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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 



  

สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 1 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 
 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
4 
 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4 
 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

5 
 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 9 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 9 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 9 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 12 
 4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการ

ฝึกงาน) 
30 

 5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 30 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 32 

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 32 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 32 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลักสูตรสูร่ายวิชา  (Curriculum Mapping) 
35 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 39 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 39 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 39 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 40 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 41 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 41 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 41 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 42 
 1. การก ากับมาตรฐาน 42 
 2. บัณฑิต 42 
 3. นักศึกษา 43 
 4. อาจารย์ 44 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 45 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 48 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 50 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 52 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 52 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 52 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 52 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 52 

ภาคผนวก  53 
 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

54 
 
 

 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 83 
 ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี  ที่ 211 /2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา
อุตสาหกรรม 

95 
 
 

 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา
อุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ 

97 
 

 ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 104 
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สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
 ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
113 

 
 ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความ
ต้องการและปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและ
ระบบคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

128 
 
 
 
 

 ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ 

139 
 

 ภาคผนวก ฌ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการการจัด
การศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา
อุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ
สถาบันมาตวิทยาแห่งชาติ 

146 

   
   
   

 



 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : - 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและ

ระบบคุณภาพ (ต่อเนื่อง) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Industrial Metrology and 

Quality System (Continuing Program) 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบ
คุณภาพ 

 ชื่อย่อ : วท.บ. (มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ)  
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science Program in Industrial Metrology and 

Quality System 
 ชื่อย่อ : B.Sc. (Industrial Metrology and Quality System) 

 
3. วิชาเอก   ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
   เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ  

5.3 ภาษาท่ีใช้  
ภาษาไทย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ให้ปริญญา 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์       
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562  
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เห็ น ชอบในการน า เสนอหลักสู ตรต่อสภามหา วิทย า ลั ย ในกา รประชุ ม ครั้ งที่  2/ 2562 
เม่ือวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 4/ 2562 เม่ือวันที ่7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2563 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 วิศวกรหรือผู้ จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control, QC Engineer or Quality 

Control Manager) 
8.2 วิศวกรผู้ดูแลระบบคุณภาพ (Quality System Engineer) 
8.3 ผู้ประสานงานด้านระบบคุณภาพ (Quality System Coordinator) 
8.4 วิศวกรควบคุมคุณภา พของผลิ ตภัณฑ์ ให ม่  (Production Quality Engineer/ Project 

Quality Engineer) 
8.5 วิศวกรควบคุมคุณภาพของสินค้าวัตถุดิบ (Supplier Quality Engineer) 
8.6 วิศวกรควบคุมกระบวนการโดยใช้สถิติ (Statistical Process Control, SPC Engineer) 
8.7 วิศวกรด้านงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA Engineer) 
8.8 ผู้ดูแลระบบวัดคุมและเครื่องมือขั้นสูง (Instrument System Officer) 
8.9 ผู้ให้ค าปรึกษาด้านเครื่องมือ (Product Instrument Specialist) 
8.10 เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัดหรือนักวิชาการเก่ียวกับงานรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน (Calibration Officer or ISO Officer) 
8.11 ผู้ประกอบการด้านเครื่องมือ (Instrument Entrepreneur) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ี

จบ 
1 นางสาว 

พลอยไพลิน 
ยงศิริ 

อาจารย์ วท.ด. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558 

วท.ม. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 

2 นายโยธิน  
กัลยาเลิศ 

อาจารย์ กศ.ม. (วิทยาศาสตร์
ศึกษา-ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548 

ค.บ.(ฟิสิกส์-
คณิตศาสตร์) 

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ 2543 

3 นางสาว 
ณภัทณ์
จันทร์  
ด่านสวัสด์ิ 

อาจารย์ ปร.ด. (สถิติ
ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2560 

วท.ม. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 

4 นายอนุสรณ์ 
ทนหม่ืนไวย 

ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ 
สถาบันมาตร 
วิทยา
แห่งชาติ 

วท.ม. (ฟิสิกส์
ประยุกต์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

 2537 

วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

2532 

5 นาย       
นฤดม  
นวลขาว 

พนักงาน
ก ากับดูแล
กลุ่มงาน
พัฒนาธุรกิจ 
สถาบันมาตร 
วิทยา
แห่งชาติ 

Ph.D. (Physics) Technical University of 
Berlin, Berlin, Germany.   

2552 

วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
สุรนารี 

2543 

วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 

 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จั งหวัดปทุมธานี  
และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งเสริมให้มีการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าเพ่ือการ
ส่งออกให้ได้มาตรฐานสากล ซ่ึงเกิดจากนโยบายปฏิรูปประเทศไปสู่เศรษฐกิจแนวใหม่ คือ ประเทศ
ไทย 4.0  หรือ เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) โดยประเทศไทยยัง
ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมและผลักดันระบบการผลิตให้มีคุณภาพ จึงท าให้
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน ซ่ึงท าให้สูญเสียศักยภาพในการแข่งขัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร
ทางด้านมาตรวิทยาอุตสาหกรรม เพ่ือผลักดันให้หน่วยงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
ตระหนักถึงการมีเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานและเที่ยงตรง ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ มีมาตรฐานและ
สนับสนุนประเทศให้เข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับคนในชาติ 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ควา มเจ ริญก้ าวหน้า ทาง ด้า นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อกา ร
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมที่อาศัยแรงงานเป็นหลัก
มาเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง  โดยมีระบบคุณภาพเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยผลักดันให้ภาค
การผลิตและการบริการได้มาตรฐาน ช่วยเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าและนวัตกรรม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีรูปแบบหรือระบบพัฒนาก าลังคนเพ่ือให้สมาชิกในสังคมมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการ
วัดที่ถูกต้อง แม่นย า ให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันคุณภาพให้แก่สินค้า
และบริการให้มีมาตรฐาน อีกทั้งยังสร้างประโยชน์และความเป็นธรรมให้แก่สังคม  

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

เปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้หลักสูตรต้องมีการส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนที่มีความรู้ด้านมาตรฐานการวัด
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจประเทศให้เข้มแข็ง ม่ังค่ังและยั่งยืนได้
อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบาย 4.0 ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรมาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบ
คุณภาพจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรมาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพมุ่งผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับมาตรฐานการวัดที่ถูกต้อง แม่นย า รวมถึงการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ
ซ่ึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาในหลักสูตรนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิช าอ่ืนทั้งภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สามารถเลือกเรียน
ได้ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  ฉบับที่เก่ียวข้อง โดยสามารถน ามา
เทียบโอนได้  

 
13.3 การบริหารจัดการ  

13.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการจัดตารางเรียนเป็นแบบผสมผสา น 
ระหว่าง การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) แบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block 
Course Education) และการศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) ซ่ึงเปิดโอกาสให้บุคคล
ทั่วไปสามารถลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาผ่านระบบการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต เม่ือครบเง่ือนไข
ตามรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้จะได้รับสัมฤทธิบัตร (Certificate) ของแต่ละรายวิชาซ่ึงสามารถเก็บไว้
ได้ 10 ปี หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือใช้ในการเทียบโอนเป็นรายวิชาที่ก าหนดในโครงสร้าง
หลักสูตร นอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการประสานงานกับประธานหลักสูตร
ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และด าเนินการจัดตารางสอบเพ่ือส่งให้ทางคณะด าเนินการต่อไป  

13.3.2 ในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับมาตรวิทยา การสอบเทียบเครื่องมือวัด และรายวิชาระบบ
คุณภาพ (จ านวนทั้งสิ้น 27 หน่วยกิต) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอนของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยจัดท าการเรียนการสอนที่สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ รวมถึงใช้ทรัพยากรของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในการท าโครงงานวิจัยและการศึกษาที่
เก่ียวข้อง นอกจากนี้ ส าหรับรายวิชาที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาเชิงกลและเชิงไฟฟ้า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรด าเนินการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนของอาจารย์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือ
จัดการเรียนการสอนให้มีเหมาะสมกับเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านมาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพเพ่ือยกระดับศักยภาพ 

การแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย 
1.2  ความส าคัญ  

เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือ ประเทศไทย 4.0  ซ่ึงมี
การส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย โดยการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการต้องต้องอาศัยองค์ประกอบพ้ืนฐาน 4 อย่าง ได้แก่ คน เครื่องจักร ขั้นตอนการผลิต วัตถุดิบ 
อย่างไรก็ตาม การจะให้เครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตท างานได้ดีและถูกต้อง ก็ต้องอาศัยการวัดที่
ถูกต้องแม่นย า การควบคุมที่เหมาะสม มีการสอบเทียบเครื่องมือตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
สม่ าเสมอ และมีความปลอดภัยในการท างาน ด้วยเหตุนี้หลักมาตรวิทยาอุตสาหกรรมจึงมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตให้เป็นผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถทางด้านการวัดและควบคุม เครื่องมือ เครื่องจั กรและ
กระบวนการผลิต สามารถปฏิบัติงานได้ในโรงงานอุตสาหกรรมตอบสนองกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานงานภาครัฐ นอกจากนี้ยังเป็นนักวิชาการและนักปฏิบัติ ที่ ศึกษา
ค้นคว้า วิจัยในศาสตร์ด้านการวัดและควบคุมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศต่อไป 

1.3  วัตถุประสงค์  
1.3.1 เพ่ือพัฒนาบัณฑิตที่ มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้  และทักษะทางด้านมาตรวิทยา

อุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ 
1.3.2 เพ่ือสร้างบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ทักษะทางด้านมาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบ

คุณภาพ เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพในห้องปฏิบัติการหรือในโรงงานอุตสาหกรรมได้ 
  

2. แผนพัฒนา 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด  

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
2. ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง และรายงาน
ความก้าวหน้าต่อมหาวิทยาลัย 
และ สกอ. ตามล าดับ 

1. เอกสารพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
2. เอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลการประเมินการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 
4. มคอ.2 ฉบับสมบูรณ์  
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาครัฐและเอกชนและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ประเทศ 

1. ส ารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ทั้งภาครัฐและเอกชน
อย่างต่อเนื่อง 

1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  
2. อัตราการมีงานท าของผู้ใช้
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  
ร้อยละ 80 ภายใน 1 ปี 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนให้มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญด้านในวิชาการ และ
การพัฒนานักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาก าหนด 

1. ประชุม/อบรมบุคลากรเก่ียวกับ
การจัดการเรียนการสอน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรท าผลงานทางวิชาการ 
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารับการอบรม
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับวิชาการ 
4. สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาแก่
บุคลากรเพ่ือเรียนต่อในระดับ
ปริญญาเอก 

1. รายงานผลการท ากิจกรรม
และผลการประเมินการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา 
2. ผลงานวิชาการของบุคลากร 
3. รายงานผลการเข้าอบรม
ทางวิชาการของบุคลากรสาย
วิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/คน 
4. รายงานบุคลากรสายสนับสนุน 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปีของจ านวน
บุคลากรที่มีอยู่  
5. คุณวุฒิบุคลากรมีระดับที่สูงขึ้น 

4. พัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. สนับสนุนทุนวิจัย 
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการต่อสังคม 
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจ 

1. งานวิจัย 
2. งานบริการวิชาการ 
3. กิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5. พัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอน 

1. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
สื่อการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. สนับสนุนส่งเสริมการจัดท า 
มคอ.3 และ มคอ.4 ที่ตอบสนอง
ศักยภาพของนักศึกษา 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนนอกชั้นเรียนและ
การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ 

1. สื่อการสอนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
2. มคอ.3 และ มคอ.4  
อย่างน้อย ก่อนเปิดภาคเรียน
ในรายวิชา 
3. โครงการจัดการเรียนรู้นอก
ชั้นเรียนและการประเมินผล
การเรียนรู้นอกชั้นเรียน    

6. ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร 

1. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือติดตามวางแผน และทบทวน

1. รายงานการประชุม และมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
การด าเนินงานของหลักสูตร เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร 

น้อย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมติดตาม วางแผน 
และทบทวนการด าเนินงาน
ของหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มี  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี  
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา  2562 
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เมษายน 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรม 

ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง หรือไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ มี
พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือวัดหรือระบบคุณภาพ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ฉบับที่เก่ียวข้อง 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
ไม่มี 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ไม่มี 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา   

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 20 20 20 20 

2.6  งบประมาณตามแผน  
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าลงทะเบียน 830,000 1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,660,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล         

   2.1 งบบุคลากร 1,260,000 1,323,000 1,389,150 1,389,150 1,389,150 
   2.2 งบด าเนินการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
   2.3 งบลงทุน           
        2.3.1 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 

        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวมรายรับ 2,870,000 3,763,000 3,829,150 3,829,150 3,829,150 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบบุคลากร 1,260,000 1,323,000 1,389,150 1,389,150 1,389,150 

2. งบด าเนินการ           
   2.1 ค่าตอบแทน 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 
   2.2 ค่าใช้สอย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
   2.3 ค่าวัสดุ 20,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

3. งบลงทุน           
   3.1 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 

   3.2 ค่าครุภัณฑ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

4. เงินอุดหนุน           
   4.1 การท าวิจัย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

   4.2 การบริการวิชาการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

รวมรายจ่าย 2,384,000 2,467,000 2,533,150 2,533,150 2,533,150 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 73,842 บาท/คน/ปี 

 

2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและแบบสะสมหน่วยกิต แบบเรียนครั้งละรายวิชา และ

การศึกษาแบบทางไกล  และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาบังคับ 33 หน่วยกิต 
            2.2) กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)  

               ทั้งนี้อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพี
ชั้นสูง หรือในระดับไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา 

2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาบังคับ  33 หน่วยกิต 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMT101 หลักมาตรวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Principles of Metrology   
SMT102 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 1 3(3-0-6) 

 Quality Management Systems 1  
SMT103 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 2 3(3-0-6) 

 Quality Management Systems 2  
SMT104 การควบคุมคุณภาพ 1 3(3-0-6) 

 Quality Control 1  
SMT105 การควบคุมคุณภาพ 2 3(3-0-6) 

 Quality Control 2  
SMT106 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับมาตรวิทยา 3(3-0-6) 
 Mathematical Statistics for Metrology   
SMT107 ความไม่แน่นอนของการวัด 3(3-0-6) 
 Uncertainty of Measurements  
SMT201 การประยุกต์ทางมาตรวิทยาส าหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ   3(2-2-5) 
 Applied Metrology for Smart Devices  
SMT202 สัมมนาทางด้านมาตรวิทยา 1(0-2-1) 
 Metrology Seminar  
SMT203 โครงงานวิจัยทางด้านมาตรวิทยา 2(0-4-2) 
 Metrology Research Project  



                                                                                 13 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

TEC206 การจัดการอุตสาหกรรมเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Industrial Management  
TEC207 จิตวิทยาเบื้องต้นส าหรับมาตรวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Introductory Psychology for Industrial Metrology  
   
 2.2) กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SMT108 มาตรวิทยามิติ 3(3-0-6) 
 Dimensional Metrology  
SMT109 การสอบเทียบเครื่องมือวัดมิติ 

Calibration in Dimensional Instruments 
3(0-6-3) 

