทั้งในด้านการศึกษาวิจัยและ
ในด้านการประยุกต์ใช้งานจริง ด้วยปัจจัยดังกล่าวส่งเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งเพื่อสนับสนุน
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ควบคู่ กั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่ตนอยู่
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชาทั้งนี้ตามความสนใจของแต่ละคน นอกจากนี้นักศึกษาต่างคณะก็
สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย คณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการดาเนินงานร่วมกันในการ
ประสานงานและการให้ความร่วมมือกับสาขาวิชาอื่นที่จัดรายวิชาซึ่งนักศึก ษาในหลักสูตรนี้ต้องไป
ศึกษาในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ การกาหนดกลยุทธ์ในการสอน การวัด
และประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ ส่วนนักศึกษาที่มาเลือก
เรียนเป็นวิชาเลือ กเสรีนั้น ก็ต้องมีการประสานกับคณะต้นสังกัดเพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาว่าสอดคล้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาเหล่านั้นศึกษาหรือไม่
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มีความมุ่งมั่นที่
จะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการด้านไฟฟ้าอยู่แล้ว ให้มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะการ
ปฏิบัติการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ให้บัณฑิตสามารถนาความรู้และทักษะในศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
สังคม ดังปรัชญา :
“ทักษะเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรมนาท้องถิ่นพัฒนา ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงสู่สากล”
1.2 ความสาคัญ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดิจิทัล
ในศตวรรษที่ 21 ประเทศต่างๆ ได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิ จสังคมดิจิทัล มี การปรับ เปลี่ยนโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งระบบการทางาน สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สาหรับในประเทศไทยมี
การใช้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งนับว่าเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อ
ความพร้อมในการแข่งขันและรองรั บการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ปัจจุบันประเทศไทยยังมี
ความต้องการบุคลากรที่ มี ความรู้ ความสามารถ มี คุณภาพ เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมได้อย่างมี ประสิท ธิภาพ ดังนั้น หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จึงมุ่ งที่ จะผลิตบัณฑิ ตระดับปริญญาตรีและพัฒนา
กาลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคโนโลยี ให้เป็นนักเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่ มีคุณภาพ รวมทั้ง
ยกระดับ การศึก ษาวิชาชีพ ให้สูง ขึ้น เพื่อให้ส อดคล้องกั บ ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ และพัฒนากาลังคนด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมให้มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพสูง
ขึ้ น รวมทั้ ง ยกระดั บ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ทางด้ านเทคโนโลยี ให้ สู ง ขึ้ น ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบ
มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน มีความเสียสละต่อส่วนรวมและประเทศชาติเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ อีกทั้งมีความสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนา
งานวิจัยทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมาและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ
โดยมุ่ งเน้นการผลิตบัณฑิ ตให้มี ความรู้ทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถนาไปประยุก ต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม แสวงหาความรู้ด้วยตนเองนาไปพัฒนาตนเองและประเทศต่อไป
ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสาคัญและยึดกรอบแนวคิดในการวางแผน
พัฒนาหลักสูตร โดยมีหลักการพื้นฐาน ดังนี้
1.2.1 มุ่ งเน้นการสร้างทัก ษะทางด้านเทคโนโลยี ไฟฟ้าอุตสาหกรรมให้นักศึก ษา และผลิต
บัณฑิตผู้ที่มีความรู้ด้านวิชาการและสามารถปฏิบัติการขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.2 มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ กล้า แสดงออก มีความสามารถในการทางาน
ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามหลักการและมาตรฐาน
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1.2.3 มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถทางความคิด วิเคราะห์ แยกแยะ เพิ่มศักยภาพใน
การทางานด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสานึกที่ดีต่อ
สังคมและชุมชน
1.3.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มในเชิงสร้างสรรค์ สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้
1.3.3 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
1.3.4 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการ ทฤษฎีวิชาชีพและทักษะปฏิบัติ สามารถปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นใน จรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3.5 ผลิตบัณฑิตที่มีจิตสานึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
1.3.6 ผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูง
ต่อไป
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. พัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต ให้มีมาตรฐานไม่
ต่ากว่ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
และสอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการกาลังคนในภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมเพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาหลักสูตร
2. สารวจความต้องการความรู้
ทักษะของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรมทีผ่ ู้ประกอบการ
ต้องการเพื่อนามาพัฒนาหลักสูตร
3. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนและผู้ใช้บัณฑิตมามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
4. ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในการฝึกสหกิจศึกษา/
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการดาเนินงาน
2. รายงานผลการฝึกงานใน
รายวิชาสหกิจศึกษา/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. เอกสารการประสานงาน
กับภาคธุรกิจ
4. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในทักษะความรู้ ความ
สามารถในการทางาน โดย
เฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
5. ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
1. อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการสอน
ในการให้ความรู้แก่นกั ศึกษา การวัดประเมินผล
2. อาจารย์ทุกคนต้องเข้าอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน และ
รูปแบบการสอนแบบต่างๆ การ
วัดผลประเมินผล ทั้งนีเ้ พื่อให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ผู้สอนต้องสามารถวัด
และประเมินผลได้เป็นอย่างดี
3. พัฒนาบุคลากรด้านองค์
1. สนับสนุนบุคลากรในการ
ความรู้ให้ก้าวทันต่อ
พัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวทัน
วิวัฒนาการและองค์ความรู้
วิวัฒนาการใหม่
ใหม่ๆ ทางวิชาชีพและสร้าง 2. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เสริมประสบการณ์การนา
เรียนการสอนและทางานบริการ
ความรู้ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
อุตสาหกรรมไปใช้ในการ
3. กาหนดให้นักศึกษาทางาน
ปฏิบัติงานจริง
วิจัย/งานวิชาการทีส่ ามารถนา
ผลที่ได้มาใช้ในการดาเนินงาน ได้
จริงและเสริมสร้างประสบการณ์
การนาความรู้ไปใช้การปฏิบัติงาน
จริง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. หลักฐานหรือเอกสาร
แสดงผลการดาเนินการ
2. รายงานผลการประเมิน
การเรียนการสอนของ
อาจารย์

1. หลักฐานการส่งบุคลการ
เข้าประชุม อบรม สัมมนา
2. งานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร
3. งานวิจัยและงานวิชาการที่
นักศึกษาจัดทาขึ้นเพือ่ พัฒนา
ความรู้และประสบการณ์
ทางานจริง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถั ม ภ์ จั ง หวัด ปทุ ม ธานี ว่า ด้ว ยการจั ดการศึก ษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
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 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ
ระดั บ อนุ ป ริญ ญา (3 ปี) หรือ เที ยบเท่ า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิช าไฟฟ้ า สาขาวิช า
อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์รวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากการ
จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักศึกษาแรกเข้าต้องรับผิดชอบตนเองทั้ง
ในเรื่อง กฎ ระเบียบ วินัย รวมทั้งการบริหารจัดการเวลาที่แตกต่างจากเดิม มีกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน
และกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องจัดสรรเวลาอย่าง
เหมาะสม ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ อ าจส่ ง ผลต่ อ การปรั บ ตั ว ของนั ก ศึ ก ษาแรกเข้ าในการเรี ย นหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาจนก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้
2.3.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ส มั ค รเข้ า เรี ย นในห ลั ก สู ต รนี้ เน้ น ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ รวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบางสาขาอาจมีพื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมไม่ เพียงพอ โดยเฉพาะพื้นฐาน
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ทางด้านไฟฟ้าเบื้องต้นและพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งทักษะ
และความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาซึ่งมีความจาเป็น เนื่องจากการพัฒนาความรู้และ
เผยแพร่ทฤษฎีต่างๆ ถ่ายทอดวิวัฒนาการจากต่างประเทศ หากนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาขาดทักษะทาง
ภาษาอังกฤษที่ดจี ะทาให้ยากต่อการเข้าใจในเนื้อหา รูปแบบ วิธีการดาเนินงานในอุตสาหกรรม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาวิธีการวางเป้าหมายในชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพัน ธ์ของนักศึกษาและ
การดูแลนักศึกษา เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจาเป็น เป็นต้น
2.4.2 ดาเนิน การแก้ ปัญ หาส าหรับ นัก ศึ ก ษาที่ มี ปัญ หาเกี่ ยวกั บ พื้น ฐานความรู้ท างไฟฟ้ า
เบื้องต้น คณิตศาสตร์ และภาษาอั งกฤษต่า โดยจัดทาแบบประเมิ นความรู้ท างด้านไฟฟ้าเบื้องต้น
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยก าหนดเกณฑ์ มาตรฐานความรู้ที่ สามารถใช้เรียนในสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมได้ กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
มหาวิท ยาลั ยจะมอบหมายให้ มี ก ารสอนเสริม เพื่ อปรับ พื้ น ฐานความรู้ให้ ส ามารถเรียนในสาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมได้ หรืออาจจัดให้นักศึกษารุ่นพี่ให้คาแนะนาและสอนเสริมให้รุ่นน้อง
พร้อมทั้ งจัดให้มีก ารแต่งตั้งอาจารย์ที่ ป รึก ษาเพื่อให้คาแนะนาด้านวิชาการ ดังนั้นเมื่ อเกิดปัญ หา
นักศึกษาก็สามารถปรึกษาหรือขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้เช่นกัน
2.4.3 มี นักวิชาการด้านการศึกษาทาหน้าที่แนะแนวการเรียน เช่น การจองวิชาเรียน การลง
ทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา การเพิ่มถอนวิชาเรียน การตรวจสอบผลการเรียน การใช้งาน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา เป็นต้น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2562
30
30
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2563
2564
2565
30
30
30
30
30
30
60
60
60
30
30
30

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

2566
30
30
60
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.1 งบบุคลากร
2.2 งบดาเนินการ
2.3 งบลงทุน
2.3.1 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
2.3.2 ค่าครุภัณฑ์
รวมรายรับ

2562
810,000

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
1,620,000 1,620,000 1,620,000

2566
1,620,000

2,289,840
30,000

2,404,332
60,000

2,524,549
60,000

2,650,776
60,000

2,783,315
60,000

460,000

460,000

460,000

460,000

460,000

150,000
3,739,840

150,000
4,694,332

150,000
4,814,549

150,000
4,940,776

150,000
5,073,315

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
2566
2,289,840 2,404,332 2,524,549 2,650,776 2,783,315

1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
6,000
6,000
6,000
6,000
2.2 ค่าใช้สอย
45,000
90,000
90,000
90,000
2.3 ค่าวัสดุ
30,000
60,000
60,000
60,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
72,000
72,000
72,000
72,000
3. งบลงทุน
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
460,000 460,000 460,000 460,000
2.2 ค่าครุภัณฑ์
150,000 150,000 150,000 150,000
4. เงินอุดหนุน
4.1 การทาวิจัย
140,000 140,000 140,000 140,000
4.2 การบริการวิชาการ
35,000
35,000
35,000
35,000
รวมรายจ่าย
3,227,840 3,417,332 3,537,549 3,663,776
รวมรายจ่ายทั้ง 5 ปี
17,642,812
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 65,344 บาท/คน/ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

6,000
90,000
60,000
72,000
460,000
150,000
140,000
35,000
3,796,315
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัม ภ์ จังหวัดปทุ มธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ อนุป ริญ ญาและปริญญาตรี
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 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
74 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
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 จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐
2) หมวดวิชาวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
50 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
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 ทดลองเครือ่ งจักรกลไฟฟ้า
2(0-4-2)
Electrical Machines Laboratory
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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รหัส
TET305
TET306
TET307
TET308
TET309
TET310
TET311
TET312
TET425

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีไมโครคอนโทลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน
Microcontroller Technology and Applications
ทดลองเทคโนโลยีไมโครคอนโทลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน
Microcontroller Technology and Applications Laboratory
การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า
Electrical System Design and Estimation
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
Power Electronics
ทดลองอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
Power Electronics Laboratory
การอนุรกั ษ์และจัดการพลังงานไฟฟ้า
Electrical Energy Conservation and Management
การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้
Programmable Logic Control
ปฏิบัติการควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้
Programmable Logic Control Practical
โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Industrial Electrical Technology Project
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

รหัส

TET314
TET315
TET316
TET317
TET318
TET319

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

8 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

TET313

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
Safety Standards and Environment
วิศวกรรมการส่องสว่าง
Illumination Engineering
การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
Power Systems Protection
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม
Pneumatics and Hydraulics in Industrials
ปฏิบัตินิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม
Pneumatics and Hydraulics in Industrials Practical
การสือ่ สารและเครือข่าย
Communications and Networks
ระบบการควบคุมป้อนกลับ
Feedback Control System

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัส

ชื่อวิชา

TET320
TET421
TET422
TET423
TET424

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
Electrical Power Systems Analysis
เทคโนโลยีซ่อมบารุงทางไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Industrial Electrical Maintenance Technology
การจัดการและควบคุมคุณภาพกาลังไฟฟ้า
Electrical Power Quality Control and Management
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Electric Drives

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จานวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
2.2.1) กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา
รหัส
ชื่อวิชา
TEC408
TEC409
รหัส
TET426

TET427

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

7

หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)

การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1(45)
Preparation for Cooperative Education Industrial Technology
สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6(640)
Cooperative Education Industrial Technology
2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
2(90)
อุตสาหกรรม
Preparation for Professional Experience in Industrial Electrical
Technology
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
5(450)
อุตสาหกรรม
Field Experience in Industrial Electrical Technology

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้ เลื อ กเรี ยนรายวิ ชาใดๆ ในหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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หมายเหตุ

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร
TEC
TET
VGE

หมู่วิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมู่วิชาเฉพาะเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
TET301 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
(วิชาบังคับ)
TET305 เทคโนโลยีไมโครคอนโทลเลอร์และการ
ประยุกต์ใช้งาน
TET306 ทดลองเทคโนโลยีไมโครคอนโทลเลอร์และ
การประยุกต์ใช้งาน
TET307 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า
หมวดวิชาเฉพาะ
TET320 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
(วิชาเลือก)
รวมหน่วยกิต
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หน่วยกิต
4(------)
4(------)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

หมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(ปฏิบัติการ และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TET302 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
TET303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
TET304 ทดลองเครือ่ งจักรกลไฟฟ้า
TET308 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
TET309 ทดลองอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
TET311 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้
TET312 ปฏิบัติการควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้
XXXXXX เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
TEC408
อุตสาหกรรม
หรือ
TET426

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(ปฏิบัติการ และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ)

TET310

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
การอนุรกั ษ์และจัดการพลังงานไฟฟ้า

XXXXXX เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
TEC409 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หรือ
TET427 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(------)
21

หน่วยกิต
1(45)

2(90)
3(3-0-6)
3(------)
7 หรือ 8

หน่วยกิต
6(640)
5(450)
6 หรือ 5
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หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป
TET425 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หน่วยกิต
4(------)
4(------)
2(------)
3(0-6-3)

TET316
TET317

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

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม
ปฏิบัตนิ ิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงาน
อุตสาหกรรม
รวมหน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

TEC408

การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1(45)
Preparation for Cooperative Education Industrial
Technology
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษาในด้านการรับรู้ลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒ นาตัวผู้ เรียนให้ มี ความรู้ทั ก ษะ เจตคติ แรงจูง ใจและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทาในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TEC409

สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6(640)
Cooperative Education Industrial Technology
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน
ชั่วคราว ณ สถานประกอบการจนครบ 1 ภาคการศึกษา สหกิจศึกษาตามที่สาขากาหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาต้องส่งรายงานและนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา
โดยวัดผลการประเมินของอาจารย์ที่ป รึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการและจากรายงานวิชาการ
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รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