SMT110 มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 3(3-0-6) 
 Metrology in Chemistry and Biology  
SMT111 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางเคมีและชีวภาพ 3(0-6-3) 
 Calibration of Chemical and Biological Instruments  
SMT204 มาตรวิทยาเชิงกล 3(3-0-6) 
 Mechanical Metrology  
SMT205 การสอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงกล 3(0-6-3) 
 Calibration of Mechanical Instruments  
SMT206 มาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง 3(3-0-6) 
 Thermometry and Optical Metrology  
SMT207 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิและแสง 3(0-6-3) 
 Calibration of Thermometry and Optical Instruments  
SMT208 มาตรวิทยาเสียง การสั่นสะเทือน และคลื่นเหนือเสียง 3(3-0-6) 
 Acoustics, Vibrations and Ultrasound Metrology  
SMT209 การสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง การสั่นสะเทือน  

และคลื่นเหนือเสียง 
3(0-6-3) 

 Calibration of Acoustics, Vibrations and Ultrasound 
Instruments 

 

SMT210 มาตรวิทยาไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Metrology  
SMT211 การสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า 3(0-6-3) 
 Calibration of Electrical Instruments  
SMT212 เลือกเฉพาะทางมาตรวิทยา 3(2-2-5) 
 Selected Topics in Metrology  
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SOS311 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Safety Technology    
SPY312 วัสดุศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Materials Science  

 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวท่ี 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 

 ตัวเลขตัวท่ี 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
SMT หมู่วิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ 
SOS  หมู่วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
SPY หมู่วิชาฟิสิกส์ 
TEC หมู่วิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
VGE หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

SMT101 หลักมาตรวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 SMT102 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 1 3(3-0-6) 
SMT104 การควบคุมคุณภาพ 1 3(3-0-6) 
SMT106 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับมาตรวิทยา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20 
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

SMT103 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 2 3(3-0-6) 
SMT105 การควบคุมคุณภาพ 2 3(3-0-6) 
SMT107 ความไม่แน่นอนของการวัด 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก)  
เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง 

SMT108 มาตรวิทยามิติ 3(3-0-6) 
SMT109 การสอบเทียบเครื่องมือวัดมิติ 3(0-6-3) 
SMT110 มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 3(3-0-6) 
SMT111 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางเคมีและชีวภาพ 3(0-6-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก)  

SPY312 วัสดุศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22 
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาบังคับ) 

TEC206 การจัดการอุตสาหกรรมเบื้องต้น 3(3-0-6) 
SMT202 สัมมนาทางด้านมาตรวิทยา 1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก)  
เลือก 2 กลุ่มวิชา 

SMT204 มาตรวิทยาเชิงกล  3(3-0-6) 
SMT205 การสอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงกล 3(0-6-3) 
SMT206 มาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง  3(3-0-6) 
SMT207 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิและแสง 3(0-6-3) 
SMT208 มาตรวิทยาเสียง การสั่นสะเทือน และคลื่น

เหนือเสียง 
3(3-0-6) 

SMT209 การสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง  
การสั่นสะเทือน และคลื่นเหนือเสียง 

3(0-6-3) 

SMT210 มาตรวิทยาไฟฟ้า 3(3-0-6) 
SMT211 การสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า 3(0-6-3) 

รวมหน่วยกิต 20 
  

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

SMT201 การประยุกต์ทางมาตรวิทยาส าหรับอุปกรณ์
อัจฉริยะ 

3(2-2-5) 

TEC207 จิตวิทยาเบื้องต้นส าหรับมาตรวิทยา
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

SMT203 โครงงานวิจัยทางด้านมาตรวิทยา 2(0-4-2) 
หมวดวิชาเลือกเสรี Xxxx เลือกเสรี 3(3-0-6) 

Xxxx เลือกเสรี 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 20 

 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SMT101 หลักมาตรวิทยาเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
 Principles of Metrology   

การวัด ระบบการวัด และระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
คุณภาพของประเทศ มาตรวิทยา มาตรวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ มาตรวิทยาเชิงกฏหมาย องค์การด้าน
มาตรวิทยา มาตรฐานการวัด การสอบเทียบและการรายงานผลการสอบเทียบ ความสามารถในการ
สอบกลับได้ ความไม่แน่นอนของการวัด เทคนิคการวัดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม การวิจัย
และเทคนิคการวัดใหม่ในภาคอุตสาหกรรม 
   
SMT102 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 1 3(3-0-6) 
 Quality Management Systems 1  

ความเป็นมาของระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ อาทิ ISO 9001, ISO/IEC17025, ISO/TS 16949, ISO 13485 เป็นต้น 
   
SMT103 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 2 3(3-0-6) 
 Quality Management Systems 2 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน:  
SMT102 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 1 

 

การจัดท าเอกสารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการน าไปปฏิบัติตามมาตรฐาน
ในระบบต่าง ๆ อาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยการด าเนินการทดสอบและ/หรือสอบ
เทียบในห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 
   
SMT104 การควบคุมคุณภาพ 1 3(3-0-6) 
 Quality Control 1  

ศึกษาและปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ วิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพ  
การควบคุมกระบวนการด้วยแผนภูมิควบคุม การวางแผนการชักตัวอย่าง เพ่ือการยอมรับตาม
มาตรฐานสากล 
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SMT105 การควบคุมคุณภาพ 2 3(3-0-6) 
 Quality Control 2 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน:  
SMT104 การควบคุมคุณภาพ 1 

 

การวางแผนและนโยบายในการบริหารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ  
การพัฒนาและแนวคิดของการควบคุมคุณภาพเบ็ดเสร็จ กรณีตัวอย่างของการควบคุมคุณภาพและ
การประกันคุณภาพ 
   
SMT106 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับมาตรวิทยา 3(3-0-6) 
 Mathematical Statistics for Metrology  

ลิมิต และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ การประยุกต์
อนุพันธ์และปริพันธ์ ความหมายและขอบข่ายสถิติ ข้อมูลและระดับการวัด การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม  
การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐา นทางสถิติ  รวมถึงกา รประยุ กต์ใช้ โปรแกรมทา ง
คณิตศาสตร์และสถิติ 
   
SMT107 ความไม่แน่นอนของการวัด 3(3-0-6) 
 Uncertainty of Measurements  

นิยามของความไม่แน่นอนในการวัด  แนวคิดพ้ืนฐานของการประเมินค่าความไม่
แน่นอนในการวัด ขั้นตอนการประเมินค่าความไม่แน่นอน  การประเมินค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน  
ความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม ความไม่แน่นอนขยาย  การรายงานความไม่แน่นอน  รวมถึงเลข
นัยส าคัญ 

 
SMT108 มาตรวิทยามิติ 3(3-0-6) 
 Dimensional Metrology  

ประวัติความเป็ นมา ของหน่วย “เมตร (Metre)” และการท าให้ เป็น จริ ง 
(realization) การสอบกลับได้ของการวัด หลักการวัดพ้ืนฐาน การวัดรูปทรงเรขาคณิต  
และการประยุกต์ใช้เลเซอร์อินเตอร์ฟีรอมิเตอร์เพ่ือการวัด ปัจจัยที่ส่งผลต่อความถูกต้องของการวัด
ด้านมิติ เทคโนโลยีและอุปกรณ์การวัดมิติสมัยใหม่ 

 
SMT109 การสอบเทียบเครื่องมือวัดมิติ 3(0-6-3) 
 Calibration of Dimensional Instruments  

ศึกษาและปฏิบัติ เรื่องการใช้งาน การบ ารุงรักษา การตรวจสอบความใช้ได้ และ
การสอบเทียบเครื่องมือวัดพ้ืนฐาน ได้แก่ ไมโครมิเตอร์ คาลิปเปอร์ ไดอัลเกจ  
และไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ เป็นต้น 
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SMT110 มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 3(3-0-6) 
 Metrology in Chemistry and Biology  

ที่มาและความส าคัญของมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ มาตรฐานการวัด วัสดุอ้างอิง 
และความสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดทางเคมีและชีวภาพ หลักการตรวจสอบความ
ใช้ได้ของวิธีทดสอบ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมีและชีวภาพ หลักการเลือกใช้
เครื่องมือวิเคราะห์เพ่ือประยุกต์ใช้ในงานด้านอาหาร การแพทย์  และสิ่งแวดล้อม 

 
SMT111 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางเคมีและชีวภาพ 3(0-6-3) 
 Calibration of Chemical and Biological Instruments  

ความส าคัญและหลักการของการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านเคมีและชีวภาพ 
วิธีการสอบเทียบและการใช้ pH meter ที่ถูกต้องพร้อมการฝึกปฏิบัติ วิธีการสอบเทียบเครื่องแก้ว
พร้อมการฝึกปฏิบัติ วิธีการสอบเทียบและการใช้ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซพร้อมการฝึกปฏิบัติเครื่องวัด
ความหวาน เครื่องตรวจจับก๊าซ เครื่องแก้ว เครื่องวัดการน าไฟฟ้า วัสดุอ้างอิงทางเคมี เช่น  
สารปนเปื้อน และยา 
   
SMT201 การประยุกต์ทางมาตรวิทยาส าหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ 3(2-2-5) 
 Applied Metrology for Smart Devices  

มาตรวิทยาที่เก่ียวข้องกับอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยเน้นเทคโนโลยีการเกษตรแม่นย า 
ระบบก าหนดต า แหน่งบนโลก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การติดตามผลผลิต ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ส าหรับการเกษตรแม่นย า การวิเคราะห์และการแปลความแผนที่ การใส่ปัจจัยการผลิต
ตามสภาพพ้ืนที่ เศรษฐศาสตร์ของเกษตรแม่นย า 

 
SMT202 สัมมนาทางด้านมาตรวิทยา 1(0-2-1) 
 Metrology Seminar  

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางมาตรวิทยา 
 

SMT203 โครงงานวิจัยทางด้านมาตรวิทยา 2(0-4-2) 
 Metrology Research Project  

ให้นักศึกษาเลือกท าวิจัยที่น่าสนใจเก่ียวกับมาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบ
คุณภาพ และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน โดยหัวข้อโครงงานต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษาในแขนงต่างๆ ของมาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ  
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SMT204 มาตรวิทยาเชิงกล 3(3-0-6) 
 Mechanical Metrology  

ระบบสอบกลับได้ทางด้านการวัดเชิงกล ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ ของ
ปริมาณเชิงกล อาทิ เครื่องมือวัดความดัน  มวลและเครื่องชั่ง  เครื่องมือวัดแรง เครื่องมือวัดการ
ไหล  เป็นต้น เทคนิคการวัดและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวัดค่ามาตรฐานและเครื่องมือวัดเชิงกล  
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ยุคใหม่ทางเชิงกล 
   
SMT205 การสอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงกล 3(0-6-3) 
 Calibration of Mechanical Instruments  

ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงกล อาทิ เครื่องมือวัดความดัน  มวลและ
เครื่องชั่ง  เครื่องมือวัดแรง เครื่องมือวัดการไหล  เป็นต้น  รวมถึงการอ่านค่าและค านวณผลการวัด  
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด การรายงานผลการวัด และการน าผลการวัดไปใช้งาน  
   
SMT206 มาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง 3(3-0-6) 
 Thermometry and Optical Metrology  

ระบบสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง ระบบหน่วยวัดระหว่าง
ประเทศ หลักการวัดความร้อนและคุณสมบัติเชิงแสง อาทิ องค์ประกอบของเซ็นเซอร์วัดความร้อน
ชนิดต่างๆ หลักการแผ่รังสีความร้อน การวัดความชื้น การวัดแสง เป็นต้น 
   
SMT207 การสอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงอุณหภูมิและแสง 3(0-6-3) 
 Calibration of Thermometry and Optical 

Instruments 
 

ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องมือวัดแสง อาทิ 
เทอร์โมคัปเปิล และอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ เครื่องมือวัดความสว่าง เครื่องวัดรังสียูวี และเครื่องวัด
อุณหภูมิความความชื้นในอากาศ เป็นต้น  รวมถึงการอ่านค่าและค านวณผลการวัด  การประเมินค่า
ความไม่แน่นอนของการวัด การรายงานผลการวัด และการน าผลการวัดไปใช้งาน 
   
SMT208 มาตรวิทยาเสียง การส่ันสะเทือน และคล่ืนเหนือเสียง 3(3-0-6) 
 Acoustics, Vibrations and Ultrasound Metrology  

ระบบสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาเสียง การสั่นสะเทือน และคลื่นเหนือเสียง 
ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศของปริมาณเสียง การสั่นสะเทือน และคลื่นเหนือเสียง อาทิ 
เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter), เครื่องก าเนิดเสียงมาตรฐาน (Sound Calibrator), 
เครื่องวัดระดับการสั่นสะเทือน (Vibration Meter), เครื่องก า เนิดการสั่นสะเทือนมาตรฐา น 
(Vibration Meter), เครื่องวัดก าลังอัลตราซาวด์ (Ultrasound Power Meter), เครื่องอัลตราซาวด์
กายภาพบ าบัด (Therapeutic Ultrasound) เป็นต้น เทคนิคการวัดและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ 
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การวัดค่ามาตรฐานและเครื่องมือวัดเสียง การสั่นสะเทือน และคลื่นเหนือเสียง เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ยุคใหม่ทางเสียง การสั่นสะเทือน และคลื่นเหนือเสียง 
   
SMT209 การสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง การส่ันสะเทือน  

และคล่ืนเหนือเสียง 
3(0-6-3) 

 Calibration of Acoustics, Vibrations and Ultrasound 
Instruments 

 

ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือด้านเสียง การสั่นสะเทือน และคลื่นเหนือเสียง 
อา ทิ  เครื่ องวั ดร ะดับเสี ยง ( Sound Level Meter), เครื่ อ งก า เนิด เสี ยงมาตร ฐาน  ( Sound 
Calibrator), เครื่องวัดระดับการสั่นสะเทือน(Vibration Meter), เครื่องก าเนิดการสั่นสะเทือน
มา ตร ฐาน  (Vibration Meter), เครื่อ งวัดก า ลั งอัลตร า ซา ว ด์ ( Ultrasound Power Meter), 
เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบ าบัด (Therapeutic Ultrasound) เป็นต้น รวมถึงการอ่านค่าและ
ค านวณผลการวัด การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด การรายงานผลการวัดและการน าผล
การวัดไปใช้งาน 
   
SMT210 มาตรวิทยาไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Metrology  

ระบบสอบกลับได้ทางด้านการวัดไฟฟ้า เวลาและความถี่  ระบบหน่วยวัดระหว่าง
ประเทศ ของปริมาณไฟฟ้า เวลาและความถี่  อาทิ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
กระแสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ความต้านทาน เวลาและความถี่ ก าลังไฟฟ้ากระแสตรง
และกระแสสลับ ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน า การวิเคราะห์รูปคลื่น สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทา ง
แม่เหล็ก คลื่นความถี่วิทยุและไมโครเวฟ เทคนิคการวัดและปัจจัยที่ มีผลกระทบต่อการวัดค่า
มาตรฐานและเครื่องวัดทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก เทคโนโลยีและอุปกรณ์ยุคใหม่ทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
   
SMT211 การสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า 3(0-6-3) 
 Calibration of Electrical Instruments  

ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เวลา และความถี่ตามมาตรฐาน อาทิ 
เครื่องมือวัดชนิ ดหลาย ฟังก์ชั่น   (Multimeter) เครื่ องแหล่ งจ่ายหลายฟัง ก์ชั่น ( Calibrator)  
เครื่องมือวัดรูปคลื่นสัญญาณ (Oscilloscope)   เครื่องมือสอบเทียบเครื่องมือวัดรูปคลื่นสัญญาณ 
(Oscilloscope Calibrator)  เครื่อ ง มือวั ดควา มถี่  ( Frequency Counter)    เครื่อ งวั ดก า ลั ง 
พลังงาน และคุณภาพไฟฟ้า (Power/Energy/Power Quality Meter) เป็นต้น  รวมถึงการอ่านค่า
และค านวณผลการวัด  การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด การรายงานผลการวัด และการ
น าผลการวัดไปใช้งาน 
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SMT212 เลือกเฉพาะทางมาตรวิทยา 3(2-2-5) 
 Selected Topics in Metrology  

เรื่องเฉพาะทางมาตรวิทยา หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 
 
SOS311 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Safety Technology  

ลักษณะและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้า เครื่องจักร สารเคมี ภาชนะความ
ดัน การใช้เครื่องมือและเครื่องมือกลอย่างปลอดภัย การตรวจสอบความปลอดภัย การสอบสวนและ
รายงานอุบัติเหตุ การควบคุมป้องกันอุบัติเหตุโดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรม การวางแผนและ
มาตรการเพ่ือความปลอดภัยในโรงงาน เช่น การออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องจักร หลักการเลือกใช้วัสดุที่จะน า มาประกอบเป็น
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย รวมทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

 
SPY312 วัสดุศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Materials Science  

โคร งสร้างผลึ ก สมบั ติทา งฟิสิกส์ และการผลิตของวัส ดุปร ะเภทเซร ามิก          
โลหะ พอลิเมอร์ และสารก่ึงตัวน า 
   
TEC206 การจัดการอุตสาหกรรมเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Industrial Management  

ศึกษา ความหมา ย หลั กการ  ทฤษฎี อง ค์กา ร หน้ าที่ หลั กกา รบริห าร ซ่ึ ง
ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ ภาวะการเป็นผู้น า การสั่งการและการควบคุม การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนศึกษาถึงเทคนิคในการติดต่อสื่อสารและวิธีการจูงใจคนในการ
ท างาน เทคนิคในการประยุกต์ใช้หลักการบริหารแบบต่างๆ  

 
 TEC207 จิตวิทยาเบ้ืองต้นส าหรับมาตรวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Introductory Psychology for Industrial Metrology   

แนวความคิดที่ส า คัญของจิตวิทยาและการประยุกต์กับงานด้านอุตสาหกรรม 
จิตวิทยาที่ผู้บังคับบัญชาพึงมีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา จิตวิทยาที่ผู้บังคับบัญชาพึงมีต่อผู้บังคับบัญชา 
และจิตวิทยาที่ผู้ร่วมงานพึงมีต่อกัน รวมทั้งปัญหาที่น่าสนใจ เจตคติ แรงจูงใจ ความคับข้องใจ  
ความเหนื่อยล้า ความปลอดภัย การสื่อสารและการเป็นผู้น า  ศึกษาความแตกต่างของช่วงวัยและ
เพศที่มีผลต่อการท างานของคนหมู่มาก 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–
นามสกุล 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ี
จบ 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
1 นางสาว

พลอย
ไพลิน 
ยงศิริ  

อาจารย์ วท.ด. (วัสดุศาสตร์)
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558
2553
2551 

12 12 12 12 

2 นายโยธิน  
กัลยาเลิศ 
 

อาจารย์ กศ.ม.(วิทยาศาสตร์
ศึกษา-ฟิสิกส์) 
ค.บ.(ฟิสิกส์-
คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
  

2548 
 

2543 

12 12 12 12 

3 นางสาว 
ณภัทณ์
จันทร์  
ด่านสวัสด์ิ 

อาจารย์ ปร.ด. (สถิติ
ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

2560 12 12 12 12 

วท.ม. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ 

2553 

วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 
4 นาย

อนุสรณ์ 
ทนหมื่น
ไวย 

ผช. ผอ. สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

วท.ม. (ฟิสิกส์
ประยุกต์) 
 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2537 
 

2532 

12 12 12 12 

5 นาย 
นฤดม  
นวลขาว 

ก ากับดูแล
กลุ่มงาน

พัฒนาธุรกิจ
สถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติ 

Ph.D. (Physics) 
 
 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 
 

Technical University 
of Berlin, Berlin, 
Germany. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2552 
 
 

2543 
 

2541 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–
นามสกุล 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ี
จบ 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
1 นางสาว

พลอย
ไพลิน 
ยงศิริ  

อาจารย์ วท.ด. (วัสดุศาสตร์)
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558
2553
2551 

12 12 12 12 

2 นายโยธิน  
กัลยาเลิศ 
 

อาจารย์ กศ.ม. 
(วิทยาศาสตร์
ศึกษา-ฟิสิกส์) 
ค.บ. (ฟิสิกส์-
คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
  

2548 
 

2543 

12 12 12 12 

3 นางสาว 
ณภัทณ์
จันทร์  
ด่านสวัสด์ิ 

อาจารย์ ปร.ด. (สถิติ
ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

2560 12 12 12 12 

วท.ม. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ 

2553 

วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 
4 นาย 

ปัณณ์รภัส  
ถกลภักดี 
 

ผศ. Ph.D. (Polymer 
Chemistry and 
Engineering) 
M.S. (Polymer 
Science) 
วท.บ. (เคมี) 

University of Leeds, 
Leeds, UK 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2548 
 
 

2543 
 

2540 

12 12 12 12 

5 นางสาว
เยาวภา 
แสงพยับ 

อาจารย์ ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ 

2558 
2553 
2547 

12 12 12 12 

6 นางสาว
นพมาศ  
ประทุม
สูตร 

อาจารย์ ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 

 วท.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2560 
2557 
2553 

12 12 12 12 

7 นายวิชัย   
กองศรี 

อาจารย์ วท.ม. (ฟิสิกส์) 
 
B.Eng. (Micro- 
electronics) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
Griffith University,  
Queenslands, 
Australia 

2554 
 

2540 

12 12 12 12 
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ล าดับ ชื่อ–
นามสกุล 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ี
จบ 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
8 นางสาว

เบญจมาศ 
แก้วนุช 

ผศ. วท.ม. (ฟิสิกส์) 
               
ศษ.บ.
(คณิตศาสตร์-
ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2538 
 

2518 

12 12 12 12 

9 นายชลอ   
วงศ์แสวง 

ผศ. ค.ม. (การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ - 
ฟิสิกส์) 
กศ.บ. (ฟิสิกส์ - 
คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร 
 

2523 
 
 

2514 

12 12 12 12 

10 นาย 
วรายุทธ
อัครพัฒ
นพงษ์ 

ผศ. วท.ม. (การสอน
ฟิสิกส์) 
ศษ.บ. (ฟิสิกส์-
คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2537 
 

2530 

12 12 12 12 

11 นาย 
เอกชัย   
จงเสรี
เจริญ 

อาจารย์ วท.ม. 
(วัสดุศาสตร์) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2551 
 

2548 

12 12 12 12 

12 นางสาว
ปัทมา
ภรณ์ 
เจริญนนท์ 

อาจารย์ วท.ม. (เภสัชเคมี
และพฤกษเคมี) 
วท.บ. (การแพทย์
แผนตะวันออก) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2557 
 

2554 

12 12 12 12 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ล า ดับ 
ชื่อ–

นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
2562 2563 2564 2565 

1 นาย 
นพฤทธ์ิ  
จินันทุยา 

ผศ. ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 

  วท.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6 6 6 6 

2 นาย  
ศมน   
เพ้ียงบาง
ยาง 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

วท.ม. (ฟิสิกส์) 
 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

6 6 6 6 

3 นาย
นรินทร์ 
จันทวงศ์ 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

Ph.D. (Precision 
engineering) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

The University of Tokyo, 
Tokyo, Japan. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 6 6 6 

4 นางสาว
จริยา  
บัวเจริญ 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

Ph.D. (Physical 
Chemistry) 
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี) 

University of Bristol, 
Bristol, UK. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 6 6 6 

5 นาย  
มูฮัมหมัด  
หมัดเด็น 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

Ph.D,. 
(Information 
Science & Control 
Engineering) 
Me,. (Mechanical 
Engineering)  
 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

Nagaoka University of 
Technology, Nagaoka, 
Japan. 
 
Nagaoka University of 
Technology, Nagaoka, 
Japan. 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้า
ธนบุรี 

6 6 6 6 

6 นาย
เจษฎา 
วงศาโรจน์ 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

วท.ม. (มาตรวิทยา) 
วศ.บ. (อุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโลยีราช
มงคลกรุงเทพ 

6 6 6 6 

7 นาย .
ธรรมรัตน์  
สมทอง 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

Ph.D,. 
(Manufacturing) 
วท.ม. (มาตรวิทยา) 
 

Brunel University, 
London, UK. 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้า
ธนบุรี 

6 6 6 6 
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ล า ดับ 
ชื่อ–

นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
2562 2563 2564 2565 

วศ.บ. (ระบบควบคุม
และเคร่ืองมือวัด) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร 

8 นางสาว 
นงลักษณ์  
ต้ังไพศาล
กุล 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

ปรด. (เคมีวิเคราะห์) 
วทม. (เคมีวิเคราะห์
และเคมีอนินทรีย์
ประยุกต์) 
วทบ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 6 6 6 

9 นางสาว 
รติรัตน์  
สินวีรุทัย 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

วศ.บ. (วิศวกรรม
เคมี) 
วศ.บ. (วิศวกรรม
เคมี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 

10 นาง 
ปทุมพร 
รอดเรือง
ธรรม 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

วทม. (เคมีอินทรีย์) 
วทบ.เคมี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

6 6 6 6 

11 นาง 
กิตติยา  
เชียร์แมน 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

Ph.D, (Chemistry ) 
 
 
 
วทม. (เคมี อนินทรีย์)  
วทบ. (เคมี เกียรติ
นิยมอันดับหนึ่ง)  

The University of New 
South Wales, Sydney, 
New South Wales, 
Australia 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

6 6 6 6 

12 นางสาว 
จีรพา  
บุญญคง 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

Ph.D. (Chemistry ) 
 
 
วศม.(วิศวกรรมเคมี ) 
วทบ.(เคมี ) 

University of Missouri, U - 
Columbia, Columbia, 
Missouri, United States. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

6 6 6 6 

13 นายสุทธิ
นันท์  
แต่บรรพ
กุล 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

Ph.D. Material 
 
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์
และเคมีอนินทรีย์
ประยุกต์) 
วท.บ.(เคมี) 

Imperial College, London, 
UK. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 6 6 6 

14 นายปฎิ
พัทธ์ วงค์
เทพ 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร

Ph.D. (Mechanical 
engineering) 
วศ.ม. 
(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

Ecole des Arts et Metier, 
Paris, France. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

6 6 6 6 
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ล า ดับ 
ชื่อ–

นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
2562 2563 2564 2565 

วิทยา
แห่งชาติ 

วศ.บ. 
(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

15 นางรังสิยา  
สุคนธ์ 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

วท.ม.(ฟิสิกส์
ประยุกต์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน 

6 6 6 6 

16 นายสุนทร 
จรรยาวดี 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

Ph.D. (Physics) 
 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

University of 
Southampton 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6 6 6 6 

17 นางสาว 
จรายรัตน์ 
เหย่า
กุลบดี 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

วทม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 6 6 6 

18 นายพิเชษ 
วงษ์นุช 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

วท.บ. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

6 6 6 6 

19 นาย
ไพโรจน์ 
รัตนางกูร 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

วศ.ม. 
(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
วศ.บ. 
(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

6 6 6 6 

20 นางสุรัตน์ 
ลีอุดมวงษ์ 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

วศ.ม. (ระบบควบคุม
และเคร่ืองมือวัด) 
วท.บ. (ฟิสิกส์
อุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์การแพทย์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

6 6 6 6 

21 นางสาว 
พัชริญา  
เพชรผ่อง 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

Doctoral of 
Philosophy 
(Systems 
Engineering) 
วท.ม. (ฟิสิกส์เชิง
เคมี) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

Brunel University, 
Uxbridge, Middlesex, UK. 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6 6 6 6 
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ล า ดับ 
ชื่อ–

นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
2562 2563 2564 2565 

22 นาย 
ชัยวัฒน์  
เจษฎา
จินต์ 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

ปร.ด. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

6 6 6 6 

23 นาย 
มณฑล 
หอมกล่ิน
เทียน 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

Dr.-Ing, (Electrical 
Engineering) 
 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

Technische Universität 
Braunschweig, 
Braunschweig, Germany. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

6 6 6 6 

24 นายกอง
ศักด์ิ ทอง
บุญ 

พนักงาน
สถาบัน
มาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วศ.บ. (ไฟฟ้า) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร 

6 6 6 6 

25 นาย  
นฤดม  
นวลขาว 

พนักงาน
สถาบัน

มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

Ph.D. (Physics) 
 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

Technical University of 
Berlin, Berlin, Germany. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

6 6 6 6 

 
หมายเหตุ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ 
  



                                                                                 30 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตร

ได้ก าหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกการสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยให้เลือกเรียนรายวิชาปฏิบัติการ
และฝึกการสอบเทียบเครื่องมือวัดเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ซ่ึงเป็นการปฏิบัติในสถานการ
จริงโดยมีความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากการสอบเทียบเครื่องมือวัด ตลอดจนมีความรู้และความ

เข้าใจในหลักการเชิงทฤษฏีของเครื่องมือวัดจากการปฏิบัติจริง  
4.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางมาตรวิทยาโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทางมาตรวิทยาได้อย่างเหมาะสม และประยุกต์ความรู้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆได้ 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรบัตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดให้เรียนเป็นรายวิชาตามที่จัดในแผนการศึกษา  

 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

ข้อก าหนดในการท าโครงงานหรืองานวิจัย ควรเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือ
กา รใช้ง านจ ริงหรื อเ พ่ือการ ศึกษา  โดยมีจ า น วนผู้ร่ วมโคร งงาน  2 - 3 คน  และมีรา ยงา น 
ที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้น
การสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงงานที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะ

ได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน 
โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
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มีการก าหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา  
ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงาน
ให้ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรมและ 
การท างานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น และการจัดสอบการ
น าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1  มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์
ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมใน
การประกอบวิ ชา ชีพและศึกษาต่อใน
ระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์
และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   
มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

1.2  มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้และมีความสามารถ 
พัฒนาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานและพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้ พ้ืนฐานใน
ภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มี
โจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใน
การพัฒนาศักยภาพ 

1.3 คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธี กา ร
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน 
ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาแทนการ
ท่องจ า 

1.4 มีความสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
มีทักษะการบริหารจัดการและท างานเป็น
หมู่คณะ 

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจัด
แบบคณะท างาน แทนที่จะเป็นแบบงานเด่ียว เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่คณะ  

1.5 รู้จักแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองและ
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง
ดี 

ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล 
รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้น า เสนอในชั้น
เรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 
หรือให้กับผู้สนใจภายนอก 

1.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและ
ใช้เทคโนโลยีได้ดี 

มีระบบเพ่ือสื่ อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห มู่
นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ส่ง เสริมให้เกิดกา ร
แสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ 
และการแลกเปลี่ยน ความรู้ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     
     2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
   2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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     1) การเป็นแบบอย่าง 
     2) ก าหนดกติกาเก่ียวกับเวลาการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ชัดเจน 
     3) การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
     4) การก าหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสา 
   2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
     2) ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและการส่งส่งงานครบ ตรงเวลาที่ก าหนด 
     3) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีการอ้างอิงครบถ้วน ถูกต้อง การไม่คัดลอกผลงาน
ของผู้อ่ืน (plagiarism)   
     4) การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจิตอาสา 
 2.2 ความรู้ 
      2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) มีความรู้  ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
     2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
   2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
     ใช้กระบวนการการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) ซ่ึงเป็ น
รูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้ เรื่อง
นั้นๆ โดยผ่านกระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
     1) การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning) 
     2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)  
     3) การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry cycle) 
   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน 
     2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง 
     3) การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
      2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
     2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เก่ียวข้องในศาสตร์ของ
ตนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     1) จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง
ความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 
     2) จัดกิจกรรมการโต้วาที และการใช้เกมส์ 
      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
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     1) ประเมินจากการน าเสนอผลการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 
     2) ประเมินจากข้อมูล เนื้อหาที่น ามาใช้ในการโต้วาที 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  
     2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 
   2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
     1) การมอบหมายให้ท ากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
     2) จัดกิจกรรมการน าเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม 
      2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
    1) สังเกตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
    2) สังเกตกา รแสดงบทบาทผู้น า  ผู้ต าม การเป็นสมาชิ กที่ ดี ของกลุ่มและสั งเกต
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
    3) สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
    4) จัดกิจกรรมการสะท้อนความคิด (Reflection) 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.5.1 การเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     1 ) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
     2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
      2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1) การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต และ
ฐานข้อมูลต่างๆ   
     2) การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ในการน าเสนอข้อมูล เช่น 
การจัดท า power point การจัดท าแผนที่ความคิด (Mind Map) เป็นต้น  
     3) การฝึกวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่างๆ   
   2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1) ตรวจผลงานการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต 
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     2) ตรวจผลงานการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอข้อมูล  
     3) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิช า  
(Curriculum Mapping)   
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. SMT101 หลักมาตรวิทยาเบื้องต้น           
2.  SMT102 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 1           

3. SMT103 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 2           

4. SMT104 การควบคุมคุณภาพ 1           
5. SMT105 การควบคุมคุณภาพ 2           
6. SMT106 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับมาตรวิทยา           

7. SMT107 ความไม่แน่นอนในการวัด           
8. SMT108 มาตรวิทยามิติ           
9. SMT109 การสอบเทียบเครื่องมือวัดมิติ           

10. SMT110 มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ           
11. SMT111 การสอบเทียบเครื่องมือวัดเคมีและชีวภาพ           
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

12. SMT201 การประยุกต์ทางมาตรวิทยาส าหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ             

13. SMT202 สัมมนาทางด้านมาตรวิทยา           
14. SMT203 โครงงานวิจัยทางด้านมาตรวิทยา           

15. SMT204 มาตรวิทยาเชิงกล           
16. SMT205 การสอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงกล           

17. SMT206 มาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง           
18. SMT207 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิและแสง           

19. SMT208 มาตรวิทยาเสียง การสั่นสะเทือน และคลื่นเหนือเสียง           
20. SMT209 การสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง การสั่นสะเทือน และคลื่นเหนือ 

เสียง 
          

21. SMT210 มาตรวิทยาไฟฟ้า           

22. SMT211 การสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า           

23. SMT212 เลือกเฉพาะทางมาตรวิทยา           
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

24. SOS311 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม           

25. SPY312 วัสดุศาสตร์พ้ืนฐาน           
26. TEC206 การจัดการอุตสาหกรรมเบื้องต้น           
27. TEC207 จิตวิทยาเบื้องต้นส าหรับมาตรวิทยาอุตสาหกรรม           
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ     

การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา                      

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 5  

3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ  
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่ เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และ 
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาเองและ
วางขาย จ านวนสิทธิบัตร จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การ ส า เร็ จการ ศึกษา ตา มหลักสูตร ให้เป็น ไปตา มข้ อบั งคับมหา วิทยา ลัย รา ชภั ฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์ 

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

1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.4 จัดระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
1.5 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
1.6 จัดปฐมนิเทศ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์
ศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้  
และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

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

1. การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีการด าเนินงานเก่ียวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงท าหน้าที่ ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลา

ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   

ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
 
2.  บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือ  
เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 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 
 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เม่ือเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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3. นักศึกษา 
 3.1 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
คณะฯ มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่

มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้ าที่อาจารย์ที่ ปรึกษาทางวิ ชาการให้แก่นักศึกษา  และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมง 
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้  นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดย
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้งานท าไม่เกิน 3 เดือน 

 3.2.2 จากผลส ารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่ มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
    2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ 

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

4. อาจารย์ 
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป  ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

  4.1.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง     

จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท 
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 

4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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    2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.2.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
 5.1 การบริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้ 

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ คณบดี รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยั งมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ  

  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      
ในระดับอุดมศึกษา 
       2) ก าหนดคุณสมบั ติผู้ เ ข้า ศึกษา คุณลักษณะบัณฑิ ตและพัฒนานั กศึกษา ให้ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ  อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์  
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน      
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน  ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  สาขาวิชา  ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เม่ือสิ้นสุดกา รเรียนการสอนในแต่ละปี  สาขาวิชา จัดท าร่างรา ยงานผลกา ร
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซ่ึงประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี  และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร  และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5 เม่ือครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร  และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

5.3.6 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
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ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเก่ียวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ด าเนินการเก่ียวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) ก าหนดผู้สอน 
   2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 – 4 
   3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
   5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย 
    ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการ 
    4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7)  
    โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
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    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
  

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 [อธิบายระบบการด าเนินการของสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทั้งความพร้อมของกายภาพและความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์
เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร] 

6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซ้ือ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

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

1) สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด
เก่ียวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน/หน่วย 
1 ห้องพักอาจารย์ 2 ห้อง 
2 ห้องบรรยายและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 10 ห้อง 
3 ห้องบรรยายและปฏิบัติการทางเครื่องมือวัดทางเคมีและชีวภาพ   10 ห้อง 
4 ห้องปฏิบัติการแสงเสียง 2 ห้อง 
5 ห้องปฏิบัติการเชิงมิติ เชิงกล และเชิงอุณหภูมิ 2 ห้อง 
6 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็ก 1 ห้อง 
7 ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ห้อง 
8 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์ 
9 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง 
10 คอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง 
11 เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 
12 เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 
13 จอภาพ LCD 4 อัน 
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ล าดับ รายการ จ านวน/หน่วย 
14 เครื่อง LCD 4 เครื่อง 
15 เครื่องเล่น DVD 1 ชุด 
16 โทรทัศน์ 1 เครื่อง 
17 เครื่องฉายภาพเสมือนจริง 2 เครื่อง 

 
2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่

สนับสนุนวิชาการทางมาตรวิทยาและสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงมีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 รายการ มีต าราที่
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เก่ียวข้องกับฟิสิกส์และมาตร
วิทยาอีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 

 นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือ ด้านฟิสิกส์และมาตรวิทยากว่า 
5,600 เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 
5,400 แผ่น เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ เพ่ิมเติมทางออนไลน์ ได้แก่ Digital Collection, ABI/INFORM 
Complete, ACM Digital Libraly, H.W.Wilson, ProQuest Dissertation & Thesis, Springerlink-
Journal, Web of Science, Academic Search Premier, Education research Complete, 
Computers& Applied Sciences Computer, Emerald management, ACS Journal แ ล ะ 
Science Direct 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซ้ือหนังสือ และ

ต ารา ที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือด้วย 

   ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง 
และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  

 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ 

ซ่ึงจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
 6.2 การประกันคุณภาพด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ด าเนินการเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    ด าเนินการเก่ียวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
    2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
  
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 –5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

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

 X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้า มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า มี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

 X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 
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หน้า52 

หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การ สอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับ หลักสูตร         
และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มี
การวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

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

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

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

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ แต่งต้ังจาก
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 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพ่ือให้        
การ จัดการ ศึกษาและการบริ หารกา รศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีเป็นไปอย่า ง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรี ยนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี” หมายความว่ า  อธิ การบ ดีมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์                                                                               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษา สังกัด  มห า วิท ย า ล ัย ร า ชภ ัฏ ว ไ ลย อล ง กร ณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์           
จังหวัดปทุมธานี 

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

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบี ยน”  หมา ยควา มว่า  ผู้ ซ่ึง ได้รับแต่ง ต้ังจา กมหา วิทย าลัย ร าชภั ฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร ระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่ มี       
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที ่2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า  มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา          
ในหลักสูตรมหาวิทย าลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้ อหาวิชาของรายวิช า กลุ่มวิช า              
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต       
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
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โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้            
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว      
ในข้อบังคับนี้ หรือซ่ึงขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  และ ให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริ หารงานวิ ชาการ โดยให้มีหน่ วยงาน บุ คคล และคณะบุคคล 
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

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

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมา ตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วย งานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
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9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เก่ียวกับการ        

จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส า เร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่ มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงบริหาร          
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

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

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบ     

การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)     
ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ให้ตรงตามเกณฑ์ มาตรฐา นหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน      

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

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

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8   ด าเนิน กา รประเ มินผลการผลิตบัณฑิตประจ า ปีตา มน โยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจ ารย์ที่ปรึ กษา โดยมีหน้าที่              
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอ่ืนที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย      
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น
ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2  โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญ หาไม่น้อยกว่า        

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิ ชาภาคปฏิบั ติที่ใช้ เวลาฝึ กหรือทดลองไม่น้อยกว่ า 30 ชั่ วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามที่ใช้เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

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

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

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่ วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็ น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจั ดการศึกษาโดยใช้     
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจั ด
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 กา ร ศึ ก ษา แ บบ น า น า ช า ติ  (International Education) เ ป็ น ก า ร               
จัดการศึกษาโดยใช้ภา ษา ต่างปร ะเทศทั้ งหมดซ่ึงอา จจะเป็ นความร่วมมือของสถานศึกษา               
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

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

18 .1 0 การ ศึกษาหลักสู ตร ระดับปริญญา ตรีป ริญญาที่  2  (The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้ เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีเพ่ือรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

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

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

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

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซ่ึงจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปี)  ให้มีจ า นวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (5 ปี)  ให้มีจ า นวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลั กสู ตรระดับปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่ วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
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20.1.1 หลักสู ตรระดับอนุ ปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้ อยกว่า 5               
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลั กสู ตรระดับอนุ ปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้า ศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

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

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ  
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22.5 มีคุณสมบั ติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
23 .1 ส า เร็ จ กา ร ศึกษา ไม่ต่ ากว่ าชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา  

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิการเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25 .1  นั กศึกษา เ ต็มเวลา  หมายถึ ง  นั กศึกษา ที่ มีกา ร ลงทะเบี ยน เรี ยน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 

25.2  นั กศึ กษา ไม่ เต็ มเวลา  หมายถึ ง นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบี ยน เรี ยน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธี การลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

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

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

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

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เม่ือพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธ์ิขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
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อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ    
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

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

ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน  

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

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน  ๆแทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 
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29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเม่ือได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกติ 
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิ กรายวิ ชาต้องได้รับอนุมั ติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สั ปดาห์ แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา  
32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ ด าเนิ นการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 
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หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

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

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 

 
หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 
 

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

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

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

หน่วยกิต 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรั บการประเมินผลรายวิชาที่ หลักสูตรบั งคับให้เรี ยนเพ่ิมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

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

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิ ก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยา ลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นั กศึกษาลาพักการศึกษาหรือถู กสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่สมบูรณ์เม่ือสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

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

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

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวต้ังและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ ต้ังหารถึง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวต้ังและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ต้ังหาร
ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
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ข้อ 46 เม่ือนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต้ังแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามา รถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น  

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปล่ียนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามที่หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่  9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ ย้ายคณะหรื อเปลี่ ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิ ทยาลั ยอาจพิจารณารับโอนนั กศึกษาจากสถาบั นอุดมศึกษาอ่ืนที่มี          

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่ มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
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49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่ พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย 

4 9 . 2 .3  ไ ด้ ศึก ษา อ ยู่ ใ น สถา บั น อุดม ศึกษ า มา แล้ ว ไ ม่ น้ อย กว่ า                                               
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปรญิญา
ตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็น ส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่ มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้ พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเที ยบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้า ศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพ่ิมรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิ ชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่ า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้น
ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่  ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53 .1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53 .1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน          
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเที ยบความรู้ จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
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การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่ คณะ หรื อหลั กสู ตรจั ดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

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

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิช าหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “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 จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(2) อาจารย์หรือผู้ เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน

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

การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เม่ือคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา  
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นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลก เปลี่ยนนักศึกษาระหว่า งประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เม่ือนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ ต้องลา พักการเรียน ให้ยื่นค าร้อ งภายในสัปดาห์ที่ 3 ของ          

ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นัก ศึกษามีสิ ทธิ์ ข อลา พักกา ร เรี ยนโดยขออนุ มัติ ต่อคณบดีไ ม่เ กิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เม่ือครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมั ติให้ล าพักกา รเรียน ให้นับ ระยะเวลาที่            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เม่ือจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเม่ือได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ ระดับคะแนนร ายวิช าเตรี ยมฝึกปร ะสบการ ณ์วิ ชา ชีพ ร ายวิช า                

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เม่ือสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เม่ือสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนั กศึกษา เรียนแบบไม่เ ต็มเวลาให้น า ภาคฤดูร้อนมา รวมเป็ น              
ภาคการศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่ มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเม่ือ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
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61.2  สอบได้รา ยวิช าต่าง  ๆ ครบตามโครงสร้ างของหลั กสูตร ตามเกณฑ์              
การประเมินผล 

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

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

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

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

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

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เม่ือเรียนครบหลักสูตร
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
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
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63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

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

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

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน  
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้ มีความประพฤติดี  และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซ่ึงมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน      

แต่ละคณะ 
 

หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

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

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
............................................. 