TET301

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics
พี ชคณิ ตเชิงเส้น เวกเตอร์และเมตริก ซ์ ฟัง ก์ ชั่นของตัวแปรเชิง ซ้อน ระบบของ
สมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์และปริพันธ์ประเภทต่างๆ สมการผลต่างอนุพันธ์ย่อยและปัญหาค่า
ขอบเขต การแปลงลาปลาซและอนุกรมฟูเรียร์ ทฤษฎีเรซิดิว การแก้สมการคลื่น สมการการซึมซาบ
การประยุกต์การคานวณทางวิศวกรรมไฟฟ้า และแบบจาลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า
TET302

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3(2-2-5)
Electrical Circuit Analysis
องค์ป ระกอบวงจร การวิเคราะห์แบบเมชและโหนด ทฤษฎีก ารวิเคราะห์ วงจร
ความต้านทาน ความเหนี่ยวนา และความจุไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบแยกต้นกาเนิดวงจรสมมูล เทวินิน
และนอร์ตัน การตอบสนองชั่วครู่กระแสตรงของวงจรอับดับหนึ่งและอันดับสอง การตอบสนองสภาวะ
คงที่ต่อกระแสสลับสัญญาณไซน์ แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้าสามเฟส ค่ าเชิงซ้อน การตอบสนองเชิง
ความถี่วงจรรีโซแนนท์ การวิเคราะห์โดยวิธีฟูเรียร์การแปลงฟูเรียร์การใช้วิธีการแปลงลาปลาซกับการ
วิเคราะห์วงจรอันดับสูง
TET303

เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Machines
หลักการพื้ นฐานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง หลักการพื้ นฐานของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลง
ไฟฟ้าหนึ่งเฟสและสามเฟส โครงสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ หลักการทางานและการวิเคราะห์
ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนาหนึ่งเฟสและสามเฟส เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสที่สภาวะคงตัว วิธีการ
เริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ าเหนี่ยวนาและมอเตอร์ไฟฟ้ าซิงโครนัสแบบหลายเฟส หลักการท างานและการ
วิเคราะห์สเต็ปปิ้งมอเตอร์ หลักการป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า
TET304

ทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า
2(0-4-2)
Electrical Machine Laboratory
ทดลองเกี่ยวกับหัวข้อที่มเี นื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

TET305

เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน
3(3-0-6)
Microcontroller Technology and Applications
หลักการของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างและ
สถาปัตยกรรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับต่าหรือภาษาระดับสูง การใช้งานอินพุต -เอาท์พุต
พอร์ต มาตรฐานการสื่อสารแบบอนุกรมและการใช้งานพอร์ตอนุกรม การแปลงสัญ ญาณแอนะล็อก
และดิ จิ ทั ล การใช้ ง านไทม์ เ มอร์แ ละเคาเตอร์ การขั ด จั ง หวะ พื้ น ฐานและการประยุ ก ต์ ใช้ ง าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์
TET306

ทดลองเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้
2(0-4-2)
งาน
Microcontroller Technology and Application
Laboratory
ทดลองเกี่ยวกับหัวข้อที่มเี นื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน
TET307

การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical System Design and Estimation
หลักการออกแบบ มาตรฐานสายไฟและบริภัณฑ์ไฟฟ้า กฎและมาตรฐานการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ า บริเวณอั น ตราย ที่ ว่างเพื่ อการปฏิ บั ติ ง าน สถานที่ เฉพาะ การประมาณโหลด การ
คานวณหาขนาดสายไฟ การเดินสายไฟฟ้า ระบบการต่อลงดิน การคานวณหากระแสลัดวงจร อุปกรณ์
ป้องกั น การป้อ งกั นระบบไฟฟ้ าก าลังและการจัดล าดับ การท างานของบริภัณ ฑ์ ป้องกัน การติดตั้ง
อุป กรณ์ ไฟฟ้ าในอาคารพาณิ ชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารที่ พั ก อาศัย การปรับ ปรุงค่าตั ว
ประกอบกาลัง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบป้องกันฟ้าผ่าสาหรับอาคาร หลักการประมาณการระบบไฟฟ้า
การอ่านแบบไฟฟ้า การถอดแบบ การประมาณการวัสดุ การคานวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้า
TET308

อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6)
Power Electronics
คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ส์กาลังต่างๆ ไดโอดกาลัง เอสซีอาร์ จีที โอ
ทรานซิสเตอร์กาลัง มอสเฟทกาลัง ไอจีบีที คุณลักษณะของวัสดุแม่เหล็กในงานอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
แกนหม้อแปลงกาลัง แกนเฟอร์ไรต์ ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ตัวแปลงผัน
ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวแปลงผัน
ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
กาลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

TET309

ทดลองอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
2(0-4-2)
Power Electronic Laboratory
ทดลองเกี่ยวกับหัวข้อที่มเี นื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชาอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
TET310

การอนุรักษ์และจัดการพลังงานไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Energy Conservation and Management
ภาพรวมของพลังงานในรูปแบบต่างๆ หลักการออกแบบพลังงานแสงอาทิตย์และ
การประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ภาพรวมของระบบพลังงานไฟฟ้า การตรวจเฝ้าโหลดและการแปล
ความหมายข้อมูล การใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การคิดค่าไฟฟ้า เศรษฐศาสตร์ของ
การใช้พ ลังงานอย่างมี ป ระสิท ธิภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวพระราชบัญ ญั ติก ารส่งเสริม การอนุรัก ษ์
พลังงาน การพัฒนาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และวิธีการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า การ
ลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด การแก้ไขค่าตัวประกอบกาลัง การเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อแปลง
ไฟฟ้า การจัดการและควบคุมโหลดไฟฟ้า กรณีศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ไข
คุณภาพของกาลังไฟฟ้า
TET311

การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้
3(3-0-6)
Programmable Logic Control
กระบวนการทางอุตสาหกรรม ระบบควบคุม ด้วยรีเลย์ โครงสร้างของพีแอลซี
แนะนาภาษาการเขียนโปรแกรมของพีแอลซีตามมาตรฐานสากล หลักการเขียนผังขั้นบันได การเปลี่ยน
ผังลีเลย์เป็นผังขั้นบันได คาสั่งควบคุมการทางานของพีแอลซี คาสั่งพื้นฐานเชิงตรรกของพีแอลซี ตัวตั้ง
เวลาและนับจานวน การวิเคราะห์และวางระบบพีแอลซี การเขียนและทดสอบระบบโปรแกรมพีแอลซี
ระบบสื่อสารข้อ มูล ของพี แอลซี หลัก การการท างานร่วมกั นของระบบพีแอลซีกั บ ระบบ เอชเอ็ม ไอ
การเลือกและติดตั้งพีแอลซี ในโรงงานอุตสาหกรรม
TET312

ปฏิบัติการควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้
2(0-4-2)
Programmable Logic Control Practical
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยาย
ของวิชาการควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

21
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

TET313

มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Safety Standards and Environment
ศึก ษาหลัก การเบื้ องต้นของอุบั ติเหตุ ความปลอดภัยและการจัดการด้านความ
ปลอดภั ย เทคโนโลยีแ ละความปลอดภั ย ในที่ ท างาน หลั ก และวิธี ก ารในการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ใน
อุต สาหกรรม กฎหมายเกี่ ยวกั บ ความปลอดภั ย ในโรงงาน ระบบการจัด การด้านชี วอนามั ยและ
สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ ยวกับ การรัก ษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า
การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง บริเวณอันตรายและสถานที่เฉพาะ
TET314

วิศวกรรมการส่องสว่าง
3(2-2-5)
Illumination Engineering
ฟิสิกส์ของแสง หน่วยและวิธีการวัดปริมาณแสงสว่าง ปริมาณและคุณภาพของการ
ส่องสว่าง แหล่งกาเนิดแสงและองค์ประกอบการเลือกใช้งาน ชนิดและหน้าที่ของดวงโคม มาตรฐาน
ความเข้ ม แสงสว่างแบ่ง ตามลัก ษณะงานและพื้น ที่ แบบต่างๆ การคานวณวิธีลูเมน และวิธีจุด -จุ ด
ข้อพิจารณาในการออกแบบและคานวณระบบส่องสว่างสาหรับภายในอาคาร ภายนอกอาคาร โรงงาน
อุตสาหกรรม สนามกี ฬ าและระบบแสงสว่างถนน และการออกแบบจ าลองระบบแสงสว่างด้ วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
TET315

การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
3(2-2-5)
Power Systems Protection
หลักการป้องกันของระบบไฟฟ้ากาลัง หลักการและคุณสมบัติของอุปกรณ์ป้องกัน
เซอร์กิตเบรกเกอร์ ฟิวส์ รีเลย์ป้องกัน คุณสมบัติและโครงสร้างของรีเลย์ป้องกัน การป้องกันระบบส่ง
และจ่ายกาลังไฟฟ้า การแบ่งโซนของระบบป้องกัน การประสานการทางานของรีเลย์ การป้องกันเครื่อง
กาเนิด หม้อแปลงไฟฟ้า บัส สายส่ง สายป้อนและมอเตอร์
TET316

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Pneumatics and Hydraulics in Industrials
หลักการพื้ นฐานและการท างานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ หน้าที่ก าร
ทางานของส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ปั๊ม วาล์ว กระบอกสูบ สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบวงจร
และระบบควบคุม การท างาน วิธีก ารต่อวงจร การวิเคราะห์ก ารท างาน การคานวณเบื้อ งต้นทาง
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม การบารุงรักษา
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
การสื่อสารข้อมู ล โมเดลการเชื่อมโยงระหว่างระบบเปิด โทโพโลยีเครือข่าย การส่งผ่านข้อมู ลแบบ
อนุกรมและขนาน หลักการสื่อสารแบบใช้สาย สายส่งสัญญาณ เส้นใยแก้วนาแสง หลักการสื่อสาร
แบบไร้สาย มาตรฐานการสื่อสารแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ระบบการสื่อสารในภาคอุตสาหกรรม
TET319

ระบบการควบคุมป้อนกลับ
3(2-2-5)
Feedback Control System
ศึก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบควบคุม แบบวงรอบเปิด และวงรอบปิด ฟั ง ก์ ชัน ถ่ายโอน
แบบจาลองคณิตศาสตร์ของระบบควบคุมแผนภาพบล็อกและกราฟการไหลของสัญญาณการวิเคราะห์
ผลตอบสนองเชิงเวลาและเชิงความถี่ การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุม การออกแบบระบบ
ควบคุม การชดเชยระบบควบคุมและการออกแบบจาลองการควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
TET320

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Electrical Power Systems Analysis
โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากาลัง การคานวณในระบบต่อหน่วย การคานวณค่าความ
เหนี่ยวนาและความจุของสายส่ง การคานวณสมการโครงข่ายไฟฟ้า การวิเคราะห์การไหล การควบคุม
การไหลของกาลังไฟฟ้า การลัดวงจรแบบสมมาตรและแบบอสมมาตร เสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากาลัง
การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง เศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากาลัง การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลังด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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TET421

เทคโนโลยีซ่อมบารุงทางไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Electrical Maintenance Technology
หลักการการบารุงรักษา วิธีการบารุงรักษา การจัดการบารุงรักษา ข้อมูลสาหรับใช้
ในการวางแผนการบารุงรักษา การวางแผนและการจัดทาตารางบารุงรักษา การนาแผนงานไปใช้ให้เกิด
ความสาเร็จการทางานบารุงรักษาและควบคุม การควบคุมและการจัดการวัสดุในงานบารุงรักษา การ
ควบคุมคุณภาพในงานบารุงรักษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานบารุงรั กษา ระบบบริห ารงาน
บารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ และแนวทางการบารุงรักษาระบบไฟฟ้า เช่น สายส่ง สายป้อน สวิตช์เกียร์
หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนสวิตซ์ แผงสวิตซ์และแผงย่อย
TET422

การจัดการและควบคุมคุณภาพกาลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Power Quality Control and
Management
คาจากัดความของคุณภาพกาลังไฟฟ้า มาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้า ปัญหาคุณภาพ
กาลังไฟฟ้าลักษณะต่างๆ แหล่งกาเนิด ผลพวง ผลกระทบของโหลดไม่เป็นเชิงเส้นต่อระบบไฟฟ้ากาลัง
แนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพกาลังไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า มาตรฐานการ
ตรวจวั ด และการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล คุ ณ ภาพไฟฟ้ า การออกแบบวงจรกรองเพื่ อ ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
กาลังไฟฟ้า การประเมินคุณภาพกาลังไฟฟ้า เทคนิคการแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า การแก้ปัญหาฮาร์มอนิก
การแก้ปัญหาแรงดันตกชั่วขณะ
TET423

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
High Voltage Engineering
การกาเนิดและการใช้งานแรงดันสูง เทคนิคการวัดแรงดันสูง สนามไฟฟ้าในวัสดุเนื้อ
เดียวกั นและในวัสดุต่างชนิดกั น ความคงทนของวัสดุฉนวนในสนามไฟฟ้าและเทคนิคการสร้างฉนวน
ดิสชาร์จของก๊าซ ไดอิเล็กทริกของฉนวนซึ่งเป็นของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบวัสดุและอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงดันสูง แรงดันเกินเนื่องจากการสับสวิตซ์และฟ้าผ่า
TET424

การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Drives
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ขับเคลื่อนไฟฟ้า ลักษณะภาระของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ขอบเขต
และข้อจากัดของระบบขับเคลื่อน วิธีเบรคการทางานของมอเตอร์ ระบบส่งกาลังและขนาดชุดส่งกาลัง
ลักษณะความสัมพันธ์ของความเร็วแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว หลักการปรับตั้งอุปกรณ์
ควบคุมระบบขับ เคลื่อ น การประยุก ต์การใช้งานของระบบขับ เคลื่อนในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ และ
แบบจาลองการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบต่างๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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TET425

โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
Industrial Electrical Technology Project
โครงงานพิเศษ หรือปัญหาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา อันเป็นที่น่าสนใจใน
ปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม โดย
ศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ภายใต้ก ารควบคุม ดูแลของอาจารย์ที่ ปรึก ษาอย่างน้อยหนึ่งท่าน
นักศึกษาจะต้องเขียนเสนอหัวข้อ และนาเสนอหัวข้อโครงงาน และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาจะต้องส่ง
รายงานและนาเสนอโครงงานที่จัดทาขึ้น
TET426

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยี
2(90)
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Preparation for Professional Experience in
Industrial Electrical Technology
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการ
ปรับตัวในสังคม มารยาทในสังคมของการทางานโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทเอกชน การพัฒนาตัว
นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ ตลอดจนคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการ
ฝึกทักษะขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติในงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ และเตรียมจัดท าโครงงานโดยให้นัก ศึก ษาเสนอหัวข้อหรืออาจารย์ที่ ป รึก ษา
โครงงานเป็นผู้กาหนดหัวข้อให้ การนาเสนอผลงาน การเขียนรายงานทางวิชาการ การจัดทาประวัติ
เพื่อสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคและวิธีการในการสมัครและสัมภาษณ์งาน
TET427

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
5(450)
อุตสาหกรรม
Field Experience in Industrial Electrical
Technology
นักศึกษาต้องฝึกงานภายในสถานศึกษาหรือ สถานประกอบการของทางราชการ
หรือเอกชน หรือทาโครงงานพิเศษในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมี
อาจารย์ ค วบคุ ม ดู แ ลในฐานะที่ ป รึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ท่ า น และต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการหลักสูตร ซึ่งคิดเทียบชั่วโมง โดยต้องจัดทารายงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและนาเสนอ
ผลการปฏิบัติงานต่ออาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล
1.

นางสาว
วิภัสสร
วินิจฉัยกุล

2.

นายองอาจ
ทับบุรี

3.

นางสาว
กันยารัตน์
เอกเอี่ยม
นายภุมรินทร์
ทวิชศรี

4.

5.

นายวรรณกร
สุปิงคลัด

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

สถาบัน
การศึกษา

อาจารย์ วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม.(วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
โทรคมนาคม)
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ.(วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
โทรคมนาคม)
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ไฟฟ้ากาลัง)
ธัญบุรี
อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ไฟฟ้ากาลัง)
ธัญบุรี
อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ M.Eng. (Electric
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Power System
Management)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีที่ ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
จบ 2562 2563 2564 2565
2559 12 12 12 12
2556
2555
2558 12
2553

12

12

12

2558 12
2553

12

12

12

2559 12

12

12

12

12

12

12

2543
2559 12
2557

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล
1.

นางสาว
วิภัสสร
วินิจฉัยกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

อาจารย์ วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

2.

นายองอาจ
ทับบุรี

3.

นางสาว
กันยารัตน์
เอกเอี่ยม

4.

นาย
ภุมรินทร์

สถาบัน
การศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม.(วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
โทรคมนาคม)
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ.(วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
โทรคมนาคม)
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ไฟฟ้ากาลัง)
ธัญบุรี
อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ไฟฟ้ากาลัง)
ธัญบุรี
อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

ปีที่ ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
จบ 2562 2563 2564 2565
2559 12 12 12 12
2556
2555
2558 12
2553

12

12

12

2558 12
2553

12

12

12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2559 12
ธัญบุรี

12

12

12
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ลาดับ ชื่อ–นามสกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ

ทวิชศรี
5.

6.

สถาบัน
การศึกษา

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวรรณกร
สุปิงคลัด

นายสุวิทย์
ฉุยฉาย

อาจารย์ M.Eng. (Electric
Power System
Management)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ผู้ช่วย ค.อ.ม.(ไฟฟ้า)
ศาสตราจารย์
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

7.

นายพีรวัฒน์
อาทิตย์ตั้ง

อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวัดคุม)

8.

นายวรพงษ์
ไพรินทร์

อาจารย์

วศ.ม.(อิเล็กทรอนิกส์
กาลัง)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

ปีที่ ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
จบ 2562 2563 2564 2565
2543

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2559 12

12

12

12

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2557
2542

3

3

3

3

2553 12
2549

12

12

12

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2550 12

12

12

12

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2540

2531

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ–นามสกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ

1.

นายยุทธชัย
ศิลปวิจารณ์

2

นายทศพล
ทิพย์โพธิ์

อาจารย์

3.

นายนรงฤทธิ์
เสนาจิตร

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

ผู้ช่วย
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ศาสตราจารย์
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบัน
การศึกษา

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี
กาลัง)
ราชมงคล
วิทยาเขตตาก
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์) เทคโนโลยีมหานคร
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย
กาลัง)
เทคโนโลยีมหานคร

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
2562
3

2563
3

2564
3

2565
3

3

3

3

3

3

3

3

3

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ คือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ โดยผ่านการฝึก งาน หรือสหกิ จศึก ษาในสถานประกอบการ ดัง นั้นหลัก สูตรจึงได้
กาหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นวิชาบังคับ โดยนักศึกษาสามารถเลือก
เรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งจาก กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิตที่กาหนดในโครงสร้างหลักสูตร
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทั ก ษะในการปฏิบัติง านจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลัก การ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานจริง หรือเพื่อการศึกษา โดยจัดเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม และมี
รายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด หรื อเป็นโครงงานที่
มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานไฟฟ้าในอุตสาหกรรม
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ในการทาโครงงาน ประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการทาโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถท างานเป็นที ม มี ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมื อ โปรแกรมที่ ใช้ ในการท า
โครงงานและสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
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มีการกาหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงาน
ให้ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มจัดทาโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา และการจัดสอบนาเสนอ
ผลการจัดทาโครงงานต่อคณะกรรมการตามประกาศของคณะ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มี ความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง
1.2 มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
พัฒ นาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นา
งานและพัฒนาสังคม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์
และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
มีป ฏิบัติก าร แบบฝึก หัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานใน
ภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์
ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรูใ้ นการพัฒนา
ศักยภาพ
1.3 คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิธีการแก้ . ทุ ก รายวิ ช าต้ อ งมี โ จทย์ ปั ญ หา แบบฝึ ก หั ด หรื อ
ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
โครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญ หา
แทนการท่องจา
1.4 มี ค วามสามารถท างานร่ วมกั บ ผู้ อื่ น
มีทักษะการบริหารจัดการและทางานเป็น
หมู่คณะ
1.5 รู้จัก แสวงหาความรู้ด้ว ยตนเองและ
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่าง
ดี
1.6 ด้านบุคลิกภาพ

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่างๆ ควรจัด
แบบคณะทางาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่คณะ
ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบ ค้นข้อมู ล
รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นาเสนอในชั้นเรียน
และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือ
ให้กับผู้สนใจภายนอก
มี ก ารสอดแทรกเรื่อ ง การแต่ ง กาย การเข้ าสั ง คม
เทคนิ ค การเจรจา สื่ อ สาร การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
และการวางตัวในการทางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
และในกิจ กรรมปัจฉิม นิเทศ ก่อนที่ นัก ศึก ษาจะสาเร็จ
การศึกษา
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คุณลักษณะพิเศษ
1.7 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มี ก ารให้ ค วามรู้ ถึ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คม และข้ อ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จริ ย ธรรมทางวิ ช าชี พ ด้ า น
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นัก ศึก ษาต้อ งมี คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ส ามารถดาเนินชีวิตร่วมกับ ผู้อื่นในสังคม
อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้วิชาชีพด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมมี
ความสาคัญกับการพั ฒนาประเทศ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จึง
จาเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกั บการประกอบอาชีพในสาขาอื่น 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 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง
มีความรับผิดชอบในการทางานกลุม่ ดังนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าทีข่ องการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มี ความซื่อ สัตย์โ ดยต้อ งไม่ ก ระท าการทุ จ ริตในการสอบหรือ ลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้ น
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
เสียสละ
1) การเป็นแบบอย่าง
2) กาหนดกติกาเกี่ยวกับเวลาการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ชัดเจน
3) การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง
4) การกาหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา
2) ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและการส่งส่งงานครบ ตรงเวลาที่กาหนด
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3) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีการอ้างอิงครบถ้วน ถูกต้อง การไม่คัดลอกผลงาน
ของผู้อื่น (plagiarism)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจิตอาสา
2.2 ความรู้
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทางเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมมีคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพ
และช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1) มีความรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ สาคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
3) มีความรู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญในเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง
4) สามารถเชื่อมโยงความรู้ในเนื้อหาวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้ก ระบวนการการเรียนรู้เชิง ผลิตภาพ (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
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
1) ตรวจสอบกระบวนการทางาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง
3) การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นัก ศึ ก ษาต้อ งสามารถพั ฒ นาตนเองและประกอบวิชาชีพ โดยพึ่ ง ตนเองได้เมื่ อจบ
การศึกษาแล้ว ดังนั้นนัก ศึก ษาจาเป็นต้องได้รับ การพัฒ นาทั กษะทางปัญ ญาไปพร้อมกั บคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกั บ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ลัก ษณะการสอนอาจารย์ต้องเน้นให้
นักศึกษาคิด วิเคราะห์ หาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิด
ด้วยตนเอง ซึ่งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ
ตนเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) สามารถคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง
ความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้
2) กิจกรรมการโต้วาที
3) ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Instruction)
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการนาเสนอผลการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
การเชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้
2) ประเมินจากข้อมูล เนื้อหาที่นามาใช้ในการโต้วาที
3) ประเมินจากรายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งออกไปประกอบอาชี พ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลต่ าง ๆ
เช่นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ดังนั้นความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีก ารที่เกี่ยวข้ องกับ คุณสมบัติ
ต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์
ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ นี้
1) สามารถแสดงบทบาทผูน้ า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
3) มีมนุษยสัมพันธ์
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) การมอบหมายให้ทากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) จัดกิจกรรมการนาเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม
3) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สังเกตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) สั ง เกตการแสดงบทบาทผู้ น า ผู้ ต าม การเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องกลุ่ ม และสั ง เกต
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
3) สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4) จัดกิจกรรมการสะท้อนความคิด (Reflection)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและนาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
3) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางาน
2.5.2 กลยุ ทธ์ก ารสอนที่ใช้ พั ฒนาการเรีย นรู้ ด้ า นทั กษะการวิเคราะห์เชิ งตัว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต และ
ฐานข้อมูลต่างๆ
2) การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ในการนาเสนอข้อมูล เช่น การ
จัดทา power point การจัดทาแผนที่ความคิด (Mind Map) เป็นต้น
3) การฝึกวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรีย นรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ตรวจผลงานการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต
2) ตรวจผลงานการใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอข้อมูล
3) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ
2.6. ทักษะพิสัย
2.6.1 การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามสามารถทางด้ านทั ก ษะเกี่ ย วกั บ สาขาวิ ชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า
อุตสาหกรรมและทักษะเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องสามารถปฏิบัติ เพื่อใช้
ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่ง ต่อไปนี้
1) มีความสามารถในเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรม
3) มีทักษะในเขียนแบบ การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างทันสมัย
4) มีความสามารถในการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามประเภทและชนิดของผลงาน
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) จัดวัส ดุ อุป กรณ์ที่มี ความทั นสมัย และให้มี คุณสมบัติเที ยบเท่ าหรือใกล้เคียงกั บ
สถานประกอบการ
2) จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษานอกเวลาหรื อ การศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ประเภทหั ต ถกรรมและ
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
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2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนัก ศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา
2) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้น
เรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
3. แผนที่แ สดงการกระจายความรับ ผิดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จากหลัก สูตรสู่ รายวิช า
(Curriculum Mapping)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ รหัส ชื่อวิชา

1. TEC408 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. TEC409 สหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. TET301 คณิตศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
4. TET302 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
5. TET303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
6. TET304 ทดลองเครื่องจักรกล
ไฟฟ้า
7. TET305 เทคโนโลยีไมโครคอนโทลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน

1. คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

1

2

3

4

1

2

○

●

○

○

●

●

●

●

●

○

●

●

●
●

●
●

○
○

●
●

●
●

●

●

○

●

●

●

○

●

3

4

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

1

2

3

●

2

3

●
●

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

2

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

○

●

○

○
○

●
●

○
○

●
●

●
●

○
○

●
●

○
○

●

○

●

○

●

●

○

●

○

●

○

●

○

●

●

○

●

○

●

1

●

●

○

6.ทักษะพิสัย

●
●

3

4

●

●
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ รหัส ชื่อวิชา

8. TET306 ทดลองเทคโนโลยีไมโครคอนโทลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน
9. TET307 การออกแบบและ
ประมาณการระบบไฟฟ้า
10. TET308 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
11. TET309 ทดลองอิเล็กทรอนิกส์
กาลัง
12. TET310 การอนุรักษ์และจัด
การพลังงานไฟฟ้า
13. TET311 การควบคุมเชิงตรรก
แบบโปรแกรมได้
14. TET312 ปฏิบัติการควบคุมเชิง
ตรรกแบบโปรแกรมได้

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

●

●

○

●

●

○

●

●

●

4

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

●

●

●

○

●

○

●

●

○

●

○

2.ความรู้

1

2

●

●

○

●

○

●

●

○

●

○

○

●

●

○

●

○

●

●

●

○

●

○

●

●

○

●

●

○

●

○

●

●

●

○

●

○

●

●

●

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

○

●

3

6.ทักษะพิสัย

1

2

3

●

●

●

●

●

●

●

4

●
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ รหัส ชื่อวิชา

15. TET313 มาตรฐานความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
16. TET314 วิศวกรรมส่องสว่าง
17. TET315 การป้องกันระบบไฟฟ้า
กาลัง
18. TET316 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม
19. TET317 ปฏิบัตินิวแมติกส์และไฮ
ดรอ-ลิกส์ในงานอุตสาหกรรม
20. TET318 การสื่อสารและเครือข่าย
21. TET319 ระบบการควบคุม
ป้อนกลับ

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

●

○

●

●

●

3

2.ความรู้

4

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2

1

2

3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

●

○

●

○

○

●

○

4

1

2

3

3

●

●

●

○

○

●

●

○

●

○

●

●

●

○

●

●

○

●

●

○

●

○

●

●

●

○

●

●

○

●

●

○

●

○

●

●

●

●

●

○

●

●

○

●

○

●

●

●

●

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

●

○

●

○

6.ทักษะพิสัย

1

2

○

●

●

●

○

●

●

○

●

○

●

○

●

○

●

●

●

●

○

●

○

●

●

●

●

○

●

○

●

●

3

4

●
●
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ รหัส ชื่อวิชา

22. TET320 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
กาลัง
23. TET421 เทคโนโลยีซ่อมบารุงทาง
ไฟฟ้าอุตสาหกรรรม
24. TET422 การจัดการและควบคุม
คุณภาพกาลังไฟฟ้า
25. TET423 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
26. TET424 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
27. TET425 โครงงานเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
28. TET426 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