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่า งมีประสิทธิ ภาพ อาศัยอ านาจ ตา มความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๖    กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้เพ่ิมเติมข้อความใน ข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

 ““อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่ มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซ่ึงมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และ        การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ     ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน” 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗  

ข้อ ๕ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๑๖ เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
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“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลักสูตรนั้น แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ” 

 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ ๑๘.๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๑๘.๑๒ การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๗ ให้เพ่ิมข้อ ๑๘.๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“๑๘.๑๓ การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๘ ให้เพ่ิมข้อ ๒๓/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ             ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(๑) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคม

รังเกียจ 
(๓) มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

 ๒๔.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา  

 ๒๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิการเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมข้อ ๒๔/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๔/๑ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยา ลัยก าหนดตา มประกาศของมหาวิทยาลั ย ให้เป็นไปตามประกา ศ
มหาวิทยาลัย” 
  ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๕ ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
๒๕.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติ  ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วย
กิต 

๒๕.๒ นั กศึกษาไม่ เต็มเวลา หมายถึ ง นั กศึกษาที่มีการลงทะเบี ยนเรี ยน                                                                  
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

๒๕.๓ นัก ศึกษา ตา มหลั กสูตร อบรมระยะสั้ น หรือหลักสู ตร อ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๖.๓.๑ ๒๖.๓.๒ ๒๖.๓.๓ ๒๖.๓.๔ และ ๒๖.๓.๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน 

“๒๖.๓.๑ วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน  
อาจเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือให้
ครบโครงสร้างในการส าเร็จการศึกษา  

๒๖.๓.๒ วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้ 

ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”  
 ข้อ ๑๓ ให้เพ่ิมข้อ ๒๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 
 “ข้อ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ ๓๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ 

๓๕.๑ นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชี พ สหกิจศึกษา หรือกา รพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ์ 

๓๕.๒ ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ นักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทุกประการ         หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและ
ด าเนินการให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ อีกครั้ง 

๓๕.๓ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา        หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ มีชื่อเป็นอย่างอ่ืนก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้” 
 ข้อ ๑๕ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ ๓๖.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

“กรณีการประเมินผลส าหรั บหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร อ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ในการประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๗.๔.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๓๗.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบปลายภาค
ต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เม่ือได้รับนุญาตจาก
คณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน –  เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ หาก
ไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามคะแนน
ที่มีอยู่ หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”” 

ข้อ ๑๗ ให้เพ่ิมข้อ ๔๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้   

“ข้อ ๔๖/๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๑๘ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 
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“ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”  
 ข้อ ๑๙ ให้เพ่ิมข้อ ๖๑/๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้  

“ข้อ ๖๑/๑ นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖๓.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
 “๖๓.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP”     ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน” 
 ข้อ ๒๑ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๓.๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ข้อ ๖๓.๓.๔ การส าเร็จการศึกษาส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ                ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ระยะเวลาในการส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ) 
                                                 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)  
พ.ศ. 2559 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการได มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุ่งพัฒนา ผู้ เรียนให้มีความรอบรูอยา่งกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผูอ่ื้น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรูไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกร ณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จ ริงน าความรู้ ที่ได้ไป ใช้ในชีวิ ตปร ะจ าวั น มีจิตอาสา  ให้นัก ศึกษา ได้เรียนรู้จา ก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
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ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเก่ียวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซ่ึงอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

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

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

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

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

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้  เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ต้ังแต่ ภาคการศึกษาที่ 1                
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
 อา จ ารย์ ผู้ สอน มีทั้ งอาจ า รย์ ป ร ะจ า จา ก หมวดวิช า ศึกษา ทั่ว ไป  คณาจ า รย์ คณะต่า งๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ        
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ทีมี่คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่ เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซ่ึงถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในขอ้ 8.1สถาบนัอุดมศึกษา
อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์    
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่นอ้ย
กว่า 30 หน่วยกิต  

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

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร    7  หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 
  8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   13  หน่วยกิต 

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

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

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

VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ    2(1-2-3)    
Information Literacy Skills  

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  10  หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์         4(2-4-6)  

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

    Health for Quality of Life 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล    2(1-2-3)  
 Digital Intelligence 
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8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้ อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซ้ือสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ต้ัง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่ อ่านจาก      
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไ ปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม        มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ          
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
  
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล   (Digital Intelligence)       2(1-2-3)  
    การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บ นโลกออนไลน์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพ่ือเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ 
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล  หรือเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย  
หรือเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
 
VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ   (Information Literacy Skills)      2(1-2-3)  

ความหมาย ความส า คัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ได้แก่    
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ 
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการน า เสนอสารสนเทศ   
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 
 
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย ์เปน็ผู้
ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
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    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
9.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซ่ึงเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนต้ังค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 

9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เก่ียวข้องในศาสตรข์องตน

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

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

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

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์ 

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
9.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมินซ่ึงกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในชั้นเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอรเ์นต็ 
และฐานข้อมูลต่างๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



93 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

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

 

ท่ี รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์           

6 VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต           

7 
VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก    

          

8 VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์           

9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล           

10 VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ           

 
 

 

c 
94 
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ท่ี 211 /2562 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม 
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2. ผศ.ดร.นพฤทธิ์ จินันทุยา  กรรมการ  
3. นายประดิษฐ์ ปัญญาวงศ์  กรรมการ  
4. นายอนุสรณ์ ทนหม่ืนไวย                 กรรมการ  
5. ดร. นฤดม นวลขาว   กรรมการ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

1. ดร.นพมาศ ประทุมสูตร       อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
เริ่มประชุม    เวลา 13.00 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
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ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี แจ้งให้ทราบ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (มรว.) ได้ท าบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา  กับ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพ่ือพัฒนาและจัดการหลักสูตรมาตรวิทยา
ให้แก่ นักศึกษา มรว. รวมถึงบุคลากรภายนอกซ่ึงสนใจในหลักสูตรมาตรวิทยา ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย
ฯจึงมีนโยบายให้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาหลักสูตรมาตรวิทยาอุตสาหกรรมขึ้น   
 ท่ีประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  

- 
มติท่ีประชุม: - 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้ง ท่ีแล้ว 

- 
มติท่ีประชุม: - 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี เสนอให้มีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรโดยเน้นการจัดการ
เรียนการสอน แบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) และสามารถให้บุคคลภายนอก
เข้าลงทะเบียนเรียนแบบสะสมหน่วยกิตได้   

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 ดร.เยาวภา แสงพยับ เสนอให้จัดท าโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และให้สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดอบรมของสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติที่มีอยู่แล้ว 

มติท่ีประชุม: เห็นชอบ 
 

5.2 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี ได้มีการเสนอประธานหลักสูตรมาตรวิทยาอุตสาหกรรม คือ 
ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ 

มติท่ีประชุม: เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
6.1  ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี มอบให้ ดร.เยาวภา แสงพยับ เป็นผู้ด าเนินการหลัก ดร.

พลอยไพลิน ยงศิริ และอาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ เป็นผู้ช่วยในการพัฒนาหลักสูตรมาตรวิทยา 
มติท่ีประชุม: ดร.เยาวภา แสงพยับ ดร.พลอยไพลิน ยงศิริและอาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ รับทราบ 

 

ปิดประชุม  เวลา 16.00 น 
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(ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (ดร.เยาวภา แสงพยับ) 

กรรมการและเลขานุการ 
 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ) 

              ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



101 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

101 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 2/2561 

วันท่ี 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมการเวก 

********************************************* 
 

กรรมการผู้มาประชุม 
1. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ที่ปรึกษา คณบดี 
2. ผศ.ดร.พรรณวิภา     แพงศรี  ที่ปรึกษา รองคณบดี 
3. อาจารย์ ดร. พลอยไพลิน ยงศิริ ประธาน  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. นางอัจฉรา เจริญสุข   กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผศ.ดร.นพฤทธิ์ จินันทุยา  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายประดิษฐ์ ปัญญาวงศ์  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายอนุสรณ์ ทนหม่ืนไวย                 กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8. ดร. นฤดม นวลขาว   กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9. อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์  กรรมการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
10. อาจารย์ ดร. เยาวภา แสงพยับ กรรมการเลขานุการ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  

1. นางอัจฉรา เจริญสุข    
2. ผศ.ดร.นพฤทธิ์ จินันทุยา    
3. นายประดิษฐ์ ปัญญาวงศ์    
4. นายอนุสรณ์ ทนหม่ืนไวย                  
5. ดร. นฤดม นวลขาว    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

- 
 

เริ่มประชุม    เวลา 13.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 

 ท่ีประชุม : - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
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ประธานที่ประชุม เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เม่ือวันที่ 8 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุม  ให้ที่ประชุม
เพ่ือพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม: รับทราบและรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

การพัฒนาหลักสูตรมาตรวิทยาอุตสาหกรรมได้จัดให้มีจัดการเรียนการสอนแบบเรียนครั้ง
ละรายวิชา (Block Course Education) ซ่ึงเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเรียนเป็น
รายวิชาผ่านระบบการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต เม่ือครบเง่ือนไขตามรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้จะ
ได้รับสัมฤทธิบัตร  (Certificate) ของแต่ละรายวิชาซ่ึงสามารถเก็บไว้ได้ 10 ปี หรือตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด เพ่ือใช้ในการเทียบโอนเป็นรายวิชาที่ก าหนดในโครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตรฯ มีจ านวน 73 หน่วยกิต (ดังเอกสารแนบ ร่าง มคอ. 2 หลักสูตรวิทยา
อุตสาหกรรม) โดยในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการสอบเทียบเครื่องมือวัด และรายวิชาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพ (จ านวนทั้งสิ้น 18 หน่วยกิต) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ด าเนินการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และจัดท าการเรียนการสอน
ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รวมถึงใช้ทรัพยากรของสถาบั นมาตรวิทยาแห่งชาติในการท า
โครงงานวิจัยและการศึกษาที่เก่ียวข้อง  

มติท่ีประชุม: เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
4.1 ดร.เยาวภา แสงพยับ เสนอว่าให้อาจารย์จากหลักสูตรมาตรวิทยา มหาวิทยาลัยวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปเรียนรู้หรืออบรมเพ่ิมพูนทักษะกับทางสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี ได้เสนอให้ปรับวัตถุประสงค์ให้มีความกะทัดรัดจากเดิม  
ข้อที่ 1 เพ่ือพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ ทางด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดและระบบคุณภาพ  
ข้อที่ 2 เพ่ือพัฒนาบัณฑิตที่ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงจากสถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติ  
ข้อที่ 3เพ่ือพัฒนาบัณฑิตที่ มีคุณธรรมจริยธรรมในการสอบเทียบเครื่องมือวัด และปฏิบัติตน

ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับเป็น “เพ่ือพัฒนาบัณฑิตที่ มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้  

และทักษะทางด้านมาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ”  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- 
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มติท่ีประชุม: - 
ปิดประชุม  เวลา 16.00 น. 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                (ดร.เยาวภา แสงพยับ) 
      กรรมการและเลขานุการ 

 
(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ) 
             ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 1/2561 

วันท่ี 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมการเวก 

********************************************* 
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

 
1. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส   ถกลภักดี ที่ปรึกษา   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ   

              เทคโนโลยี 
2. ผศ.ดร.พรรณวิภา   แพงศรี ที่ปรึกษา   รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  

              และเทคโนโลยี 
3. อาจารย์ ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ ประธาน   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. นางอัจฉรา          เจริญสุข กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผศ.ดร.นพฤทธิ์     จินันทุยา กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายประดิษฐ์       ปัญญาวงศ์ กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายอนุสรณ์        ทนหม่ืนไวย                   กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8. ดร.นฤดม           นวลขาว กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9. อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ กรรมการ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
10. อาจารย์ ดร. เยาวภา แสงพยับ         กรรมการและเลขานุการ  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
11. ร.ต.ชลิต            คุ้มทวี                               หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ า ความถี่

สูงและสนามแม่เหล็ก  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
12. 

 
ดร.จรัญ             ยะฝา ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
13. นายไพโรจน์        รัตนางกูร                      หัวหน้ากลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
14. ดร.จริยา            บัวเจริญ                            หัวหน้ากลุ่มมาตรวิทยานาโน 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
15. ดร.ปฏิพัทธ์         วงศ์เทพ                        นักมาตรวิทยา ปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการความดัน ฝ่าย

มาตรวิทยาเชิงกล  
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

16. นายพิเชษ           วงษ์นุช                            นักมาตรวิทยา ช านาญการ 
กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
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17. อาจารย์ ดร.ณภัทณ์จันทร์ ด่าน
สวัสด์ิ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

18. ผศ.ดร.ชลอ           วงศ์แสวง อาจารย์ประจ าหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ 
19. ผศ.เบญจมาศ        แก้วนุช อาจารย์ประจ าหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ 
20. ผศ.วรายุทธ์          อัครพัฒ

นพงษ์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ 

21. อาจารย์ ดร.นพมาศ   ประทุมสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ 
22. อาจารย์โยธิน        กัลยาเลิศ อาจารย์ประจ าหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ 
23. อาจารย์วิชัย         กองศรี อาจารย์ประจ าหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ 
24. นางสาวสุพิณยา     อรุณจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 

 
 
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร    เวลา 13.30 น. 
 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรเสนอความคิดเห็นต่อหลักสูตรมาตรวิทยาอุตสาหกรรม 

ประเด็นการวิพากษ์ มติท่ีประชุม 
วิชาการสอบเทียบเครี่องมือวัด  ที่ประชุมเห็นควรให้มีเชิงเฉพาะวิชาการการ

สอบเทียบเครี่องมือวัดเชิงกล ส่วนรายวิชาการ
สอบเทียบเครี่องมือวัดอ่ืนๆไม่ต้องมีเชิง 

ชื่อรายวิชาหลักมาตรวิทยาอุตสาหกรรม ที่ประชุมเห็นควรให้ป รับแก้ไขเป็นหลักมาตร
วิทยา เบื้อง ต้น เนื่องจากสามารถครอบคลุ ม
เนื้อหามาตรวิทยาได้มากกว่า  

ชื่อรายวิชาวิธีการวิเคราะห์เชิงค านวณใน
ห้องปฏิบัติการ 1 และ วิธีการวิเคราะห์เชิง
ค านวณในห้องปฏิบัติการ 2 

ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับแก้ไขเป็นคณิตศาสตร์
และสถิติส าหรับมาตรวิทยา 1 และ คณิตศาสตร์
และสถิติส าหรับมาตรวิทยา 2 

ชื่อรายวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเบื้องต้นทาง
มาตรวิทยา 

ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับแก้ไขเป็น การจัดการ
อุตสาหกรรมเบื้องต้น 

ชื่อรายวิชามาตรวิทยาเชิงเสียงและการ
สั่นสะเทือน และรายวิชาการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดเชิงเสียงและการสั่นสะเทือน 

ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับแก้ไขเป็นรายวิชา มาตร
วิทยาเสียง การสั่นสะเทือน และคลื่นเหนือเสียง 
และรายวิชาการสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง การ
สั่นสะเทือน และคลื่นเหนือเสียง 

ชื่อรายวิชามาตรวิทยาเชิงไฟฟ้า และรายวิชา
การสอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงไฟฟ้า 

ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับแก้ไขเป็น รายวิชามาตร
วิทยาเชิงไฟฟ้า เวลา และความถี่  และรายวิชา
การสอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงไฟฟ้า เวลา และ
ความถี่ 
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ค าอธิบายรายวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
เบื้องต้น 

ที่ประชุมเห็นควรให้เพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับ หลักการ
ทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

ค าอธิบายรายวิชา การควบคุมคุณภาพ ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับแก้ไขเป็น ศึกษาและ
ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ วิวัฒนาการของการ
ควบคุมคุณภาพ การควบคุมกระบวนการด้วย
แผนภูมิควบคุม การวางแผนการชักตัวอย่าง เพ่ือ
การยอมรับตามมาตรฐานสากล การวางแผนและ
นโยบายในการบริหา รงาน คุณภาพและกา ร
ประกันคุณภาพ การพัฒนาและแนวคิดของการ
ควบคุมคุณภาพเบ็ดเสร็จ 

ค าอธิบายรายวิชา มาตรวิทยาเชิงกล ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับเนื้อหาเป็น หน่วยการวัด 
เครื่องมือวัดทางด้านเชิงกลต่างๆ ทฤษฎีพ้ืนฐาน
ของเครื่องมือวัดพ้ืนฐาน เช่น กลศาสตร์พ้ืนฐาน 

 
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 16.40 น. 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
               (ดร.เยาวภา แสงพยับ) 

กรรมการและเลขานุการ 
  

 
(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูต 

(ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ) 
      ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 2/2561 

วันท่ี 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมการเวก 

********************************************* 
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

 
1. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส   ถกลภักดี ที่ปรึกษา   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ   

              เทคโนโลยี 
2. ผศ.ดร.พรรณวิภา   แพงศรี ที่ปรึกษา   รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  

              และเทคโนโลยี 
3. อาจารย์ ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ ประธาน   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. นางอัจฉรา          เจริญสุข กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผศ.ดร.นพฤทธิ์     จินันทุยา กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายประดิษฐ์       ปัญญาวงศ์ กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายอนุสรณ์        ทนหม่ืนไวย                   กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8. ดร.นฤดม           นวลขาว กรรมการ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9. อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ กรรมการ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
10. อาจารย์ ดร. เยาวภา แสงพยับ         กรรมการและเลขานุการ  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
11. ร.ต.ชลิต            คุ้มทวี                               หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ า ความถี่

สูงและสนามแม่เหล็ก  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
12. 