●

●

●

4

1

2

1

2

3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

2.ความรู้

1

2

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

○

●

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

○

●

○

●

●

●

●

●

○

●

●

○

4

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

○
●

3

3

●

○

●

6.ทักษะพิสัย

1

2

3

4

○

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

○

●

●

○

●

●

○

○

●

●

○

●

●

○

●

○

●

●

○
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลาดับ รหัส ชื่อวิชา

29. TET427 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

●

○

●

1. คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

○

6.ทักษะพิสัย

1

2

3

●

●

○

4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวัด ผลและการส าเร็จ การศึก ษาเป็น ไปตามข้ อบั ง คับ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัม ภ์ จังหวัดปทุ มธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ อนุป ริญ ญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
การทวนสอบในระดับ รายวิชาให้ นัก ศึ ก ษาประเมิ นการเรียนการสอนในระดั บ รายวิช า
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนัก ศึก ษา ควรเน้นการทาวิจัย
สัม ฤทธิผ ลของการประกอบอาชีพ ของบัณฑิ ต ที่ ท าอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ ได้ย้อนกลับ มา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุน่ ที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบั ณฑิ ตในการประกอบ
การงานอาชีพ
2.2.2. การตรวจสอบจากผู้ ป ระกอบการ โดยการขอเข้ า สั ม ภาษณ์ หรื อ การแบบส่ ง
แบบสอบถาม เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจในบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาและเข้ า ท างานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 2
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.5 การประเมินจากบั ณฑิ ตที่ ไปประกอบอาชีพ ในแง่ ของความพร้อมและความรู้จ าก
สาขาวิชาที่ เรียน รวมทั้ งสาขาอื่น ๆ ที่ กาหนดในหลัก สูตร ที่ เกี่ยวเนื่องกั บการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
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2.2.6 ความเห็นจากผู้ท รงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมิ นหลักสูตร หรือ เป็น อาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้อ มของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (1) จานวนโครงงานที่สามารถนาผล
ไปดาเนินงานได้ (2) จ านวนงานวิจัยของนั ก ศึก ษาที่ นาผลการวิจัยไปปรับ ปรุงในการท างาน (3)
จานวนรางวัลทางสัง คมและวิชาชีพ (4) จ านวนกิ จกรรมการบริก ารวิชาการแต่สังคม (5) จ านวน
กิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร ให้ เ ป็ น ไปตาม ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับ ผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทารายละเอียดต่าง 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
และการวิจัยอย่างต่อ เนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์
ศึก ษาเป็นอันดับแรก การสนับ สนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึก อบรม ดูง านทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การมีส่ วนร่วมในกิ จกรรมบริก ารวิชาการแก่ ชุมชนที่ เกี่ ยวข้องกั บการพัฒ นาความรู้
และคุณธรรม
2.2.2 มี ก ารกระตุ้น อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า
อุตสาหกรรม
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ในการบริหารหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 คน โดยจะทาหน้าที่ในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลการเรียนการสอนของวิชาภายในกลุ่มวิชา
ต่างๆ ของหลักสูตร ในทุกปีการศึกษา เพื่อนามาวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ซึ่ง หลัก สูตรมี ก ารดาเนินงานเกี่ ยวกั บ อาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตร ซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒ นาหลัก สูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.1.2 มี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน ต้ อ งอยู่ ป ระจ าหลั ก สู ต รนั้ น
ตลอดเวลาที่ จัดการศึก ษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรเกิ นกว่า 1 หลัก สูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้
1.1.3 อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรต้องมีคุณวุฒิ ตรงหรือสัมพันธ์กับ สาขาวิชาที่ เปิดสอน
ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ สาขาวิชาที่ เปิดสอนขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่ า หรือตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2. บัณฑิต
หลักสูตรดาเนินการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิร ะดับ อุ ดมศึก ษา ประกอบด้วย 6 ด้า น ได้แก่ คุณ ธรรม ความรู้ ทั ก ษะทางปั ญ ญา ทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทั กษะพิสัย โดยหลักสูตรกาหนดความรับ ผิดชอบหลัก และความ
รับผิดชอบรองในแต่ละรายวิชา เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ซึ่งหลักสูตรจัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
วิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 คื อ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี ค วามสามารถในการพั ฒ นาตนเอง สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสานึกและ
ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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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 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
โดยสารวจจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มรี ายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. นักศึกษา
หลักสูตรวางแผนการดาเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาโดยมีระบบและกลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
และมีการเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) และหลักสูตรมีการดาเนินการให้คาปรึกษา
และพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึก ษาในระหว่างการเรีย น ซึ่ ง หลัก สูตรท าการประเมิ น อัตราการส าเร็จ
การศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนัก ศึกษา
เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดาเนินการดังนี้
3.1 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้ อ งท าหน้ าที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา และทุ ก คนต้ อ งก าหนดชั่ ว โมง
ให้คาปรึก ษา (Office Hours) เพื่ อ ให้นัก ศึก ษาเข้าปรึก ษาได้ นอกจากนี้ ต้องมี ที่ ป รึก ษากิ จกรรม
เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคา
ร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมิ นของอาจารย์ในแต่ล ะ
รายวิชาได้
3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3.2.1 ความต้ อ งการบุ ค ลากรด้ านเทคโนโลยี ไฟฟ้ าอุ ต สาหกรรมในตลาดแรงงานของ
ภาคอุตสาหกรรมมีมาก โดยนักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้งานทาไม่เกิน 3 เดือน
3.2.2 จากผลสารวจเพื่ อ พั ฒ นาหลัก สูตร พบว่าผู้ใช้บัณ ฑิ ตต้องการบัณฑิ ตที่ มี ทั ก ษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง
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3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา
3.3.1 การรับนักศึกษา
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) การคงอยู่ของนักศึกษา
2) การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
หลักสูตรวางแผนกรอบอัตรากาลังและกาหนดเกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ รวมทั้งการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ในหลักสูตร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ และงานวิจัย ให้ตรง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
4.1. การบริหารคณาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
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4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตร และผู้ส อน จะต้องประชุม ร่วมกั นในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิ เศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบัติให้กั บนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องกาหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน
ไม่ เกิ นร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาโท
ต้องมี ป ระสบการณ์ การท างานที่ เกี่ ยวข้องกั บ สาขาวิชาที่ สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการการดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
4.2.2 คุณภาพอาจารย์
1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2) อาจารย์ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป
4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
มีการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้
1) การคงอยู่ของอาจารย์
2) ความพึงพอใจของอาจารย์
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
หลัก สูตรดาเนินการประชุม ในหัวข้อสาระของรายวิชาในหลัก สูตร การวางระบบผู้ส อน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เพื่อรับทราบปัญ หาและวิเคราะห์ป รับปรุง
รายวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรดาเนินการติดตามทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง
5.1 การบริหารหลักสูตร
หลัก สูตรมี ก ารบริห ารหลัก สูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลัก สูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลัก สูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการ
บริหารหลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)
5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ คณบดี รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะทาหน้าที่ประสานงาน
อานวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ
5.1.3 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าทีก่ าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ
ดังต่อไปนี้
1) ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒ นามหาวิท ยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
ในระดับอุดมศึกษา
2) กาหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ต้องการ
3) ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร
4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักศึกษาทา
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6) รับผิดชอบในการกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดอาจารย์
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอื่นๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน
1) แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
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2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทัง้ การติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดทารายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
1) สาขาวิชาจัดทาระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค
และขีดความสามารถของผู้สอน
2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทาระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา
4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดทาร่างรายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตรประจาปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี
6) คณะกรรมการประจ าหลัก สูตรจัดประชุม อาจารย์ป ระจาหลัก สูตรวิเคราะห์ผ ล
การดาเนินงานหลักสูตรประจาปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์
ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร
และจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทามาตรฐานขั้นต่าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.3.4 มีการประเมิ นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษา
5.3.5 เมื่ อ ครบรอบ 2 ปี สาขาวิชาเสนอแต่ ง ตั้ง ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ป ระเมิ นผลการด าเนิน งาน
หลัก สูตร โดยประเมิ นจากการเยี่ ยมชม ร่างรายงานผลการดาเนิน งานหลักสูตร และจัดประเมิ น
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ. เพื่ อให้มี การปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุ ก 5 ปี โดยนาความคิดเห็นของผู้ทรงคุ ณวุฒิ บัณฑิ ตใหม่
ผู้ใช้บัณ ฑิ ต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมที่มี ผ ลกระทบต่อลัก ษณะที่ พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดาเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
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1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา
2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.2) มีการนาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดาเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) กาหนดผู้สอน
2) การกากับติดตาม และตรวจสอบการทา มคอ.3 และ มคอ.4
3) กากับกระบวนการเรียนการสอน
4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2) นาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการ
4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน
5) ดาเนินการตามวงจร PDCA
5.4.3 การประเมินผู้เรียน
ดาเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้
1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
โดยดาเนินการดังนี้
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน
3.2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรดาเนินการสารวจทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และวางแผนในการจัดหา
ทรัพยากรเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิ นและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ตารา สื่อ การเรียนการสอน โสตทั ศ นูป กรณ์ และ วัส ดุค รุภัณ ฑ์ ค อมพิวเตอร์อย่างเพี ยงพอเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะฯ มี ความพร้ อ มด้ านหนั งสื อ ต ารา และการสื บ ค้ นผ่ านฐานข้ อมู ล โดยมี ส านั ก
หอสมุดกลางที่ มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่ จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง
1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การสอน การปฏิบัติการและการทาวิจัย ใช้สถานที่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุน
วิชาการทางสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่ วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมี วารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800
รายการ มีตาราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ
นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือของเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
กว่า 5,600 เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม
5,400 แผ่น เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม
6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ตารา ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีสว่ นร่วมในการเสนอแนะรายชือ่
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง
และคณะฯ จะต้อ งจัดสื่อ การสอนอื่นเพื่อใช้ป ระกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมั ล ติมี เดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์
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6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ
ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนู ปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้
6.2.1 ดาเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.2.2 มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้
1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน
2) นาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนิน
3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน
4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีที่ ปีที่
1 2
1. อาจารย์ป ระจ าหลัก สูตรอย่างน้ อยร้อยละ 80 มี ส่วนร่วมในการ X X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ยดของหลัก สูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่ ส อดคล้ องกั บ X X
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี รายละเอี ยดของรายวิชา และประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี ) X X
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดท ารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ X X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 X X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ X X
ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน X X
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้รับ การพั ฒ นาทางวิชาการ และ/หรื อ X X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา X X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับ ความพึ งพอใจของนั ก ศึก ษาปี สุ ดท้ าย/บั ณฑิ ตใหม่ ที่ มี ต่ อ
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่อ บั ณ ฑิ ตใหม่ เฉลี่ ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ ปีที่ ปีที่
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่ว งก่ อ นการสอนให้ มี ก ารประเมิ น กลยุ ท ธ์ก ารสอนโดยที ม ผู้ ส อนหรื อ ระดั บ หลั ก สู ต ร
และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มี
การวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับ ปรุง ท าโดยรวบรวมปัญ หา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และกาหนดประธานกรรมการประจาหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3
การทดสอบผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัว บ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิ น
อย่างน้อ ย 3 คน ประกอบด้วยผู้ท รงคุณ วุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ ได้รับ การแต่ง ตั้งจาก
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
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557
.............................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัง หวัด ปทุ ม ธานี ว่าด้ วยการจัดการศึ ก ษาระดับ อนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2551 เพื่ อให้
การจั ด การศึ ก ษาและการบริ ห ารการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี เ ป็ น ไปอย่ า ง
มี ป ระสิท ธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบั ญ ญั ติมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 และโดยมติ สภามหาวิท ยาลั ย ในการประชุม ครั้ งที่ 12/2557 เมื่ อวันที่ 6 พฤศจิ กายน
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบั นอุ ดมศึกษา” หมายความว่า สถาบั นการศึ กษาที่ มี การจั ดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร ไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
“มหาวิ ท ยาลั ย” หมายความว่ า มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิท ยาลั ย ” หมายความว่า สภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภาวิ ชาการ” หมายความว่ า สภาวิ ชาการ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“อธิ การบดี ” หมายความว่ า อธิ ก ารบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่ มี ห ลัก สู ตรระดับ อนุป ริญ ญาหรือ
ปริ ญ ญาตรี ที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด ม ห า วิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏ วไลย อ ล งก รณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จังหวัดปทุมธานี
“คณบดี ” หมายความว่ า คณบดี ข องคณะ
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด
“คณะกรรมการประจาหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร
“นายทะเบี ย น” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน
“อาจารย์ประจา” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นัก ศึก ษา” หมายความว่า นัก ศึก ษาที่ ศึก ษาในหลัก สูตรระดับ อนุป ริญ ญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพื่ อ สะสมหน่วยกิ ต ในหลัก สูตรระดับ อนุป ริญ ญาและปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“ภาคการศึกษาปกติ ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่ มี
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป
“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น
“หน่วยกิ ต ” หมายความว่า มาตราที่ ใช้แสดงปริม าณการศึกษาที่ นักศึก ษาได้รับ
แต่ละรายวิชา
“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า” หมายความว่า การน าหน่ วยกิ ต ของรายวิช า
ในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย และให้ ห มายความรวมถึ ง การน าเนื้ อ หาวิ ช าของรายวิ ช า กลุ่ ม วิ ช า
จากหลัก สูตรสถาบันอุ ดมศึก ษาอื่ นที่ ได้ศึก ษาแล้ว และการเที ยบโอนความรู้และการให้ห น่วยกิ ต
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานมาใช้
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โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
นามาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นในส่วนที่ กาหนดไว้แล้ว
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 5 ให้ อ ธิก ารบดี รัก ษาการให้ เป็ น ไปตามข้ อบั ง คั บ นี้ และให้ มี อานาจออกระเบี ย บ
ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่ มีปัญ หาเกี่ ยวกับ การปฏิบัติตามข้อบังคับ นี้ ให้อธิก ารบดีเป็นผู้มีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
ระบบการบริหารงานวิชาการ
ข้อ 6 มหาวิ ทยาลัยจัดการบริหารงานวิ ชาการ โดยให้ มี หน่ วยงาน บุ คคล และคณะบุ คคล
ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
6.1 สภาวิชาการ
6.2 คณะกรรมการวิชาการ
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ
6.4 คณะกรรมการประจาหลักสูตร
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้ อ 8 อ านาจหน้ า ที่ ข องสภาวิ ช าการ ให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญญั ติ ในมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
9.2 คณบดี ทุ ก คณะและหั ว หน้ าหน่ วยงานที่ รับ ผิ ดชอบหมวดวิช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
เป็นกรรมการ
9.3 นายทะเบียน เป็นกรรมการ
9.4 ผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม วิช าการและงานทะเบี ย น เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ
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9.5 รองผู้อ านวยการส านั ก ส่ง เสริ ม วิ ชาการและงานทะเบี ย น จ านวน 1 คน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
10.1 พิ จ ารณากลั่ นกรองร่างประกาศ ระเบี ยบ หรือข้อ บัง คับ ที่ เกี่ ยวกั บ การ
จัดการศึกษาก่อนนาเสนอสภาวิชาการ
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
10.3 ก ากั บ ดู แ ลการจั ด การเรีย นการสอนให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้สาเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะสาเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ
10.6 พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 11 ให้ ค ณะเป็ น หน่ วยงานผลิต บั ณ ฑิ ต ตามนโยบายของมหาวิท ยาลั ย ซึ่ ง บริห าร
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย
11.1 คณบดี เป็นประธาน
11.2 ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
11.4 หัวหน้าสานักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
12.1 พิ จารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมิ นผล
การศึกษา
12.2 พิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการพั ฒ นาสาขาวิ ช า เอกสาร ต ารา และสื่ อ
ประกอบการเรียนการสอน
12.3 พิ จารณาและกลั่ นกรองรายละเอี ยดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอี ยดของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนิ นการของรายวิ ชา (มคอ. 5) รายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
(มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา
12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากาลังผู้สอน
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเ ศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
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12.7 พิ จารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดาเนินการพัฒนานักศึกษาทุ กชั้นปี ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
12.8 พิ จารณากลั่นกรองการประเมิ นผลการผลิตบั ณฑิ ตประจาปี ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
12.9 พิจารณากลั่นกรองการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้อ 13 ให้ ม หาวิท ยาลัย แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการประจ าหลัก สู ตรตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ 14 คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
14.1 พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ
14.2 จัด ท าโครงการพั ฒ นาสาขาวิชา เอกสาร ตารา สื่อ ประกอบการเรีย น
การสอน และจั ดท าแนวการสอน รายละเอี ยดของรายวิ ชา (มคอ. 3) รายละเอี ยดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา
14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุ กรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา
14.4 จัดทาอัตรากาลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.5 เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา
14.6 เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.7 เสนอแผนการดาเนินการพัฒ นานัก ศึก ษาทุ ก ชั้นปีตามวัตถุป ระสงค์ของ
หลักสูตร
14.8 ดาเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจาปีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
14.9 ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
14.10 ดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้ อ 15 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ ท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยมี ห น้ า ที่
ให้ ค าปรึก ษาดูแ ล สนั บ สนุ น ทางด้านวิช าการ วิ ธีก ารเรี ยน แผนการเรียน และให้ มี ส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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หมวด 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 16 การจัด การศึ ก ษาระดั บ อนุป ริญ ญาและปริญ ญาตรี ใช้ ร ะบบทวิภ าคโดย 1 ปี
การศึก ษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึก ษาที่ 2 โดย
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึก ษาที่ 2 โดยให้มี จ านวนชั่วโมงการศึ ก ษาในแต่ ล ะรายวิชาเที ยบเคียงกั น ได้กั บ
การศึกษาภาคปกติ
ข้อ 17 การกาหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้กาหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
17.1 รายวิช าภาคทฤษฎี ที่ ใช้ เวลาบรรยายหรือ อภิ ป รายปั ญ หาไม่ น้ อ ยกว่ า
15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.2 รายวิ ชาภาคปฏิ บั ติ ที่ ใช้ เวลาฝึ ก หรื อทดลองไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ชั่ วโมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.3 การฝึ ก งานหรื อการฝึ ก ภาคสนามที่ ใช้ เวลาฝึ ก ไม่ น้ อยกว่ า 45 ชั่ วโมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงาน
หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้
18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี
การลงทะเบี ยนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่ น้อยกว่า 9 หน่วยกิ ต และไม่ เกิ น 22 หน่วยกิ ต 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 การศึ กษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็ นการจั ดการศึ กษาโดยใช้
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.6 การศึ กษาแบบเรียนครั้ งละรายวิชา (Block Course Education) เป็ นการจั ด
การศึกษาที่กาหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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18.7 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ น า น า ช า ติ (International Education) เป็ น ก า ร
จั ด การศึ ก ษาโดยใช้ ภ าษาต่ า งประเทศทั้ ง หมดซึ่ ง อาจจะเป็ น ความร่ ว มมื อ ของสถานศึ ก ษา
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมี การจัดการให้มี มาตรฐานเช่นเดีย วกับ หลักสูตร
สากล
18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญ ญาตรี 2 ปริญ ญา (Dual Bachelor’s
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญ ญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร
โดยผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.10 การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ป ริ ญ ญาที่ 2 (The Second
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญ ญาตรีแล้วมาศึก ษา
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ
ได้ศกึ ษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 3
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้
19.1 หลัก สูตรระดับ อนุป ริญ ญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลัก สูตร
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้
19.2.1 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (4 ปี ) ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
19.2.2 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (5 ปี ) ให้ มี จ านวนหน่ ว ย กิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
19.2.3 หลั ก สู ตรระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ต่ อเนื่ อง) ให้ มี จ านวนหน่ วยกิ ตรวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
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20.1.1 หลั ก สู ตรระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ใช้ เวลาในการศึ ก ษาไม่ น้ อยกว่ า 5
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
20.1.2 หลั กสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรี (4 ปี ) ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 6
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
20.1.3 หลั กสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรี (5 ปี ) ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 8
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
20.2.1 หลั ก สู ตรระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ใช้ เวลาในการศึ ก ษาไม่ น้ อยกว่ า 10
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี (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 และการรายงานตัวเข้า เป็นนักศึกษา
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องสาเร็จ
การศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมั ธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
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22.5 มี คุณสมบัติตามที่ ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต
23.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ าชั้ น มั ธยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ เที ยบเท่ าจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
23.4 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
25.1 นั กศึ ก ษาเต็ ม เวลา ห มายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารลงท ะเบี ยนเรี ย น
ในภาคการศึก ษาปกติไม่ น้อ ยกว่า 9 หน่ วยกิ ต และไม่ เกิ น 22 หน่วยกิ ต และภาคฤดูร้อ นไม่ เกิ น
9 หน่วยกิต
25.2 นั กศึ กษาไม่ เต็ มเวลา หมายถึ ง นั กศึ กษาที่ มี การลงทะเบี ยนเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชาระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละ
ภาคการศึกษาหากพ้นกาหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการชาระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา
26.2 ก าหนดการลงทะเบี ยนเรี ยน วิ ธี ก ารลงทะเบี ยนเรี ยน และการช าระเงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

64
หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสาเร็ จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้
ในกรณีที่ มี ความจ าเป็นหรือกรณีจะขอสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิ จารณาอนุมัติ โดยคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน
การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมี เวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจาเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จานวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ
นัก ศึก ษาที่ เรียนแบบเต็ม เวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
26.3.1 วิชาที่ กาหนดไว้ในแผนการศึกษาที่ หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน
26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึก ษาทั่ วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น
26.3.3 วิ ชาในหมวดวิ ชาเลื อกเสรี ให้ เปิ ดสอนได้ ตามความจ าเป็ นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย
26.3.4 วิชาที่ ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร
26.3.5 วิชาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถูก
ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.5 เมื่ อ พ้ นระยะเวลาที่ ม หาวิท ยาลั ยก าหนด มหาวิท ยาลัยจะไม่ อนุญ าตให้
นัก ศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จ ะมี เหตุผลอันควรและต้องได้รับ อนุมั ติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดกาหนดการลงทะเบียนเรียน
26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
26.7 นั กศึกษามี สิทธิ์ขอเที ยบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
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อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกาหนด หรือเป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ
2 ปริญญา
26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จากัดจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน
26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์
26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite)
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ากว่า
D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพื่อให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้าหรือเรียนแทน
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้าได้
ต่อเมื่ อ ได้รับ อนุมั ติจ ากคณบดีของคณะที่ ร ายวิชาสังกั ด โดยจ านวนหน่วยกิ ตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้านี้ต้องนาไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ากว่า D หรือ P
28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพื่อให้ครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่น ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้
ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจานวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร
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29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา
ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จ ะ
เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซาซ้
้ อนกับรายวิชาอื่น ๆ
ในตารางเรียนปกติ
30.4 นั กศึ ก ษาต้ องยื่ นคาร้องขอเปิ ดหมู่ พิ เศษภายในสัป ดาห์ แรกของการเปิ ด
ภาคการศึกษา
ข้อ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา
31.1 การขอเพิ่ ม ขอถอน และยกเลิ กรายวิ ชาต้ องได้ รั บ อนุ มั ติ จากคณบดี โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
31.2 การขอเพิ่ ม หรื อ ขอถอนรายวิ ชาต้ องกระท าภายใน 3 สั ป ดาห์ แรกของ
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์ แรกของภาคฤดูร้อน หากมี ความจ าเป็นอาจขอเพิ่มหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จานวนหน่วยกิต
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
31.3 การขอยกเลิก รายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้ นก่ อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องชาระ
เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา
32.2 การลงทะเบี ยนเพื่ อรั กษาสภาพนั กศึ กษาให้ ด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็จภายใน
3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติห รือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 33 การวัดผลและการประเมิ นผลการศึกษารายวิชา ให้เป็ นไปตามหมวด 7 การวัดและ
การประเมินผล
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หมวด 6
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา
ข้อ 34 การเรียน
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ให้ยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจาเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ สาหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP
ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์ วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ ระบุไว้ในหลักสูตร
ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิ จศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อกาหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยง
ในหน่วยงานฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพหรือสหกิ จ ศึก ษาอาจพิจ ารณาส่ งตัวกลับ และดาเนินการให้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่
หมวด 7
การวัดและการประเมินผล
ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
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ระบบนี้ใช้ส าหรับ การประเมิ นผลการศึ ก ษาในรายวิช าที่ บั งคั บ เรียนตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้
สัญลักษณ์
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
NP (No Pass)
W (Withdraw)
T (Transfer of Credits)
I (Incomplete)
Au (Audit)

ความหมาย
ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม
ผลการประเมินผ่าน
ผลการประเมินไม่ผ่าน
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ
หน่วยกิต

ระบบนี้ ใช้ ส าหรับการประเมิ นผลรายวิ ชาที่ หลั กสูตรบั งคั บให้ เรียนเพิ่ มตาม
ข้อกาหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม หรือใช้สาหรับ การลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับ หน่วยกิต
กรณี รายวิชาที่ หลั กสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา
ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม ถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน
ข้อ 37 ข้อกาหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี้
37.1 Au (Audit) ใช้สาหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
37.2 W (Withdraw) ใช้ ส าหรับ การบั น ทึ ก รายวิ ช าที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ย กเลิ ก
รายวิชานั้น โดยต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิท ยาลั ยก าหนดและใช้ในกรณี ที่ นั กศึ กษาลาพั กการศึ กษาหรื อถู กสั่ งให้ พั กการศึ กษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
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37.3 T (Transfer of Credits) ใช้สาหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา
37.4 I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่ ส มบู รณ์ เมื่ อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ ได้ “I” จะต้องดาเนินการขอรับการประเมิ นผลเพื่ อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ดาเนินการดังนี้
37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่ สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ กาหนด ให้ผู้สอนประเมิ นผลการศึก ษาจากคะแนนที่ มี อยู่ให้เสร็จ สิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกาหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้
37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่กาหนด หรือสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
กาหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”
ข้อ 38 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่นามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่
ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิ ตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น
ข้อ 41 ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึก ษาให้คานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมด การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่ มีค่าระดับคะแนน ไม่ ต้องนับรวมหน่วยกิ ตเป็นตัวหารแต่ให้ นับ
หน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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ข้ อ 45 ในภาคการศึ ก ษาใดที่ นั ก ศึ ก ษาได้ I ให้ ค านวณค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ราย
ภาคการศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น
ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้ง แต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึก ษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ ได้รับ ผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือ เลือกเรียนรายวิชาใหม่เพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยให้ถึง
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนนาค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ข้อ 47 ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ นอั น ไม่ อาจก้ าวล่ วงเสีย ได้ ที่ อาจารย์ผู้ ส อนไม่ ส ามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น
หมวด 8
การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา
ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน
48.2 ในการยื่นคาร้องขอย้ายคณะหรือเปลีย่ นหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือดาเนินการตามที่หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกาหนด
48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
48.4 รายวิช าต่ าง ๆ ที่ นั ก ศึก ษาย้ายคณะ เรี ยนมา ให้ เป็ น ไปตามหมวดที่ 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอสาเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน
48.8 นั กศึ กษาที่ ย้ ายคณะหรื อเปลี่ ยนหลั กสู ตรจะต้ องช าระค่ าธรรมเนี ยมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
49.1 มหาวิท ยาลั ยอาจพิ จารณารั บโอนนั กศึ กษาจากสถาบั นอุ ดมศึ กษาอื่ นที่ มี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและกาลังศึกษาในหลักสูตรทีม่ ีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตรและคณบดี
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
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49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่ พ้นสภาพนักศึก ษาจากสถาบันเดิม ด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย
4 9 .2 .3 ได้ ศึ ก ษ าอ ยู่ ใน ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าม า แ ล้ วไม่ น้ อ ย ก ว่ า
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้ งนี้ไม่ นับภาคการศึกษาที่ ลาพักหรือถูกสั่งให้พั กการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
49.2.4 นักศึกษาที่ ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิท ยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
49.2.5 นั กศึกษาที่ โอนมาต้ องมี เวลาศึกษาในมหาวิทยาลั ยไม่ น้ อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
หมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลัก สูตรใดหลัก สูตรหนึ่ง ของมหาวิท ยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร
50.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2
50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่
โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีคาอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง
กันได้
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
52.1 สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
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52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ท างานและต้อ งมี ความรู้พื้นฐานระดับ มั ธยมศึกษาตอนปลายหรือเที ยบเท่ าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี
52.5 ส าเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีจ ากสถาบั นอุดมศึก ษาและเข้าศึก ษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิ ต
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
53.1.2 เป็ นรายวิชาหรือกลุ่ มรายวิชาที่ มี เนื้อหาสาระครอบคลุ มไม่ น้ อยกว่ า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1.3 เป็ นรายวิช าหรือกลุ่ ม วิชาที่ ได้ร ะดั บ คะแนนไม่ ต่ากว่า C หรือได้
ค่าระดับ คะแนน 2.00 หรือ เที ยบเท่ าในรายวิชาที่ มี ก ารประเมิ นผลเป็ นค่าระดับ และได้ผ ลการ
ประเมินผ่านในรายวิชาที่ ไม่ป ระเมินผลเป็นค่าระดับ ไม่ต่ากว่า P ทั้ งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้นกาหนด
53.1.4 จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กาลังศึกษา
53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T
53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่ เกิ นชั้นปี และภาคการศึก ษาที่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ มี นั ก ศึก ษาเรียนอยู่ ตามหลัก สูตรที่ ได้รับ ความ
เห็นชอบแล้ว
53.1.8 กรณี ที่ ไม่ เป็ นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุล ยพินิจ ของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
53.2 การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธยาศัย หรื อประสบการณ์ ท างาน
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
53.2.1 การเที ยบความรู้ จ ากการศึ กษานอกระบบ การศึ กษาตามอั ธยาศั ย
ประสบการณ์ทางาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลัก สูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัย
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53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตสาหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ทางาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน
(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)
(2) การทดสอบที่ คณะ หรื อหลั ก สู ต รจั ด สอบเอง (Credits from
Examination)
(3) การประเมิ นหรืออบรมที่ จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from
Training)
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio)
ผลการประเมิ นจะต้องเที ยบได้ไม่ต่ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าสาหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับ คะแนน และไม่มี การนามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
53.2.3 ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึ กเป็น “CS”
(Credits from Standardized Tests)
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้
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 จึงจะมีสิทธิสาเร็จการศึกษา
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน
(2) อาจารย์ห รือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่ จ ะขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาจานวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยคาแนะนาของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ
(3) ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรของรายวิชาที่ จะขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
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ข้อ 54 กาหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
จะต้องยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมั ติจากอธิการบดี แต่ทั้ งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเที ยบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ 55 การนับจานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้
55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 10
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 57 การลาพักการเรียน
57.1 นักศึกษาอาจยื่นคาขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
57.1.2 ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ างประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใด
ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา
เรียนทั้ ง หมดในภาคการศึก ษานั้น โดยมี ใบรับ รองแพทย์จ ากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจาเป็นส่วนตัวอาจยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนได้
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
57.1.5 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
57.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งลาพั ก การเรี ย นให้ ยื่ น ค าร้ อ งภายในสั ป ดาห์ ที่ 3 ของ
ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอานาจของคณบดี
นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ข อลาพั ก การเรี ย นโดยขออนุ มั ติ ต่ อคณบดี ไ ม่ เ กิ น
1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบกาหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจาเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
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57.3 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ล าพั ก การเรี ย นให้ นั บ ระยะเวลาที่
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย
57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคาร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อ นวันเปิดภาคการศึก ษาไม่ น้อยกว่า 2 สัป ดาห์ และเมื่ อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้
ข้อ 58 นัก ศึก ษาที่ ป ระสงค์จ ะลาออกจากความเป็ นนัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย ให้ ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์
ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
59.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
59.4 ได้ ร ะดั บ คะแนนรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ รายวิ ช า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ากว่า C เป็นครั้งที่ 2
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นแบบไม่ เต็ ม เวลาให้ น าภาคฤดู ร้ อ นมารวมเป็ น
ภาคการศึกษาด้วย
ในกรณีที่ ภาคการศึก ษานั้นมี ผ ลการเรียน “I” ไม่ ต้องนามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน
59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่กาหนด
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง
59.8 ตาย
ข้อ 60 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นคาร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมั ติแล้วต้องชาระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนัก ศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 11
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
61.1 มีความประพฤติดี
61.2 สอบได้ ร ายวิ ช าต่ า ง ๆ ครบตามโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รตามเกณฑ์
การประเมินผล
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 62 การขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษาต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจานง
ขอส าเร็จการศึกษาที่ มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัส ดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี
62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญ ญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันสาเร็จการศึกษา
ในกรณี ที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี และ
จ าเป็น ต้อ งยุติ การศึ กษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลั กสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญ ญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 63 นักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
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 ขึ้นไป และเรียนครบ
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หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิ น 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.3.3 หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี (ต่อเนื่อง) สาหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรี ยนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน
ของมหาวิทยาลัย
63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.75
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้สาเร็จการศึกษาในปีเดียวกั นใน
แต่ละคณะ
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หมวด 12
การควบคุมคุณภาพ
ข้อ 65 ให้มหาวิท ยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง และให้นาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
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
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุง พ.ศ. 2559
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : General Education
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559
กระทรวงศึกษาธิการไดมี ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง เกณฑ์ม าตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 122 ตอนพิ เ ศษ 39 ง วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง
ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ
สามารถนาความรูไปใช้ในการดาเนินชีวิต และดารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” สาหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จังหวัด ปทุม ธานี เดิม มีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์ม าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ที่ ร ะบุไว้ว่า มหาวิท ยาลัยอาจจัดวิชาศึก ษาทั่ วไปในลัก ษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิท ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิ ต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้น กิ จ กรรม (Active Learning) ให้ นัก ศึ ก ษาได้มี ทั ก ษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ จ ริง เรียนรู้ จ ากเหตุก ารณ์
สถานการณ์ จ ริ ง น าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น มี จิ ต อาสา ให้ นั ก ศึ ก ษ าได้ เ รี ย นรู้ จ าก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นัก ศึก ษานามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
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ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและสานึกในความเป็นไทย สาหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้
หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับข้อดี-ข้อ เสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ ปัญ หาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทาเป็นเอกสาร
สมอ.08 นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทา
ให้นักศึกษามีความจาเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2557 นั้ น ได้ บู ร ณาการวิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการทางานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพิ่มรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน
2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกั บ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลัก สูตรโตไปไม่โกง ของสานักงานป้องกั น และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ทาให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน
3. การเพิ่ม รายวิชา 4 รายวิชา จึงจาเป็นต้องปรับ ลดจานวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพื่อให้
จานวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต
4. จากการประชุ ม คณบดี และประธานหลั ก สู ต ร เพื่ อ ปรั บ รหั ส วิช าของทุ ก รายวิ ช าใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจาแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพื่อให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรนา
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม
5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจาเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
เสริม สร้ างความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ รู้ เข้า ใจ และเห็ น คุ ณ ค่า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก
4.2 วัตถุประสงค์
วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
4.2.1 มีความรู้พื้นฐานการดารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น
รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี
4.2.2 มี ความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมี วิจ ารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัม พัน ธ์
ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ
4.2.3 มีทักษะในการดารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การนาเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม
5. กาหนดการเปิดสอน
เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็น
ต้นไป
6. อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ผู้ ส อนมี ทั้ ง อาจารย์ ป ระจ าจาก หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป คณาจารย์ คณะต่ า งๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ
ที่มหาวิท ยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มี ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
และเข้ารับ การอบรมวิธีก ารจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิ จ กรรมเป็นฐาน
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จไปเป็นบัณฑิ ต
ที่มี คุณ ลัก ษณะตามวัตถุป ระสงค์ ของหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ทั้ ง นี้ อาจารย์ผู้ส อนรายวิชาเดียวกั น
จะต้องร่วมกันจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
7. นักศึกษา
นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา
2559 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2559 ให้ครบตามโครงสร้าง
ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
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8. หลักสูตร และคาอธิบายรายวิชา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล ม 122 ตอนพิ เศษ 39 ง วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้ อ 8.1
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้ อ หาวิ ชาครอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ชาสั ง คมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ ม
วิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดย
ให้มีจานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
8.1 จานวนหน่วยกิต 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
ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
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 คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE101