 
ดร.จรัญ             ยะฝา ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
13. นายไพโรจน์        รัตนางกูร                      หัวหน้ากลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
14. ดร.จริยา            บัวเจริญ                            หัวหน้ากลุ่มมาตรวิทยานาโน 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
15. ดร.ปฏิพัทธ์         วงศ์เทพ                        นักมาตรวิทยา ปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการความดัน ฝ่าย

มาตรวิทยาเชิงกล  
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

16. นายพิเชษ           วงษ์นุช                            นักมาตรวิทยา ช านาญการ 
กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 



109 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

109 

17. อาจารย์ ดร.ณภัทณ์จันทร์ ด่าน
สวัสด์ิ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

18. ผศ.ดร.ชลอ           วงศ์แสวง อาจารย์ประจ าหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ 
19. ผศ.เบญจมาศ        แก้วนุช อาจารย์ประจ าหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ 
20. ผศ.วรายุทธ์          อัครพัฒ

นพงษ์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ 

21. อาจารย์ ดร.นพมาศ   ประทุมสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ 
22. อาจารย์โยธิน        กัลยาเลิศ อาจารย์ประจ าหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ 
23. อาจารย์วิชัย         กองศรี อาจารย์ประจ าหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ 
24. นางสาวสุพิณยา     อรุณจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 

 
 
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร    เวลา 13.30 น. 
 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรเสนอความคิดเห็นต่อหลักสูตรมาตรวิทยาอุตสาหกรรม 

ประเด็นการวิพากษ์ มติท่ีประชุม 
1. ที่ประชุมเสนอแนะให้มีการปรับชื่อวิชาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

- วิชาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 1  
  Quality System in Laboratory 1 

- ที่ประชุมเห็นควรให้มีการปรับชื่ อเป็ น 
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 1 และปรับชื่อ
ภาษาอังกฤษเป็น Quality Management 
Systems 1 

- วิชาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 2 
  Quality System in Laboratory 1 

- ที่ประชุมเห็นควรให้มีการปรับชื่ อเป็ น 
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 2 และปรับชื่อ
ภาษาอังกฤษเป็น Quality Management 
Systems 2 

- วิชาการควบคุมคุณภาพ - ที่ประชุมเห็นควรให้มีการปรับชื่อเป็น การ
ควบคุมคุณภาพ 1 และเพ่ิมรายวิ ชากา ร
ควบคุมคุณภาพ 2 (SMT105) ให้เหมาะสม
มากยิ่งขึ้น 

- คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับมาตรวิทยา 1 
และ คณิตศาสตร์และส ถิติส าหรับมาตร
วิทยา 2 Mathematics and Statistics for 
Metrology 1 และ 2 

- ที่ประชุมเห็นควรให้มีการปรับชื่ อเป็ น 
คณิตศาสตร์และสถิติส าหรั บมาตรวิทย า 
แ ล ะ ป รั บ ชื่ อ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ ป็ น 
Mathematical Statistics for Metrology 
นอกจากนี้ให้ตัดรายวิชา  คณิตศาสตร์และ
สถิติส าหรับมาตรวิทยา 2 ออก  
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- วิชา มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 
Chemical and Biological Metrology 

- ที่ ป ร ะชุ ม เห็ นคว ร ให้ มีกา รปรั บชื่ อ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ ป็ น  Metrology in 
Chemistry and Biology 

- วิชาการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางเคมี
และวัสดุอ้างอิง Calibration of Chemical 
and Reference materials  

- ที่ประชุมเห็นควรให้มีการปรับชื่อเป็นการ
สอบเทียบเครื่องมือวัดทางเคมีและชีวภาพ 
และปรับชื่อภาษาอังกฤษเป็น Calibration 
of Chemical and Biological Instruments  

- วิชามาตรวิทยาเสียง การสั่นสะเทือน และ
คลื่นเหนือเสียง Acoustic Vibration and 
Ultrasound Metrology 

- ที่ ป ร ะชุ ม เห็ นคว ร ให้ มีกา รปรั บชื่ อ
ภาษาอั งกฤษเป็น  Acoustics, Vibrations 
and Ultrasound Metrology 

- วิชามาตรวิทยาไฟฟ้า เวลา และความถี่ 
Electrical Time and Frequency 
Metrology 

- ที่ประชุมเห็นควรให้มีการปรับชื่อเป็นวิชา
มาตรวิทยาไฟฟ้า และปรับชื่อภาษาอังกฤษ
เป็น Electrical Metrology 

- วิชาเลือกเฉพาะทางมาตรวิทยาปฎิบัติการ
, SMT215 และเลือกเฉพาะทางมาตรวิทยา
ทฤษฎี, SMT216 

- ที่ปร ะชุ มเห็นควร ให้ มีการตัดร ายวิช า 
SMT215 และ SMT216 ให้เหลือเพียงหนึ่ง
รายวิชาพร้อมทั้งปรับรหัสรายวิชาและชื่อ
รายวิชาใหม่ คือ SMT214 เลือกเฉพาะทาง
ม า ต ร วิ ท ย า  Selected Topic in 
Metrology  

2. ที่ประชุมเสนอแนะให้มีการปรับค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมดังนี้ 
- ค าอธิบายรายวิชาในรายวิชาทางมาตร
วิทยา 

- ที่ประชุมเห็นควรให้มีการตัดค าอธิบาย
รายวิชาที่ขึ้นต้นด้วยประโยคว่า “บรรยาย
และปฏิ บั ติกา รที่ เ ก่ี ยวข้ อง กับ. . ” ออก 
เพ่ือให้มีความกระชับและเหมาะสมมากขึ้น 

- ค าอธิบายรายวิชา SMT102 ระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ 1 

- ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับแก้ไขเป็น ความ
เป็นมาของระบบบริหารจัดการคุณภาพที่
สอดคล้อง กับมาตรฐานระหว่า งประเทศ 
อา ทิ  ISO 9001, ISO/IEC17025, ISO/TS 
16949, ISO 13485 เป็นต้น 

- ค าอธิบายรายวิชา SMT103 ระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ 2 

- ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับแก้ไขเป็น  การ
จั ด ท า เ อ ก ส า ร ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ
ห้องปฏิบัติการและการน าไปปฏิบัติตาม
มาตรฐานในระบบต่าง ๆ อาทิ มาตรฐาน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อุต ส า ห ก ร ร ม ว่ า ด้ วย ก า ร
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ด าเนินการทดสอบและ/หรือสอบเทียบใน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 

- ค าอธิบายรายวิชา SMT105 การควบคุม
คุณภาพ 2 

- หลังที่ประชุมเห็นควรให้เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เป็น การควบ คุมคุณภาพ 2 จึ งควรเพ่ิม
ค าอธิบ ายร ายวิช าให้ สอดคล้อง กับกา ร
เปลี่ยนรายวิชาดังกล่าว 

- ค าอธิบายรายวิชา SMT106 คณิตศาสตร์
และสถิติส าหรับมาตรวิทยา 

- ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับแก้ไขให้เนื้อหา
กระชับ และครอบคลุมกับการใช้ท างานด้าน
มาตรวิทยามากขึ้น 

- ค าอธิบายรายวิชา SMT111 การสอบ
เทียบเครื่องมือวัดทางเคมีและชีวภาพ 

- ที่ ป ร ะชุ ม เ ห็ นคว ร ให้ ป รั บแ ก้ ไข เป็ น
ความส าคัญและหลักการของการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดทางด้านเคมีและชีวภาพ วิธีการ
สอบเทียบและการใช้ pH meter ที่ถูกต้อง
พร้อมการฝึกปฏิบัติ วิธีการสอบเทียบเครื่อง
แก้วพร้อมการฝึกปฏิบัติ วิธีกา รสอบเทียบ
และการใช้เครื่องวิเคราะห์ก๊าซพร้อมการฝึก
ปฏิบัติ 

3. ที่ประชุมเสนอแนะให้ปรับแผนการจัดการสอน 
- ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 - ที่ประชุมเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา SMT105 

การควบคุมคุณภาพ 2 ในชั้นปีที่ 1 ภาคการ
เรียนที่ 2 และปรับหน่วยกิตรวมจากเดิม 19 
หน่วยกิตเป็น 22 หน่วยกิตในภาคการศึกษา
นี้ 

4. ที่ประชุมเสนอแนะให้ปรับหน่วยกิต 
- ในรายวิชาทฤษฎีที่เป็นรายวิชาเฉพาะ (วิชา
เลือก)  

- ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับหน่วยกิตจากเดิม
คือ 3(2-2-5) เป็น 3(3-0-6) 

- ในรายวิชาสอบเทียบที่เป็นรายวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

- ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับหน่วยกิตจากเดิม
คือ 3(2-2-5) เป็น 3(0-6-3) 

 
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 16.30 น. 
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 

               (ดร.เยาวภา แสงพยับ) 
กรรมการและเลขานุการ 

  
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูต 
(ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ) 

      ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ นางสาวพลอยไพลิน นามสกุล ยงศิริ 
1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก วท.ด.(วัสดุศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558 
ปริญญาโท วท.ม.(วัสดุศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 
ปริญญาตรี วท.บ.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 

1.3 ผลงานทางวิชาการ  
1.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
 ไม่มี 
1.3.2 บทความวิจัย 

Yongsiri, P., Pengpat, K.  (2017).  Electrical Properties of Er2O3-Doped Potassium Sodium 
Niobate Based Silicate Glass.  Journal of Nanoscience and Nanotechnology . 
Volume 17, No. 5. May. 2017 : 2979-2985. 

Yongsiri, P., Senanon, W., Intawin, P. & Pengpat, K.  (2018).  Dielectric Properties and 
Microstructural Studies of Er2O3 Doped Potassium Sodium Niobate Silicate 
Glass-Ceramics.  Key Engineering Materials.  Volume 766, April. 2018 : 258-
263.  

 1.3.3 บทความทางวิชาการ  
ไม่มี 

 1.3.4 ส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
ไม่มี   

1.4  ประสบการณ์ในการสอน 
  2 ปี  
    1.5  ภาระงานสอน 
 1.5.1 วิชาวัสดุวิศวกรรม 
 1.5.2 วิชาวัสดุอุตสาหกรรม 
 1.5.3 วิชาวัตถุดิบเซรามิกส์ 
 1.5.4 วิชาเซรามิกส์ขั้นสูง  
 1.5.5 วิชาการทดสอบและวิเคราะห์ทางเซรามิกส์ 
 1.5.6 วิชาเนื้อเซรามิกส์ 2 
 1.5.7 วิชาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และเทคโนโลยี 
 1.5.8 วิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
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2. ชื่อ นายโยธิน นามสกุล กัลยาเลิศ 
2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา-ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548 

ปริญญาตรี ค.บ.(ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ 2543 

 
2.3  ผลงานทางวิชาการ  

2.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
 ไม่มี 
2.3.2 งานวิจัย 

โยธิน กัลยาเลิศ และ วรายุทธ์  อัครพัฒนพงษ์. (2558). ผลการสะท้อนความร้อนจากรังสีอินฟาเรด 
  ของยางพาราท่ีผสมสารตัวเติมด้วยแร่ทัลคัม. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2. 22 ธันวาคม 2558. 778 - 786.
ก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

Kallayalert, Y. and Busabok, C. (2018) The Effect of Temperature on Crystal 
Structure of Al2O3 – Cr2O3 Solid Solution. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุ ม
วิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10. 24-25 พ.ค. 2561. (PY-O-007). 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประเทศไทย. 

 2.3.3 บทความทางวิชาการ  
 ไม่มี 
2.3.4 ส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
 ไม่มี 

2.4 ประสบการณ์ในการสอน 
 8 ปี 

2.5 ภาระงานสอน 
2.5.1 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
2.5.2 วิชาไฟฟ้าและพลังงาน 
2.5.3 วิชาฟิสิกส์ทั่วไป 
2.5.4 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
2.5.5 วิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
2.5.6 วิชาวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์  
2.5.7 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
2.5.8 วิชาปฏิบัติฟิสิกส์เทคโนโยลีวิศวกรรม 
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3. ชื่อ นางสาวณภัทณ์จันทร์ นามสกุล ด่านสวัสด์ิ 
3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (สถิติประยุกต์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 
2560 

ปริญญาโท วท.ม. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 

ปริญญาตรี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 

 
3.3  ผลงานทางวิชาการ  

3.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
 ไม่มี 
3.3.2 งานวิจัย 

Lawson, N., Rachokarn, T. & Charurotkeerati, T. (2018)  An efficient general family of 
estimators for population means in sampling with non-response. 
MATTER: International Journal of Science and Technology . Volume 4, 
No. 2. July. 2018 : 1-11.  

 3.3.3 บทความทางวิชาการ  
 ไม่มี 
3.3.4 ส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
 ไม่มี 

3.4 ประสบการณ์ในการสอน 
 2 เดือน 

3.5 ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 
3.5.2 วิชาสถิติธุรกิจ 
3.5.3 วิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 
3.5.4 วิชาการเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
3.5.5 วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
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4. ชื่อ นายอนุสรณ์ นามสกุล ทนหม่ืนไวย 
4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2537 

ปริญญาตรี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2532 

 
4.3  ผลงานทางวิชาการ  

4.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
 ไม่มี 
4.3.2 งานวิจัย 

Thalmann, R., Nicolet, A., Meli, F., Picotto, G. B., Matus, M., Carcedo, L., Hemming, B., 
Ganioglu, O., De Chiffre, L., Saraiva, F., Bergstrand, S., Zelenika, S., Tonmueanwai, 
A., Tsai, C., Shihua, W., Kruger, O., de Souza, M., Salgado, J. & Ramotowski, Z.  
(2016).  Calibration of surface roughness standards.  Metrologia. Volume 53, 
No.1A. 04001. 

Kang, C.-S., Kruger, O., Cox, P., Xue, Z., Liou, P., Wong, S., Chaudhary, K., Alfiyati, N., 
Watanabe, T., Eom, T., Halim, R., Tan, S., Tonmueanwai, A. & Dibo, M.  (2016).  
Report on APMP key comparison: calibration of angle standards.  Metrologia. 
Volume 53, No.1A. 04006. 