ตามรอยพระยุคลบาท
3(2-2-5)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวัติพ ระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุล ยเดช พระอัจฉริยภาพ
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
VGE102

การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
ความส าคั ญ ของภาษาไทย การสื่ อ สาร พั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่า น
การเขี ยน ทั ก ษะการสรุป ความ การขยายความ การแปลความ การตี ค วาม การพิ จารณาสาร
การนาเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
VGE103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
ฝึก และพัฒนาทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยคานึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะนาตนเอง และผู้อื่น
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย
และการขอร้อง
VGE104

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
2(1-2-3)
English for Study Skills Development
ฝึก และพั ฒ นาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒ นาทั ก ษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน
เพื่อหาหัวเรื่อ ง การอ่ านจับ ใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุป ความเรื่องที่ อ่านจาก
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น
VGE105

ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4(2-4-6)
Language, Communication and Information Technology
ส่ง เสริม และพั ฒ นาให้ผู้ เรี ยนเกิ ดความรู้ ความเข้ าใจ ในการใช้ภ าษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจาวัน และการทางาน เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การค้นคว้า และนาเสนองานในรูปแบบต่างๆ มีทักษะการสื่อสาร การสื่อสาร
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน ตระหนักถึงความเสี่ยง
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

ในสังคมออนไลน์ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้ภาษา และเทคโนโลยี ตลอดจนมีทั กษะ
การรู้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
VGE106

นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์
4(2-4-6)
Innovation and Scientific Thinking
ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ และมี
เจตคติท างวิท ยาศาสตร์ มี ความรู้พื้น ฐานการคานวณทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติเพื่ อน าไปสู่ก าร
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
VGE107

สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
4(2-4-6)
Health for Quality of Life
ส่ง เสริม และพั ฒ นาผู้ เรียนให้มี พ ฤติ ก รรมการสร้างสุ ขภาพกาย จิ ต และสัง คม
มีทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกกาลังกายที่เหมาะสม
กับเพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุก เฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจาวัน และชีวิตการทางาน
VGE108

ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
4(2-4-6)
Internationalization for Living in the ASEAN
and Global Communities
ศึก ษาความหมาย ที่ ม าของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมื อที่ เกิ ดขึ้นจาก
การเข้าสู่ ความเป็น สากล เช่น ประชาคมอาเซี ยน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับ ตัวให้ เข้ากั บ
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
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้นา 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 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่ เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) จั ด ท าโครงการและกิ จ กรรมเพื่ อเสริ ม สร้ างคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดาเนินการด้วยตนเอง
4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาทา โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้นาให้นักศึกษาสามารถคิดตาม
9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน
2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม
5) ประเมินผลจากโครงการที่ทา และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย
6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
9.2 ความรู้
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น
1) การจัดทาโครงการ/โครงงานประจาวิชา (Project Based Learning)
2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry
Cycle)
3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งคาถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่น การทาโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพื้นที่จริงก่อนทาโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

87
9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ตรวจสอบกระบวนการทางาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง
3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ
4) การนาเสนอผลงานของนักศึกษา
5) ผลการทดสอบของนักศึกษา
9.3 ทักษะทางปัญญา
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา
2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การนาไปใช้จริง
3) จัดทาโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คาปรึกษา และควบคุมดูแล
9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนาเสนอโครงการ
2) ประเมินจากการอภิปราย และการนาเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครัง้
3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผู้นา ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม
9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง
2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้นา ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รบั มอบหมาย
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4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection)
9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและ
นาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม
ในชั้นเรียน
2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต
และฐานข้อมูลต่างๆ
3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ
9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิ นผลจากการการใช้ ทั กษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดาเนินโครงการ
2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การนาเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ
3) ผลงานการทารายงาน และการนาเสนองาน
10. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์
VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์

ทักษะ
ทางปัญญา

ความรู้

1

2

1







2

1

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

1

2

















1

2
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ภาคผนวก ค
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ที่ 1402/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
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ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
*********************************************
กรรมการผู้มาประชุม
1. อาจารย์องอาจ
2. อาจารย์ ดร.วิภัสสร
3. อาจารย์ภุมรินทร์
4. อาจารย์วรรณกร
5. อาจารย์กันยารัตน์

ทับบุรี
วินิจฉัยกุล
ทวิชศรี
สุปิงคลัด
เอกเอี่ยม

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์
2. อาจารย์พรี วัฒน์
3. อาจารย์วรพงษ์

ฉุยฉาย
อาทิตย์ตั้ง
ไพรินทร์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 คณะกรรมการพัฒนาหลัก สูตรต้องดาเนินการร่างหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุต สาหกรรม (ต่อเนื่อ ง) และดาเนินการวิพากษ์ห ลัก สูต รให้เ สร็จ สิ้น
ภายในเดือน กรกฎาคม 2560 เพื่อพร้อมเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2561
1.2 การทาหลักสูตรจะต้องยึดแบบฟอร์มและจัดทารูปเล่ มตามที่ สสว.ได้ประกาศไว้ในสื่อ
ออนไลน์หรือเอกสารการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลัก
1.3 กาชับ ให้คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สูตรจัดเตรียมความพร้อ มของข้อ มูล ในการขอ
พัฒ นาหลัก สูต ร เช่น ความทัน สมัย ของเนื้อ หาวิช า และผลงานวิจ ัย ของอาจารย์ผู้ร ับ ผิด ชอบ
หลักสูตร เป็นต้น
ที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 จากผลการสารวจความต้องการใช้บัณฑิต (ตามภาคผนวก) ซึ่งได้ทาการสารวจ เพื่อ
พัฒ นาหลัก สูต ร พบว่า ภาคอุต สาหกรรมในเขตพื ้น ที ่ใกล้เ คีย งและที ่ซึ่ง มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ตั้งอยู่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ส่ง เสริม อุตสาหกรรมนวนคร
บางกะดี บางปะอิน ไฮเทค โรจนะ หนองแค หินกอง ซึ่งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมการผลิต เป็ น
ที่ตั้ง ของโรงงานจานวนมาก มีความต้องการใช้บัณฑิตที่มีความรู้และทักษะเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
4.2 หลัก สูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ไม่ใช่ห ลัก สูตรใหม่ที่เ พิ่ง มีขึ้น แต่ได้มี
การเรียนการสอนสาขาวิชานี้ในหลายสถาบันมานานแล้ว เพียงแต่ ร ายละเอียดเนื้อหาวิชาอาจจะ
แตกต่างกันบ้างในแต่ล ะสถาบัน ซึ่ง ผลจากการสารวจการเลือกสถาบัน เพื่อ เข้าศึก ษาต่อพบว่า
ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนสถาบันที่มีเนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะการของ
การพัฒ นาทางอุต สาหกรรม ดัง นั ้น เพื ่อ เป็น การพัฒ นาหลัก สูต รให้ท ัน สมั ย สอดคล้อ งกับ
สถานการณ์ป ัจ จุบ ัน ทางคณะกรรมจึง มีค วามเห็น ตรงกัน ที ่จ ะพัฒ นาหลัก สูต รอุต สาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
มติที่ประชุม : ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ในส่วนการจัดทาร่างหลักสูตร ที่ประชุมได้เสนอให้มกี ารแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
หมวดที่
ผู้รับผิดชอบ
1 และ 2
อ.กันยารัตน์ เอกเอี่ยม และ อ. องอาจ ทับบุรี
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 ทับบุรี และ อ.วรรณกร สุปิงคลัด
รวมเล่ม
อ.กันยารัตน์ เอกเอี่ยม และ อ.องอาจ ทับบุรี
และให้คณะกรรมทุกท่านนาผลการจัดทามาเสนอในการประชุมครั้งถัดไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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5.2 ให้คณะกรรมการพั ฒนาหลักสูตรทุก ท่านพิจารณาคาอธิบายรายวิชาของแต่ละวิชาใน
หลัก สูตรให้ ส อดคล้อ งและเหมาะสมกั บ เนื้ อหาวิช า และสถานการณ์ ปั จ จุ บัน และให้ นาผลการ
พิจารณามาร่วมกันพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุม เวลา 15.00 น

(ลงชื่อ)................................................ ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
(อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม)
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(อาจารย์องอาจ ทับบุรี)
ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
*********************************************
กรรมการผู้มาประชุม
1. อาจารย์องอาจ
2. อาจารย์ ดร.วิภัสสร
3. อาจารย์ภุมรินทร์
4. อาจารย์วรรณกร
5. อาจารย์กันยารัตน์

ทับบุรี
วินิจฉัยกุล
ทวิชศรี
สุปิงคลัด
เอกเอี่ยม

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์
2. อาจารย์พรี วัฒน์
3. อาจารย์วรพงษ์

ฉุยฉาย
อาทิตย์ตั้ง
ไพรินทร์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ต้องทารูปเล่มร่างหลักสูตรให้เรียบร้อย เพื่อให้ทัน
การวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการทางคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะต้องส่งเล่มร่าง
หลักสูตรให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมวิพากษ์หลักสูตรก่อนวันวิพากษ์อย่างน้อยเป็นเวลา 7 วัน
1.2 รายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งทางคณะฯ กาหนดไว้ 5 วิชา
13 หน่วยกิตนั้น ทางคณะกรรมการฯ พิจ ารณาแล้วพบว่ามี 3 รายวิช าที่นัก ศึก ษาได้เ คยศึก ษา
มาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดังนั้นในหมวดใช้วิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ของหลัก สูต รนี ้ ทางคณะกรรมการฯ เห็น ว่า ควรมีอ ยู่ด้ว ยกัน 2 วิช าที ่จ าเป็น ต้อ งบรรจุไว้ใ น
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม และวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
งานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการทางานนักศึกษาหลังจากที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
นี้ไปแล้ว
ที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานที่ป ระชุม เสนอรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตร เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งมี ร ายละเอียดดังเอกสารแนบท้ ายระเบียบวาระประชุมให้ที่ ป ระชุมเพื่ อ
พิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม: รับทราบและรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สูต รได้ร่ว มกัน ตรวจสอบข้อมูล ในหมวดต่า งๆ ของร่า ง
หลักสูตรที่จัดทาขึ้น และตรวจสอบความเหมาะสมของคาอธิบายรายวิชาซึ่งจะสอดคล้องกับเนื้อหา
ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา อีกทั้งจะต้องมีความทันสมัยและตรงตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม
3.2 คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สูต รได้ร่วมกันจัดแผนการเรีย นในแต่ล ะภาคการศึก ษา
เพื่อให้เหมาะสมกับภาระการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน และนักศึกษาแต่ละชั้นปี
3.3 การตรวจสอบ Curriculum Mapping ของหลักสูตรต้องคานึงถึงการพัฒนาคุณสมบัติ
ของบัณฑิตในรายวิชาต่าง ๆ ให้ครบถ้วนในทักษะทั้ง 5 ด้าน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ในการ
พัฒนาหลักสูตรและศึกษาด้านที่ 6 คือทักษะพิสัย สาหรับหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ที่
ประชุมจึงพิจารณาว่าการใส่กิจกรรมใน Curriculum Mapping ของรายวิชาต่าง ๆ ต้องพิจารณา
ให้ครบถ้วนและเหมาะสมตามคาอธิบ ายรายวิช าและการสอนที่เ น้นทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎีและ
ปฏิบัติ
มติที่ประชุม: ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ประธานในที่ประชุมแจ้ง ว่า เนื่องจากความไม่ส อดคล้องกันของจานวนหน่วยกิต และ
ระยะเวลาในการศึก ษาของหลัก สูตร เห็นควรให้จัดทาหลั กสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตเป็น 2
รูป แบบ เพื่อ เสนอคณะกรรมการวิพ ากษ์ห ลัก สูตรให้พิจ ารณาหารูป แบบที่เ หมาะสมที่สุด โดย
รูป แบบแรกคือ ระยะเวลาการศึก ษา 2 ปี 6 ภาคการศึก ษา 87 หน่วยกิต และรูป แบบที่ส องคื อ
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ครึ่ง 4 ภาคการศึกษา 90 หน่วยกิต
4.2 ประธานในที่ป ระชุม แจ้ง กาหนดการวิพากษ์ห ลัก สูตรครั้ง ที่ 1 ในวันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 และครั้ง ที่ 2 ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยกาชับให้อาจารย์ประจาหลักสูตร
ทุกท่านต้องเข้าร่วม
มติที่ประชุม : ทีป่ ระชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์ห ลัก สูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้
เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษา 2 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์
จากคณะครุศ าสตร์อ ุต สาหกรรม ภาควิช าครุศ าสตร์อุต สาหกรรม สาขาวิช าครุศ าสตร์ไ ฟฟ้า
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุร ี และ อาจารย์ ดร.ทศพล ทิพ ย์โ พธิ ์ จากคณ ะ
วิศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิช าวิศ วกรรมไฟฟ้า มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลรัต นโกสิน ทร์
ในขณะที่ผู้ท รงคุณวุฒิจากสถานประกอบการอีก 1 ท่านคือ คุณดารง บุญ รอด กรรมการผู้ จัดการ
บริษัท เวิร์ลด คลอค จากัด เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 และ
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.00 น

(ลงชื่อ)................................................ ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
(อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม)
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(อาจารย์องอาจ ทับบุรี)
ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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99

ภาคผนวก จ
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
*********************************************
กรรมการผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย ศิลปะวิจารณ์
2. อาจารย์ ดร.ทศพล ทิพย์โพธิ์
3. คุณดารงค์ บุญรอด
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ
6. อาจารย์องอาจ ทับบุรี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ฉุยฉาย
8. อาจารย์ ดร.วิภัสสร วินิจฉัยกุล
9. อาจารย์ภุมรินทร์ ทวิชศรี
10. อาจารย์วรรณกร สุปงิ คลัด
11. อาจารย์พีรวัฒน์ อาทิตย์ตั้ง
12. อาจารย์วรพงษ์ ไพรินทร์
13. อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธาน
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
กรรมการ
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
กรรมการ
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
กรรมการ
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
กรรมการ
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
กรรมการ
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
กรรมการ
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
กรรมการและเลขานุการ ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร

เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 9.00 น.
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
ข้อเสนอแนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์ มีดังนี้
- ควรพั ฒ นาหลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต (อส.บ.) สาขาวิช าเทคโนโลยี ไฟฟ้ า
อุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรแบบ 2 ปี 87 หน่วยกิต มากกว่าแบบ 2 ปีครึ่ง 90 หน่วยกิต เนื่องจากทา
ให้ผู้ที่เข้าศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพได้เร็วขึ้น ตลอดจนสามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้ที่จะเข้ามาศึกษาได้มากกว่าหลักสูตรแบบ 2 ปีครึ่ง
- ควรปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา TET303 เครื่องจักรกลไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมต่อการใช้
งานในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้ น อาทิเช่น ลดเนื้อหาการเรียนการสอนในส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า
กระแสตรง เนื่ อ งจากมี ก ารใช้ ง านน้ อ ยในภาคอุ ต สาหกรรม ลดเนื้ อ หาการเรี ยนการสอนเรื่ อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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หม้อ แปลงไฟฟ้ า เน้นเนื้อหาเรื่อ งมอเตอร์ไฟฟ้าแบบอินดักชัน (Induction motor) และมอเตอร์
สเตปปิ้ง (Stepping motor) ให้มากยิ่งขึ้น
- ควรปรับ ปรุงเนื้อหาในรายวิชา TET307 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า ให้
ครอบคลุมในเรื่อ งของระบบป้อ งกันทางไฟฟ้าด้วย เช่น วิธีการตั้ง ค่าการป้องกั นระบบไฟฟ้าแบบ
ประสานสัมพันธ์ (Coordination setting) เป็นต้น
- ควรปรับ ปรุงเนื้อ หาในรายวิชา TET419 การขั บ เคลื่อนด้วยไฟฟ้า โดยควรเน้น เนื้ อหา
เกี่ยวกับตัวขับแบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter Driver) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการขับเคลื่อนแบบ v/f
และการควบคุมแบบเวกเตอร์ (Vector control) เป็นต้น
- ควรจัดรายวิชา TET309 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้ เป็นวิชาบังคับเนื่องจากมี
ความจาเป็นมากในภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน และควรเพิ่มเนื้อหาการเรียนการสอนในเรื่องของการ
เชื่อมต่อกับเอชเอ็มไอ (HMI: Human Machine Interface) และเพิ่มเนื้อหาการเรียนในเชิงลึกของ
พีแอลซี (PLC)
- การจัดการเรียนการสอนควรมีรายวิชาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ในอนาคต (Industry 4.0) เป็นวิชาบังคับในหลักสูตร เช่น รายวิชาที่เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการ
ด้วยพีแอลซี หรือการประยุกต์ใช้ตัวขับ (Driver) ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
- เห็นด้วยกับการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เนื่องจากถ้าพัฒนาหลักสูตร
อื ่น เช่น หลัก สูต รวิศ วกรรม ศาสตรบัณ ฑิต จะมีก ารแข่ง ขัน ระห ว่า งสถาบัน สูง เพ ราะ
สถาบัน อุด มศึก ษาส่ว นใหญ่ใ นประเทศมีเ ปิด หลัก สูต รดัง กล่า วอยู ่แ ล้ว อีก ทั ้ง หลัก สูต ร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ยังมีอิสระในการพัฒนาหลักสูตรมากกว่า
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ ดร.ทศพล ทิพย์โพธิ์ มีดังนี้
- การจัดทาหลักสูตรควรคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาสังคมและสภาวะแวดล้อม
ทั้งในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและที่ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ โดยอาศัยข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อสร้างหลักสูตรที่แตกต่างและ
พุ่งเป้าในทิศทางที่ชัดเจนและบ่งบอกอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ แนวทางการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไทยในอนาคต (Industry 4.0) ยกตั ว อย่ า งเช่ น ในกลุ่ ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งปัจจุบันมุ่งเป้าไปที่การจัดการเรียนการสอนทีจ่ ะตอบรับกับระบบ
รางภายในประเทศโดยร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ
- ควรจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การขอเงินทุนในการทางานวิจัยสาหรับอาจารย์ เป็นต้น
- ควรจัดทาเอกสารทางสถิติของรายวิชาของนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส) ที่ ส ามารถเที ย บโอนได้ กั บ การศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในหลั ก สู ต ร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต รวมทั้ งให้คณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตรตรวจสอบพระราชกฤษฎีก า
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ให้ถี่ถ้วน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรพิจารณาลดรายวิชา หรือจานวนหน่วยกิตของ
รายวิชาศึกษาทั่วไปให้น้อยลงกว่า 30 หน่วยกิต
- การทาเล่มหลักสูตรในส่วนของแผนการรับนักศึก ษาและผู้ส าเร็จ การศึก ษา ควรปรับลด
จานวนลงมาที่ 30 คน จากในตอนแรก 40 คน เนื่องจากหากมีแผนรับนักศึกษาไว้สูงแต่มีนักศึกษาที่
เข้าทาการศึกษาน้อยกว่าอาจทาให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ เช่น การประกันคุณภาพ เป็นต้น
- การจัดทาหลักสูตรในลักษณะเป็นนักเทคโนโลยี มีทักษะเชิงเทคนิคและความสามารถใน
การบูรณาการณ์หลาย ๆ ศาสตร์ เป็นสิ่งที่จาเป็นที่จะทาให้อยู่รอดได้ในสภาวะการปัจจุบันที่มีการ
แข่งขันกันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- เห็นด้วยกับการจัดทาพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เนื่ องจากเป็นหลักสูตรที่
ไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรจึงสามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างอิสระมากกว่าหลักสูตรอื่น
ข้อเสนอแนะของคุณดารง บุญรอด มีดังนี้
- รายวิชาในกลุ่มของวิชาเลือกบางรายวิชาควรปรับเป็นรายวิชาบังคับเนื่องจากมีความจาเป็น
และส าคัญ มากในการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น วิชามาตรฐานความปลอดภัยและ
สิ่ง แวดล้อ ม วิชาเทคโนโลยีซ่อ มบ ารุง ทางไฟฟ้าอุตสาหกรรม และวิชาการควบคุ มเชิง ตรรกแบบ
โปรแกรมได้ (PLC) เป็นต้น
- เสนอให้ศึกษา/เพิ่มเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับ วิธีการป้องกันความเสียหายในทางธุรกิจ อาทิ
เช่น ระบบไฟฟ้าสารอง การนาระบบคืนกลับด้วยเวลาระยะสั้น ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบการแจ้ง
เตือน และระบบการตรวจเฝ้าระวัง (Monitoring system) เข้าไปในหลักสูตรด้วย
- เห็นด้วยกั บ การพั ฒ นาหลัก สูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต เนื่องจากเป็นที่ ยอมรับ ใน
ภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันไม่น้อยกว่าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม)
กรรมการและเลขานุการ
(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(อาจารย์องอาจ ทับบุรี)
ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
*********************************************
กรรมการผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย ศิลปะวิจารณ์
2. อาจารย์ ดร.ทศพล ทิพย์โพธิ์
3. คุณดารงค์ บุญรอด
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ
6. อาจารย์องอาจ ทับบุรี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ฉุยฉาย
8. อาจารย์ ดร.วิภัสสร วินิจฉัยกุล
9. อาจารย์ภุมรินทร์ ทวิชศรี
10. อาจารย์วรรณกร สุปงิ คลัด
11. อาจารย์พีรวัฒน์ อาทิตย์ตั้ง
12. อาจารย์วรพงษ์ ไพรินทร์
13. อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธาน
ผู้รบั ผิดชอบ
กรรมการ
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
กรรมการ
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
กรรมการ
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
กรรมการ
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
กรรมการ
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
กรรมการ
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
กรรมการและเลขานุการ ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร

เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 9.00 น.
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
ข้อเสนอแนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์ มีดังนี้
- ควรปรับลดจานวนหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่ง เนื่องจาก
นักเรียนที่รับเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรนี้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ซึ่งได้
ศึก ษารายวิชาในหมวดวิชาทั ก ษะชี วิต มาแล้ ว โดยที่ ป ระกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร เรื่อ งเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ในราชกิ จจานุเบกษาได้ร ะบุไว้ชัดเจนว่าส าหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง แต่เมื่อนาจานวนหน่วยกิตมารวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่ มเติมจะต้องไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต ซึ่งเดิมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนั้นได้ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต
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มาแล้วจ านวนไม่ น้อยกว่า 21 หน่วยกิ ต ดังนั้นจึงเห็นว่าควรปรับลดจ านวนหน่วยกิ ตในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่ง โดยให้สอดคล้องกับ ผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของแต่ล ะ
รายวิชาในทุกกลุ่มวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาต้องศึกษา
- ควรนารายละเอียดที่สาคัญของวิชาวิศวกรรมส่องสว่าง ไปเพิ่มเติมไว้ในวิชาการออกแบบ
และประมาณการระบบไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อจะได้ลดพื้นที่ในการจัดสรรรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาลง
ได้ เนื่องจากการปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันนั้น การนาความรู้ด้านวิศวกรรมการสว่าง
ไปใช้มีค่อนข้างน้อยมาก
- เห็นด้วยกับการตัดรายวิชาที่เป็นวิชาแกนกลางของคณะฯ ออกทั้ ง 3 รายวิชา เนื่องจาก
รายวิชาดังกล่าวนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงได้เรียนมาหมดแล้ว ให้
คงเหลือไว้เฉพาะรายวิชาที่นัก ศึกษายังไม่เคยได้ศึกษามาก่อน และเป็นวิชาที่มีความจาเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งก็คือวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม และวิชา
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรมก็เพียงพอแล้ว
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ ดร.ทศพล ทิพย์โพธิ์ มีดังนี้
- จากจานวนหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สามารถลดลงได้เกือบครึ่ง เพื่อให้จานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลัก สูตรไม่ต่ากว่า 72 หน่วยกิตตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ และเพื่อให้
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้มสี มรรถนะหลักตรงตามความมุ่งหมายของหลักสูตร เห็นควร
ให้เพิ่มจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะเข้าไปให้มากกว่าเดิมที่มีอยู่ 51 หน่วยกิต ซึ่งอาจกาหนด
เป็นในส่วนของกลุ่มวิชาบังคับ โดยทางคณะกรรมการหลักสูตรควรเลือกรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาเลือก
ที่มีความจาเป็นมากในภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันมาบรรจุเป็นวิชาบังคับ เพิ่มเติมเข้าไป
- วิช าการอนุร ัก ษ์แ ละจัด การพลัง งานไฟฟ้าเมื ่อ ศึก ษาดูจ ากคาอธิบ ายแล้ว เป็น วิช าที่
น่าสนใจและมีค วามจ าเป็น มากในการบริห ารจัด การพลัง งานไฟฟ้า ในสถานประกอบการซึ ่ง
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้เป็นรูป ธรรมมากในปัจจุบัน แต่เสนอให้เพิ่มรายละเอียด
เกี่ยวกับพลังงานทดแทน และการเก็บ พลังงานในแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage) เพิ่มเข้า
ไปด้วย
- วิชาการควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้ ซึ่งก็คือวิชาพีแอลซีนั้นเป็นวิชาที่น่าสนใจ และมี
ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในปัจจุบันที่กาลังมุ่งสู่ระบบอัตโนมั ติ ดังนั้น
หากเป็น ไปได้ควรก าหนดเป็ นวิชาบั ง คับ ให้ ฯ กศึก ษาได้ศึ ก ษาก่ อนออกไปฝึ ก ประสบการณ์ ห รื อ
ประกอบอาชีพ
- การจัดแผนการเรียนควรให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจ ศึกษาเมื่อ
นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาในสถานศึกษาครบหรือเกือบครบทุกรายวิชาแล้ว
ข้อเสนอแนะของคุณดารง บุญรอด มีดังนี้
- จากการศึกษารายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรอย่างละเอียดแล้วพบว่าเมื่อนักศึกษาสาเร็จ
การศึก ษาจากหลักสูตรนี้ไปสามารถไปประกอบอาชีพตามที่เสนอไว้ในหมวดที่ 1 ข้อที่ 8 ได้จ ริง
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แต่ข อเพิ ่ม เติม ในอาชีพ วิศวกรโครงการ และครูผู้ส อนในสถาบันที่ จัดการเรีย นการสอนทางด้าน
วิชาชีพเข้าไปด้วย
- วิชาการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นเรื่องที่สาคัญในภาคอุตสาหกรรมซึ่งทาง
หลักสูตรก็ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในวิชานี้อยู่แล้ว แต่ ควรมีวิชาที่ให้ความรู้ในเรื่องการควบคุม
ราคา (Cost Control) ควบคู่ ไ ปกั บ วิ ช าการควบคุ ม คุ ณ ภาพ (Quality Control) เนื่ อ งจากมี
ความสาคัญไม่แพ้กัน หรืออาจจะนาเอาวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม และวิชาการควบคุมคุณภาพ
มารวมกันก็ได้ หากทางคณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่าจะจัดการศึกษาในเรื่อง
ทั้งหมดทันภายใน 1 วิชา และขอเสนอให้ปรับชื่อวิชาให้เน้นไปในลักษณะของการควบคุมคุณภาพใน
งานอุตสาหกรรมให้ชัดเจนขึ้น
- เห็นด้วยกับ อาจารย์ ดร.ทศพล ทิพย์โพธิ์ ในเรื่องของการออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา ซึ่งควรให้นักศึกษาออกไปเทอมสุดท้ายก่อนที่จะสาเร็จการศึกษา เพราะนักศึกษามี
โอกาสที่จะได้งานทาเลยหลังจากการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจ ศึก ษาเสร็จสิ้น หากต้อง
กลับมาศึกษาอีกจะทาให้นักศึกษาเสียโอกาสดังกล่าว
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ)................................................ ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
(อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม)
กรรมการและเลขานุการ
(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(อาจารย์องอาจ ทับบุรี)
ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ฉ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ นางสาววิภัสสร
นามสกุล วินิจฉัยกุล
1.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ปริญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ปีที่จบ
2559
2556
2555

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตารา 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). การทดสอบความแม่นยาเชิง
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.
วิภั ส สร วินิจ ฉัยกุ ล พิ ชญ สุพ รรณกู ล และอนุ พ งศ์ ทึ่ งในธรรม. (2560). การศึ ก ษาเทคโนโลยี
UWB และเทคโนโลยี NB ส าหรับ การหาต าแหน่ ง ภายในอาคารโดยใช้ ส ายอากาศแบบ
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มี ทิ ศ ทาง. วารสารเทพสตรี I-Tech: มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ลพบุ รี. ปี ที่ 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 วิชาการวิจัยดาเนินงาน
1.5.4 วิชาโปรแกรมสาเร็จรูปทางการจัดการอุตสาหกรรม
1.5.5 วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
1.5.6 วิชาวิศวกรรมสายอากาศ
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2. ชื่อ นายองอาจ
นามสกุล ทับบุรี
2.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จบ
2558

ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากาลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

2553

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
ไม่มี
2.3.2 บทความวิจัย
พีรวัฒ น์ อาทิตย์ตั้ง , องอาจ ทับ บุรี , กั นยารัตน์ เอกเอี่ยม, นรงฤทธิ์ เสนาจิตร และสุวิทย์ ฉุยฉาย.
(2559). การวิเคราะห์สมรรถนะของหลอดแอลอีดีแบบต่าง ๆ ที่ใช้กับโคมไฟถนนด้วย
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
สวิตช์ข องตัวเรียงกระแสสองระดับชนิดทิศทางเดียวแบบเดลต้าบนพื้นฐานวิธีการมอดู
เลตเชิงสเปซเวกเตอร์. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย. 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 ปี
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2.5 ภาระงานสอน
2.5.1 วิชาโรงจักรไฟฟ้า ระบบส่งและจ่ายกาลังไฟฟ้า
2.5.2 วิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า
2.5.3 วิชาปฏิบัติติดตั้งไฟฟ้า
2.5.4 วิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (บรรยายและปฏิบัติ)
2.5.5 วิชาอิเล็กทรอนิกส์กาลัง (บรรยายและปฏิบัติ)
2.5.6 วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
2.5.7 วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า (บรรยายและปฏิบัติ)
2.5.8 วิชาการอนุรักษ์และจัดการพลังงานไฟฟ้า
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3. ชื่อ นางสาวกันยารัตน์
นามสกุล เอกเอี่ยม
3.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จบ
2558

ปริญญาตรี

2553

ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากาลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
ไม่มี
3.3.2 บทความวิจัย
พีรวัฒ น์ อาทิตย์ตั้ง , องอาจ ทับ บุรี , กั นยารัตน์ เอกเอี่ยม, นรงฤทธิ์ เสนาจิตร และสุวิทย์ ฉุยฉาย.
(2559). การวิเคราะห์สมรรถนะของหลอดแอลอีดีแบบต่าง ๆ ที่ใช้กับโคมไฟถนนด้วย
การใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศ
ไทย. ครั้งที่ 12. 8–10 มิถุนายน 2559, (272-278). พิษณุโลก.
กันยารัตน์ เอกเอี่ ยม และ ภุม รินทร์ ทวิชศรี. (2560). วิธีการสร้างสัญญาณขั บนาสวิตช์ แบบไม่
ต่อเนื่องบนฐานการมอดูเลตเชิงสเปซเวกเตอร์เพื่อลดการสูญเสียจากการสวิตช์ของสวิตช์
กาลังสาหรับอินเวอร์เตอร์สามระดับชนิดตรึงจุดนิวทรัล. ในการประชุมวิชาการเครือข่าย
พลัง งานแห่ง ประเทศไทย. ครั้งที่ 13. 31 พฤษภาคม – 2 มิ ถุนายน 2560, (415–420).
เชียงใหม่.
3.3.3 บทความทางวิชาการ
ไม่มี
3.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
ไม่มี
3.4 ประสบการณ์ในการสอน
2.5 ปี
3.5 ภาระงานสอน
3.5.1 วิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า (บรรยายและปฏิบัติ)
3.5.2 วิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า (บรรยายและปฏิบัติ)
3.5.3 วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง (บรรยายและปฏิบัติ)
3.5.4 วิชาวิศวกรรมส่องสว่าง (บรรยายและปฏิบัติ)
3.5.5 วิชาอิเล็กทรอนิกส์กาลัง (บรรยายและปฏิบัติ)
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4. ชื่อ นายภุมรินทร์
นามสกุล ทวิชศรี
4.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ปริญญาตรี

อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ

ปีที่จบ
2559
2543

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
ไม่มี
4.3.2 บทความวิจัย
Tavichsri, P. (2 0 1 6 ). 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 เอกเอี่ ยม และ ภุม รินทร์ ทวิชศรี. (2560). วิธีการสร้างสัญญาณขั บนาสวิตช์ แบบไม่
ต่อเนื่องบนฐานการมอดูเลตเชิงสเปซเวกเตอร์เพื่อลดการสูญเสียจากการสวิตช์ของสวิตช์
กาลังสาหรับอินเวอร์เตอร์สามระดับชนิดตรึงจุดนิวทรัล. ในการประชุมวิชาการเครือข่าย
พลัง งานแห่ง ประเทศไทย. ครั้งที่ 13. 31 พฤษภาคม – 2 มิ ถุนายน 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 วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
4.5.3 วิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า
4.5.4 วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
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5. ชื่อ นายวรรณกร
นามสกุล สุปิงคลัด
5.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท
M.Eng. (Electric Power System สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
Management)
เอเชีย
ปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีที่จบ
2559
2557

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
ไม่มี
5.3.2 บทความวิจัย
พีรวัฒน์ อาทิตย์ตั้ง, องอาจ ทับบุรี และ วรรณกร สุปิงคลัด. (2560). วิธีการลดการสูญเสียจากการ
สวิตช์ข องตัวเรียงกระแสสองระดับชนิดทิศทางเดียวแบบเดลต้าบนพื้นฐานวิธีการมอดู
เลตเชิงสเปซเวกเตอร์. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย. 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 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
ปริญญาตรี

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่จบ
2542
2531

6.3 ผลงานทางวิชาการ
6.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
ไม่มี
6.3.2 บทความวิจัย
พีรวัฒ น์ อาทิตย์ตั้ง , องอาจ ทับ บุรี , กั นยารัตน์ เอกเอี่ยม, นรงฤทธิ์ เสนาจิตร และสุวิทย์ ฉุยฉาย.
(2559). การวิเคราะห์สมรรถนะของหลอดแอลอีดีแบบต่าง ๆ ที่ใช้กับโคมไฟถนนด้วย
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 ปี
6.5 ภาระงานสอน
6.5.1 วิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า
6.5.2 วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้า
6.5.3 วิชาระบบไฟฟ้ากาลัง
6.5.4 วิชาโรงจักรไฟฟ้า ระบบส่งและจ่ายกาลังไฟฟ้า
6.5.5 วิชาเครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม
6.5.6 วิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
6.5.7 วิชาการติดตั้งไฟฟ้า
6.5.8 วิชาปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้า
6.5.9 วิชาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
6.5.10 วิชาเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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7. ชื่อ นายพีรวัฒน์
นามสกุล อาทิตย์ตั้ง
7.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
7.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ปีที่จบ
2553

ปริญญาตรี

2549

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
วศ.บ. (วิศ วกรรมไฟฟ้ า สาขาวิช า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
วัดคุม)
มหานคร

7.3 ผลงานทางวิชาการ
7.3.1 หนังสือ ตารา 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.
พีรวัฒ น์ อาทิตย์ตั้ง , องอาจ ทับ บุรี , กั นยารัตน์ เอกเอี่ยม, นรงฤทธิ์ เสนาจิตร และสุวิทย์ ฉุยฉาย.
(2559). การวิเคราะห์สมรรถนะของหลอดแอลอีดีแบบต่าง ๆ ที่ใช้กับโคมไฟถนนด้วย
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 วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง (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 วิชาปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
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8. ชื่อ นายวรพงษ์
นามสกุล ไพรินทร์
8.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
8.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกส์กาลัง)
ปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปีที่จบ
2550
2540

8.3 ผลงานทางวิชาการ
8.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
ไม่มี
8.3.2 บทความวิจัย
Pairindra, W. (2013). High Power LiFePO4 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 ปี
8.5 ภาระงานสอน
8.5.1 วิชาอิเล็กทรอนิกส์กาลัง (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
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และ
ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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สรุปผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจาแนก
ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
หัวข้อในการสารวจ
1.1 ความมีระเบียบวินัย
1.2 ความซื่อสัตย์สจุ ริต
1.3 ความรับผิดชอบ
1.4 ความเสียสละ ความมีน้าใจ จิตอาสา
1.5 ความตรงต่อเวลา
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
รวม

ค่าเฉลี่ย
(𝑋̅)
4.50
4.60
4.63
4.17
4.40
4.50
4.47

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.57
0.56
0.49
0.75
0.62
0.57
0.61

สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิ ตมี ความต้องการให้บัณ ฑิ ตมี คุณ ธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับ มาก
(4.47) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มี ความรับผิดชอบมาก
ที่สุด (4.63) รองลงมาคือ ความซื่อสัตย์สุจริต (4.60)
2. ด้านความรู้
หัวข้อในการสารวจ
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
รวม

ค่าเฉลี่ย
(𝑋̅)
4.23
4.47
4.35

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.73
0.57
0.66

สรุ ป ในภาพรวมผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู้ อ ยู่ ในระดั บ มาก (4.35)
เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีทักษะในการปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาชีพที่ศึกษามากที่สุด (4.47)
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
หัวข้อในการสารวจ
3.1 มี ค วามสามารถในการสื บ ค้ น การวิ เคราะห์
การแปลความหมาย และการประเมินจากข้อมูล
สารสนเทศ
3.2 มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหา
ด้วยตนอง
3.3 มี ค วามคิ ด ริเ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ในการแก้ ปั ญ หา
โดยใช้พื้นฐานจากความรู้และทักษะที่ศึกษา
รวม

ค่าเฉลี่ย
(𝑋̅)
4.13

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.78

4.17

0.65

4.33

0.71

4.21

0.71

สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก (4.21)
เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหา โดยใช้พื้นฐานความรู้และทักษะที่ศึกษา มากที่สุด (4.33)
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
หัวข้อในการสารวจ
4.1 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทางาน
เป็นทีมได้
4.2 สามารถเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
4.3 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
รวม

ค่าเฉลี่ย
(𝑋̅)
4.37

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.67

4.33
4.43

0.66
0.6-

4.38

0.65

สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (4.38) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ
ให้บัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก (4.43)
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวข้อในการสารวจ
5.1 ประยุก ต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ ยวข้อ งอย่างเหมาะสมในการศึก ษาค้นคว้า
และแก้ปัญหา
5.2 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมู ล เก็บ รวบรวม
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย และ
นาเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
5.3 มี ทั ก ษะการสื่ อ สารและน าเสนอได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
5.4 มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารได้ ม ากกว่ า
1 ภาษาและมีความเป็นสากล
รวม

ค่าเฉลี่ย
(𝑋̅)
4.07

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.69

4.10

0.80

4.20

0.76

4.07

0.78

4.11

0.75

สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิ ตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทัก ษะการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีส ารสนเทศ อยู่ในระดับ มาก (4.11) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีทักษะการสื่อสารและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
(4.20)
จากผลการส ารวจคุณ ลัก ษณะบั ณ ฑิ ตที่ พึง ประสงค์ตามความต้องการของผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) พบว่าผู้ใช้
บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีคุณลักษณะทั้ ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก (4.32) เมื่อจาแนกในแต่ละด้าน
พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิ ตต้องการเรียงตามลาดับได้ดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการสารวจความคิดเห็นของนักเรียน/นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติในการเรียน
ต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ผลการสารวจซึ่งสามารถจาแนกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 64.80 มากกว่ าเพศหญิง (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 ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 15.84) ค่าลงทะเบียน
(ร้อยละ 14.43) มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้าน (ร้อยละ 14.43) แนวทางงานวิจัยของคณาจารย์ (ร้อยละ
8.97) มีทุนการศึกษา (ร้อยละ 7.81) หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 6.37) มีความร่วมมือกั บ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ร้อยละ 5.68) และมหาวิทยาลัยอยู่ไกลบ้าน ตอบแบบสอบถามน้อย
ที่สุด (ร้อยละ 3.07)
3. ความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จากการตอบแบบสอบถามพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ส นใจในหลั ก สู ต ร
อุตสาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ าอุ ตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เนื่ องจากนามา
ประยุกต์ใช้ในการทางาน (ร้อยละ 31.60) รองลงมา คือเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (ร้อยละ
27.70) หลักสูตรที่ทันสมัย (ร้อยละ 15.50) ประกอบอาชีพที่ตรงกับความสนใจ (ร้อยละ 13.50) ใช้ใน
การเปลี่ยนงาน/สมัครงานใหม่ (ร้อยละ 5.20) พัฒนาศัก ยภาพกิจการส่วนตัว (ร้อยละ 3.20) พัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย (ร้อยละ 1.90) และเพราะชื่อเสียงสถาบัน/อาจารย์ ตอบแบบสอบถามน้อย
ที่สุด (ร้อยละ 1.30)
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แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
ระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยง (ภารกิจ/กิจกรรมหลักสูตร)
ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน

ค่าความเสี่ยง
F

ปัจจัยเสี่ยง
1. จานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หมายเหตุ S1 มีค่าระหว่าง 20-25 (สูงมาก), F มีค่าระหว่าง 10-19 (สูง) และ O,P มีค่าระหว่าง 1-9
การประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ความเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม
(ปัจจัยเสี่ยง)
ของหลักสูตร)
ความเสี่ยงด้านการเรียน 1. จานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
การสอน

โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ
(1)
ความรุนแรง
(2)
5
3

คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)
(1)x(2)
15

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงสูง

หมายเหตุระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25(ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้)
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การกาหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ลาดับ (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)
(1)
1 ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน
- จานวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย

การควบคุมที่ควรจะมี
(2)
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน
สถาบันต่างๆ ที่จัดการเรียนการ
สอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง รวมถึงสถาน
ประกอบการต่างๆ และทาง
เว็บไซต์ของคณะฯ และของ
มหาวิทยาลัย
- ประชาสัมพันธ์ในการประชุม
ผู้บริหารสถาบันต่างๆ ทีจ่ ัดการ
เรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว
(3)

การควบคุมที่มีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่
(4)





วิธีจัดการ
ความเสี่ยง
(5)
..... ยอมรับ
 ควบคุม
..... ถ่ายโอน
..... หลีกเลี่ยง

หมายเหตุ
(6)

หมายเหตุ ช่อง 3 หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ × หมายถึง ไม่มี
ช่อง 4 หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
× ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
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แผนการดาเนินงานการจัดการความเสี่ยง
กระบวนการปฏิบัติงาน
การควบคุมที่มีอยู่
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
เรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
(2)
ความเสี่ยงด้านการเรียน
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน
การสอน
สถาบัน ที่จัดการเรียนการ
- จานวนนักศึกษาไม่เป็นไป สอนในระดับ ปวส. รวมถึง
ตามเป้าหมาย
สถานประกอบการต่างๆ และ
ทางเว็บไซต์ของคณะฯ และ
ของมหาวิทยาลัย
- ประชาสัมพันธ์ในการ
ประชุมผู้บริหารสถาบันต่างๆ
ที่จัดการเรียนการสอนใน
ระดับ ปวส.

ระดับ
ความเสี่ยง

การจัดการความ
เสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่ (ปัจจัยเสี่ยง)

(3)
ความเสี่ยงสูง

(4)
ควบคุม

(5)
การประชา
สัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง

กิจกรรมการ
กาหนดเสร็จ/
ควบคุม
ผู้รับผิดชอบ
(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)
(6)
(7)
จัดทากาหนดการ 30 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์
อาจารย์ผู้รบั ผิด
หลักสูตร
ชอบหลักสูตร

ผู้รายงาน ...................................................................
ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร
31 อน.........................
2560
กรกฎาคม ..พ.ศ. .............
วันที่................เดื
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