Matus, M., Gavalyugov, V., Tamakyarska, D., Alqahtani, N., Alfohaid, M., Moona, G., 
Sharma, R., Hapiddin, A., Boynawan, A. M., Ranusawud, M., Tonmueanwai, A., 
Hong, F.-L., Ishikawa, J. & Robertsson, L.  (2017).  The CCL-K11 ongoing key 
comparison. Final report for the year 2014.  Metrologia. Volume 54, No.1A. 
04001. 

 4.3.3 บทความทางวิชาการ  
 ไม่มี 
4.3.4 ส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
 ไม่มี 

4.4 ประสบการณ์ในการสอน 
ไม่มี 

4.5 ภาระงานสอน 
 ไม่มี 
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5. ชื่อ นายนฤดม นามสกุล นวลขาว 
5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ พนักงานก ากับดูแลกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Physics) 

 
Technical University of 
Berlin, Berlin, Germany.  

2552 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี 

2543 

ปริญญาตรี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 

 
5.3  ผลงานทางวิชาการ  

5.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
 ไม่มี 
5.3.2 งานวิจัย 

Noulkhow, N.  (2015).  Infrared thermometers and its application for the food industry.  
Food Focus Thailand. Volume 10, No.107. February. 2015 : 53 -55. 

นฤดม นวลขา ว .  (2016). Reduce production costs for frozen food industry using 
thermometry metrology know-how.  Proceedings of 8th ECTI-CARD, Hua Hin, 
Thailand, Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications 
and Information Technology Association of Thailand, 2016 : 579 – 582. 

นฤดม นวลขาว. (2016) เทคนิคลดต้นทุนการผลิตแก่อุตสากรรมอาหารแช่แข็ง ด้วยมาตรวิทยา
อุณหภูมิ .  Thailand Tech Show ครั้งที่ 1 / 2559, โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิง
พาณิชย์. 2016 : 146-147. 

นฤดม นวลขาว และ วิทวสั สิฏฐกุล .   (2017).  Application for programming on LabVIEW 
software for real time temperature logging via RS485 Modbus.  Proceedings 
of 9th ECTI-CARD 2017, Vol 2, Chiang khan, Thailand, Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information 
Technology Association of Thailand, 2017 : 721 – 724. 

 5.3.3 บทความทางวิชาการ  
 ไม่มี 
5.3.4 ส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
 ไม่มี 

5.4 ประสบการณ์ในการสอน 
 ไม่มี 

5.5 ภาระงานสอน 
 ไม่มี 
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6.  ชื่อนายปัณณ์รภัส          นามสกุล ถกลภักดี 
6.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
6.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Polymer Chemistry and 

Engineering) 
University of Leeds, 
Leeds, UK 

2548 

ปริญญาโท M.S. (Polymer Science)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 
ปริญญาตรี วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
2540 

 
   6.3 ผลงานทางวิชาการ   

6.3.1 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน 
        ไม่มี 

 6.3.2 งานวิจัย 
Prabnok, J., Phasuk. S. and Takolpuckdee, P. (2016). “Chemical Compounds and 

Antioxidation Efficiency of Livistona speciosa Kurz. Seed Crude Extract” Thai 
Journal of Pharmaceutical Science. Volume 40. Supplement Issue. 2016 : 
112-115.  

6.3.3 บทความวิชาการ 
        ไม่มี 
6.3.4 ส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
        ไม่มี 

  6.4 ประสบการณ์ในการสอน 
        9 ปี 
  6.5 ภาระงานสอน 

6.5.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตรศึกษา 
6.5.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบองค์รวม 
6.5.3 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.5.4 การสัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1 และ 2 
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7. ชื่อ นางสาวเยาวภา นามสกุล แสงพยับ 
7.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
7.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด.(ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยมหิดล 2558 

ปริญญาโท วท.ม.(ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยมหิดล 2553 
ปริญญาตรี วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547 

 
7.3 ผลงานทางวิชาการ  

7.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
 ไม่มี 
7.3.2 บทความวิจัย 

Saengpayab, Y. Size-concentration dependent analysis of nanoparticle agglomeration in 
aqueous suspension. (2017). Current Applied Science and Technology Journal. 
Volume 17, No. 2. June – December. 2017 : 258 - 264. 

Saengpayab, Y., Kallayalert, Y. and Busabok, C.  (2018).  Preparation of Porous LiAl5O8 
by Reaction bonded sintering.  Science and Technology RMUTT 
Journal. Volume 8, No. 1. January – June. 2018 : 58 - 63. 

           7.3.3 บทความทางวิชาการ  
ไม่มี 

 7.3.4 ส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
ไม่มี   

7.4  ประสบการณ์ในการสอน 
  2 ปี  
    7.5  ภาระงานสอน 

1.5.1 วิชาฟิสิกส์ทั่วไป 
1.5.2 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
1.5.3 วิชาฟิสิกส์ 1 
1.5.4 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
1.5.6 วิชาฟิสิกส์ 2 
1.5.7 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
1.5.8 วิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
1.5.9 วิชากลศาสตร์ 1 
1.5.10 วิชาฟิสิกส์ยุคใหม่ 
1.5.11 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ยุคใหม่ 
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8. ชื่อ นายเอกชัย นามสกุล จงเสรีเจริญ 
8.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
8.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 

ปริญญาตรี วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548 

 
8.3 ผลงานทางวิชาการ  

8.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
 ไม่มี 
8.3.2 บทความวิจัย 

จารุพรรณ พุทธา , เบญจวรรณ สิงห์ค าขวา , อโณทัย พิสัยพันธ์, กีรติ วารี, วิทวัช วงศ์พิศาล และ    
เอกชัย จงเสรีเจริญ . (2559). การเตรียมฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ด้วยแมกนีต
รอนสปัตเตอร์ริ่ง ท่ีค่าแรงดันไบแอสต่างๆ . ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา. ครั้งที่ 7. 7-8. กรกฎาคม 2559: 725 – 
732. พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย.  

ปรเมนทร์ พอใจ, ปิยชาต วังมูล , ณกรณ์ ข าสีชัยเมฆ, ชัยยะ เหลืองวิริยะ, เอกชัย จงเสรีเจริญ และ 
วิชัย กองศรี. (2560). การคัดพันธุ์ ข้าวเปลือกไทยด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย. Science 
and Technology RMUTT Journal. ปีที่ 7, ฉบับที่  2. ธันวา คม 2017 : 145 -
152.  

          8.3.3 บทความทางวิชาการ  
 ไม่มี 

8.4  ประสบการณ์ในการสอน 
  3  ปี 
    8.5  ภาระงานสอน 

8.5.1 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
8.5.2 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
8.5.3 วิชาฟิสิกส์ 1 
8.5.4 วิชาฟิสิกส์ 2 
8.5.5 วิชาฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 
8.5.6 วิชากลศาสตร์ 
8.5.7 วิชาฟิสิกส์ทั่วไป 
8.5.8 วิชากลศาสตร์ควอนตัม 
8.5.9 วิชาฟิสิกส์ส าหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8.5.10 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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9. ชื่อ นางสาวเบญจมาศ นามสกุล แก้วนุช 
9.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
9.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538 
ปริญญาตรี ศษ.บ.(คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2518 
 
9.3 ผลงานทางวิชาการ  

9.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
เบญจมาศ แก้วนุช. (2559). ฟิสิกส์ 1. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม- 
  ราชูปถัมภ์ ปทุมธานี. 181 หน้า. 

9.3.2 บทความวิจัย 
Porjai, P., Keawnuch, B., Wongsawang, C., Kanchanawarin, J., Sutthiopad, M. and 

Luengviriya, C. (2016).  Initiation of a partially pinned scroll wave in 
excitable chemical media. Journal of Science & Technology . Special 
Issue, December 2016 : 85-87. Ubon Ratchathani, Thailand. 

 9.3.3 บทความทางวิชาการ  
        ไม่มี 
9.3.4 ส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
 ไม่มี 

9.4 ประสบการณ์ในการสอน 
42  ปี 

    9.5 ภาระงานสอน 
9.5.1 วิชาฟิสิกส์ 1 
9.5.2 วิชาฟิสิกส์ 2 
9.5.3 วิชาฟิสิกส์แผนใหม่ 
9.5.4 วิชาดาราศาสตร์และอวกาศ 
9.5.5 วิชาวิทยาศาสตร์เก่ียวกับโลก 
9.5.6 วิชาสมุทรศาสตร์ 
9.5.7 วิชาอุตุนิยมวิทยา 1 
9.5.8 วิชาอุตุนิยมวิทยา 2 
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10. ชื่อ นายวิชัย นามสกุล กองศรี 
10.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
10.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

พระจอมเกล้าธนบุรี 
2554 

ปริญญาตรี B.Eng.(Micro electronics) Griffith University,  
Queenslands, 
Australia 

2540 

 
10.3 ผลงานทางวิชาการ  

10.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
  ไม่มี 
10.3.2 บทความวิจัย 

ปรเมนทร์ พอใจ, ปิยชาต วังมูล , ณกรณ์ ข าสีชัยเมฆ, ชัยยะ เหลืองวิริยะ, เอกชัย จงเสรีเจริญ และ 
วิชัย กองศรี. (2560). การคัดพันธุ์ ข้าวเปลือกไทยด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย. Science 
and Technology RMUTT Journal. ปีที่  7, ฉบับที่  2. ธันวา คม 2017 : 145 -
152.  

 10.3.3 บทความทางวิชาการ  
  ไม่มี 
10.3.4 ส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
  ไม่มี 

10.4 ประสบการณ์ในการสอน 
  3  ปี 
    10.5 ภาระงานสอน 

10.5.1 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
10.5.2 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
10.5.3 วิชาฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม 
10.5.4 วิชาฟิสิกส์ 2 
10.5.5 วิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
10.5.6 วิชาไฟฟ้าและพลังงาน 
10.5.7 วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1 
10.5.8 วิชาฟิสิกส์ยุคใหม่ 
10.5.9 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ยุคใหม่ 
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11.ชื่อ นายชลอ นามสกุล วงศ์แสวง 
11.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
11.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์ –  

   ฟิสิกส์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2523 

ปริญญาตรี กศ.บ.(ฟิสิกส์ – คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร 

2514 

 
11.3 ผลงานทางวิชาการ  

11.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
                    ไม่มี 

11.3.2 บทความวิจัย 
Porjai, P., Keawnuch, B., Wongsawang, C., Kanchanawarin, J., Sutthiopad, M. and 

Luengviriya, C. (2016).  Initiation of a partially pinned scroll wave in 
excitable chemical media. Journal of Science & Technology . Special 
Issue, December 2016: 85-87. Ubon Ratchathani, Thailand. 

 11.3.3 บทความทางวิชาการ  
  ไม่มี 

 11.3.4 ส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
  ไม่มี 

11.4 ประสบการณ์ในการสอน 
 46 ปี 

11.5 ภาระงานสอน 
11.5.1 วิชาฟิสิกส์ 1 
11.5.2 วิชาฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 
11.5.3 วิชาฟิสิกส์ทั่วไป 
11.5.4 วิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
11.5.5 วิชาฟิสิกส์ส าหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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12. ชื่อ นายวรายุทธ์ นามสกุล อัครพัฒนพงษ์ 
12.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
12.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม.(การสอนฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537 

ปริญญาตรี ศษ.บ.(ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2530 

 
12.3 ผลงานทางวิชาการ  

 12.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
   ไม่มี 

12.3.2 บทความวิจัย 
โยธิน กัลยาเลิศ และ วรายุทธ์  อัครพัฒนพงษ์. (2558). ผลการสะท้อนความร้อนจากรังสีอินฟาเรด

ของยางพาราท่ีผสมสารตัวเติมด้วยแร่ทัลคัม.  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่  2 . 22 ธันวาคม 2558. (778 – 786). 
ก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 12.3.3 บทความทางวิชาการ  
  ไม่มี 
12.3.4 ส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
  ไม่มี 

12.4 ประสบการณ์ในการสอน 
22 ปี 

12.5 ภาระงานสอน 
12.5.1 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
12.5.2 วิชาไฟฟ้าและพลังงาน 
12.5.3 วิชาฟิสิกส์ทั่วไป 
12.5.4 วิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
12.5.5 วิชาดาราศาสตร์และอวกาศ 
12.5.6 วิชาวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
12.5.7 วิชาไฟฟ้าและพลังงาน 
12.5.8 วิชาปฎิบัติฟิสิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรม  
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13. ชื่อ นางสาวนพมาศ นามสกุล ประทุมสูตร 
13.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
13.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560 

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557 
ปริญญาตรี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553 

 
13.3 ผลงานทางวิชาการ  

13.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
  ไม่มี 
13.3.2 งานวิจัย 

นพมาศ ประทุมสูตร. (2562). การค านวณความเข้มรังสีอาทิตย์รายชั่วโมงเฉล่ียต่อเดือนจากข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาท่ีจังหวัดปทุมธานีโดยใช้เครือข่ายประสาทเทียม . ในเอกสารสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 
2562. (1080 – 1086). บุรีรัมย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 

 13.3.3 บทความทางวิชาการ  
  ไม่มี 
13.3.4 ส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
  ไม่มี 

13.4 ประสบการณ์ในการสอน 
 11 เดือน 

13.5 ภาระงานสอน 
13.5.1 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
13.5.2 วิชาปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 
13.5.3 วิชาฟิสิกส์ 1 
13.5.4 วิชาฟิสิกส์ 2 
13.5.5 วิชากลศาสตร์ 1 
13.5.6 วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1 
13.5.7 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ยุคใหม่ 
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14. ชื่อ นางสาวปัทมาภรณ์  นามสกุล เจริญนนท์ 
14.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
14.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วทม. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล 2557 
ปริญญาตรี วทบ. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต 2554 

14.3 ผลงานทางวิชาการ  
14.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
   ไม่มี 

          14.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
Jaroennon, P., Sithisarn, P., and Piyanuch, R.  ( 2017) .   Optimization of antioxidant 

extraction from Persicaria barbata leaves using response surface methodology (RSM).  
Pharmacology Science Asia. Volume 44, No. 3. July – September. 2017 : 154-
161.  
14.3.3 บทความทางวิชาการ   
 - 

 14.3.4 ส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
          - 

14.4 ประสบการณ์ในการสอน  
   3 ปี 
14.5 ภาระงานสอน 

14.5.1 วิชาชีวท่ัวไป 
14.5.2 วิชาเคมีพ้ืนฐาน 
14.5.3 วิชาเคมีอินทรีย์ 
14.5.4 วิชาเคมี 2 

 14.5.5 วิชาปฏิบัติการเคมี 2 
14.5.6 วิชาปฏิบัติการชีวท่ัวไป 

 14.5.7 วิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทางโภชนาการ 
14.5.8 วิชาการสัมมนาทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
14.5.9 วิชาศึกษาทั่วไป : วิชาสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต และ วิชานวัฒกรรมและกระบวนการ

คิดทางวิทยาศาสตร์ 
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ภาคผนวก ช 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
และ 

ความต้องการและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ทางสาขาวิชาได้สร้างแบบสอบถามออนไลน์  (Google Form) โดย
การสร้างแบบฟอร์มส ารวจความคิดเห็น และความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียน 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และด าเนินการประกาศลิ้งค์เวบไซด์ของแบบสอบถามออนไลน์ในเฟสบุ๊ค 
ของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยัง
ขอความร่วมจากวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ในเขตจังหวัดอยุธยา และปทุมธานี ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี  และวิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 4 วิทยาลัย ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 187 คน ส าหรับการส ารวจ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ รวมทั้งท าการส ารวจในโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 30 คน  
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

การส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตครั้งนี้ใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงส ารวจ  โดยใช้แบบส ารวจแบบมาตราส่วน 5 สเกลที่สาขาวิชาจัดท าขึ้น  เลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ  ผู้บริหารโรงงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสระบุรี ปทุมธานี นครปฐม 
ราชบุรี  กรุงเทพมหานคร นครนายก สระแก้ว และปราจีนบุรี โดยส่งแบบสอบถามจ านวน 65 ชุด ตอบ
กลับคืนมาจ านวน 63 ชุด คิดเป็นร้อยละ  96.92  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  แปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยการเทียบเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย    ระดับความต้องการ 
4.51 – 5.00    มากที่สุด 
3.51 – 4.50    มาก 
2.51 – 3.50    ปานกลาง 
1.51 – 2.50    น้อย 
1.00 – 1.50   น้อยที่สุด 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 103) 
 

ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนก  

ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ปรากฏดังนี้ 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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    ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม ปรากฏตามตารางที่  9  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 9 ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่าเฉล ี่ย 
 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ 
ต้องการ 

ล าดับ
ท่ี 

1.  มีความซ่ือสัตย์สุจริต 4.81 0.59 มากที่สุด 1 
2.  มีระเบียบวินัย 4.71 0.66 มากที่สุด 3 
3.  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4.73 0.65 มากที่สุด 2 

4.  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.63 0.70 มากที่สุด 4 
5.  มีจิตสาธารณะ 4.60 0.73 มากที่สุด 5 

รวม 4.70 0.67 มากที่สุด  
  

 จากตารางที่ 9 คุณลักษณะ / ความสามารถของบัณฑิตที่ผู้ ใช้บัณฑิตต้องการด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้ใช้บัณฑิตต้องการในระดับมากที่สุด  ( X = 4.70) โดยคุณลักษณะ / ความสามารถของ
บัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการสูงสุด 3 ข้อ คือมีความซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  และมีระเบียบวินัย  ซ่ึงทุกข้อผู้ใช้บัณฑิตมีความ
ต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.81, 4.73 และ 4.71)   
 

2. ด้านความรู้ 
    ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตด้านความรู้ ปรากฏตามตารางที่ 10 ดังนี้ 
ตารางท่ี 10 ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตด้านความรู้ 

 

ด้านความรู้ 
ค่าเฉล่ีย 

 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
ต้องการ 

ล าดับท่ี 

1.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎี
ในเนื้อหาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

4.51 0.68 มากที่สุด 
 
1 

2. มีความเข้าใจและติดตาความก้าวหน้า 
    ทางวิชาการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
    ตามสถานการณ์รวมถึงงานวิจัย ที่ 

เก่ียวข้องกับการ แก้ไขปัญหา  

4.22 0.71 มาก 3 

1. มีประสบการณ์ในการพัฒนา รวมทั้งการน า 
ความรู้ไปประยุกต์ในการใช้งานได้จริง 

4.34 0.79 มาก 
 
2 

2. มีความสามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

4.02 0.63 มาก 4 

รวม 4.27 0.70   
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 จากตารางที่ 10 คุณลักษณะ/ความสามารถของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการด้านความรู้  ผู้ใช้
บัณฑิตต้องการในระดับมาก  ( X = 4.27) โดยคุณลักษณะ/ความสามารถของบัณฑิตที่ผู้ ใช้บัณฑิต
ต้องการตามล าดับ คือมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีในเนื้อหาอย่างกว้างขวางและเป็น
ระบบ  ผู้ ใช้ บัณฑิ ตต้องกา ร ใน ระดับมา กที่สุ ด  ( X = 4.51) และ มีความเข้ าใจ และติดตา ม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์รวมถึงงานวิจัย ที่เก่ียวข้องกั บ
การแก้ไขปัญหา ประสบการณ์ในการพัฒนา รวมทั้งการน าความรู้ไปประยุกต์ในการใช้งานได้จริง และ มี
ความสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในส่วนที่เก่ียวข้องผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการใน
ระดับมาก ( X = 4.34, 4.22 และ 4.02 ตามล าดับ)   
 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา ปรากฏตามตารางที่ 11 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 11 คุณลักษณะ/ความสามารถของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการด้านทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะทางปัญญา ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
ต้องการ 

ล าดับท่ี 

1.  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

4.60 0.73 มากที่สุด 1 

2.  น าความรู้ทางมาตวิทยาอุตสาหกรรม
ไปประยุกต์กับ 

     สถานการณ์ได้อย่างถูกต้องแล
เหมาะสม 

4.56 0.71 มากที่สุด 2 

3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ความรู้
และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและ
น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

4.51 0.86 มากที่สุด 3 

รวม 4.56 0.69 มากที่สุด  
 จากตารางที่  11 คุณลักษณะ/ความสามารถของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการด้านทักษะทาง
ปัญญา ผู้ใช้บัณฑิตต้องการในระดับมากที่สุด ( X = 4.56) โดยคุณลักษณะ/ความสามารถของบัณฑิต
ที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการตามล าดับ คือ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
น าความรู้ทางมาตวิทยาอุตสาหกรรมไปประยุกต์กับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความ
ใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและ
น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ซ่ึงทุกข้อผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการในระดับมากที่สุด  ( X = 4.60, 
4.56 และ 4.51)     
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ปรากฏตามตารางที่ 12 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี  12 คุณลั กษณะ/ ความสา มารถของบัณฑิ ตที่ผู้ ใช้บัณฑิตต้องการด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ค่าเฉล่ีย 
 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
ต้องการ 

ล าดับท่ี 

1. มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 

4.52 0.74 มากที่สุด 2 

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
องค์กรรวมทั้งพัฒนาตนเองและ
พัฒนางาน 

4.62 0.71 มากที่สุด 1 

รวม 4.57 0.67 มากที่สุด  
 

จากตารางที่ 12 คุณลักษณะ/ความสามารถของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตต้องการในระดับมากที่สุด ( X = 4.57)  
โดยคุณลักษณะ/ความสามารถของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการตามล าดับ คือ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน และมีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี ซ่ึงทุกข้อผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการในระดับมากที่สุด  ( X = 4.62, 
และ 4.52) 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี -
สารสนเทศ ปรากฏตามตารางที่ 13 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 13 คุณลักษณะ/ความสามารถของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หัวข้อในการส ารวจ 
ค่าเฉล่ีย 

 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
ต้องการ 

ล าดับท่ี 

1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางมาต
วิทยาอุตสาหกรรมไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.48 0.78 มาก 1 
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2. มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสาร
ความรู้ทางมาตวิทยาอุตสาหกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.35 0.79 มาก 3 

3. มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม 

4.25 0.82 มาก 4 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

4.37 0.90 มาก 2 

รวม 4.36 0.74 มาก  
  
 จากตารางที่ 13 คุณลักษณะ/ความสามารถของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บัณฑิตต้องการในระดับมาก (
X = 4.36 )  โดยคุณลักษณะ/ความสามารถของบัณฑิตที่ผู้ ใช้บัณฑิตต้องการสูงสุดสามอันดับคือ 
สามารถประยุกต์ความรู้ทางมาตวิทยาอุตสาหกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์  และมี
ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารความรู้ทางมาตวิทยาอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทุกข้อผู้ใช้
บัณฑิตมีความต้องการในระดับมาก ( X = 4.48, 4.37 และ 4.35)   
 
สรุป คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต   หลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชามาตวิทยาอุตสาหกรรม  ปรากฏตามตารางที่ 14 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 14 คุณลักษณะ/ความสามารถของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ 
 

คุณลักษณะ / ความสามารถของ
บัณฑิต 

ค่าเฉล่ีย 
 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
ต้องการ 

ล าดับท่ี 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.70 0.61 มากที่สุด 1 
2. ด้านความรู้ 4.57 0.67 มากที่สุด 2 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.56 0.69 มากที่สุด 3 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าบุคคล

และความรับผิดชอบ 4.47 0.69 มาก 4 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 4.36 0.74 มาก 5 
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 จากตารางที่  14 คุณลักษณะ/ความสามารถของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ ผู้ใช้บัณฑิตมี
ความต้องการในระดับมากที่สุด ( X = 4.53) โดยคุณลักษณะ/ความสามารถของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการเรียงตามล าดับ คือคุณลักษณะ/ความสามารถของบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
และด้านทักษะทางปัญญา ซ่ึงผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการในระดับมากที่สุด  ( X = 4.70, 4.57 และ 
4.56) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข         การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการในระดับ  ( X = 
4.47, และ 4.36)  
 สรุป คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชามาตวิทยาอุตสาหกรรม ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการในระดับมากที่สุด โดย
คุณลักษณะ / ความสามารถของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการรายด้านเรียงตามล าดับ คือด้านคุณธรรม 
จริยธรรม   ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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สรุปผลการส ารวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 
ในสาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ทางสาขาวิชาได้สร้างแบบสอบถามออนไลน์  (Google Form) โดย
การสร้างแบบฟอร์มส ารวจความคิดเห็น โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 187 คน  
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการศึกษาต่อของนักเรียน/ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี 

โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด จากนั้นท าการวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายโดยการเทียบเกณฑ์การแปรความหมายของค่าเฉลี่ย ใน
แต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 103) 

คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจ  ระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจ  ระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจ  ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจ  ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจ  ระดับน้อยที่สุด 

 
 ผลการวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 
ตารางท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จ าแนกตามเพศ 
 

ข้อมูลท่ัวไปของนักเรียน จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
   ชาย 157 84.2 
   หญิง 30 15.8 

รวม 187 100.00 
 จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างจ านวน  187  เป็นเพศชาย 157 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2  เป็น
เพศหญิง 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 
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ตารางท่ี  2  ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จ าแนกตามช่วงอายุ 
 

ช่วงอายุ (ปี) จ านวน ร้อยละ 
   16 - 25 137 73.7 
   26 - 34 30 15.8 
   35 ปีขึ้นไป 20 10.5 

รวม 187 100.00 
  จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 16 – 25 ปี จ านวน  137  คน  คิด
เป็นร้อยละ 73.7 กลุ่มตัวอย่างล าดับถัดมามีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 26 – 34 ปี จ านวน  30  คน  คิด
เป็นร้อยละ 15.8 และกลุ่มตัวอย่างสุดท้ายมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 35 ปีขึ้นไป จ านวน  20  คน  คิด
เป็นร้อยละ 10.5 
 

ตารางท่ี  3  ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดที่
ได้รับ 

ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีได้รับ จ านวน ร้อยละ 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 10 5.3 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 118 63.1 
ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 30 16.04 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 0 0.0 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 0 0.0 
อ่ืนๆ  29 15.5 

รวม 187 100.00 
 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 63.1 ล าดับถัดมาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากส าเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญาจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.04 รองลงมาเป็นแบบอ่ืนๆ จ านวน 29 คน ซ่ึง
ได้แก่ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 28 คนและระดับปริญญาเอก จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ล าดับสุดท้ายคือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.3  
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ตารางท่ี 4  ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จ าแนกตามอาชีพปัจจุบัน 
 

อาชีพปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 62 33.2 
ครู/อาจารย์ 0 0.0 
ข้าราชการ / พนักงานราชการ / 
พนักงานมหาวิทยาลัย 56 29.9 
พนักงานบริษัท / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 59 31.6 
ผู้บริหารหน่วยงาน/เจ้าของกิจการ 10 5.3 
พนักงาน 0 0.0 

รวม 187 100.00 
 จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 62 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.2 รองลงมาคืออาชีพข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 
56 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 รองลงมาคือพนักงานบริษัท / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.6 ล าดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารหน่วยงาน/เจ้าของกิจการ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.3 
 โดยหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี   วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กรมสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ บริษัทฮาน่าเซมิคอนดัคเตอร์อยุธยา และห้างทองบางกอกโกลด์ 
 
2. ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
 ส าหรับการประเมินความสนใจต่อการจัดต้ังหลักสูตรมาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบ
คุณภาพจะแบ่ งเป็น ผลกา รประเมินด้า นรูปแบบการ เรียนการสอน ของหลักสูตรมาตรวิทย า
อุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ ผลการประเมินด้านความพร้อมและสภาพแวดล้อมในการเรียนการ
สอนของหลักสูตรที่จะเกิดขึ้น และผลการประเมินด้านความสนใจในการศึกษาต่อ  
 ส าหรับผลการประเมินด้านรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรมาตรวิทยาอุตสาหกรรม
และระบบคุณภาพมีภาพรวมค่าเฉลี่ยความน่าสนใจอยู่ในระดับมาก (X = 3.58  S.D. = 1.13) โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนสูงสุดในเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมาตรวิทยาที่
เป็นแบบ 2 ปีหลังและสามารถใช้การเทียบโอนได้ โดยมีค่าเฉลี่ยความสนใจอยู่ในระดับมาก  (X = 3.89  
S.D. = 1.15) ค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เก่ียวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่อยู่
ในระดับปานกลาง (X = 2.89  S.D. = 1.04)  
 ส าหรับผลการประเมินด้านความพร้อมและสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนของหลักสูตร
ที่จะเกิดขึ้น มีค่าเฉลี่ยความน่าสนใจอยู่ในระดับมาก (X = 3.76  S.D. = 1.04 ) โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้คะแนนสูงสุดในสองหัวข้อคือ การเรียนการสอนที่เปิดอิสระให้แก่ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปได้ เข้า
ศึกษา พร้อมได้วุฒิบัตรเพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันว่าผ่านการอบรมในศาสตร์นั้นๆ มาแล้ว  (X = 3.84  
S.D. = 1.01 ) กับการสอนที่ให้ผู้ เรียนมีการฝึกทักษะและปฏิบัติงานจริง (X = 3.84  S.D. = 1.12 ) 
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ส าหรับค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน พบอยู่ใน 2 หัวข้อคือ หลักสูตรน่าจะมีตลาดแรงงานรองรบั
ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า (X = 3.68  S.D. = 0.94 ) และการสอนรูปแบบที่เน้นการบูรณาการกับศาสตร์
ต่างๆ (X = 3.68  S.D. = 0.94 )     
 สุดท้ายผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความสนใจในการศึกษาต่อ ในระดับมาก (X = 4.37  S.D. = 
1.5 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แผนบริหารความเส่ียง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ 
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แผนบริหารความเส่ียง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 
ระบุความเส่ียง 
 

ความเส่ียง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ค่าความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง 
การจัดการเรียนการสอน F จ านวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย 

F นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
F นักศึกษาขาดทักษะด้านการค านวณ 
O นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่ก าหนด 

การท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ F อาจารย์มีภาระงานที่ได้รับมอบหมายมากท าให้มีเวลา 
ไม่เพียงพอในการท าวิจัย/ผลงานวิชาการ 

 
หมายเหตุ ความเสี่ยงทั้งหมดมี 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  (O)  และความเสี่ยงด้าน

กฎระเบียบ (C) ความเสี่ยงด้านใดมีค่าระหว่าง 20-25 ถือว่าสูงมาก ถ้ามีค่าระหว่าง 10-19 ถือว่าสูง และ มีค่าระหว่าง 1-9 ถือว่าปานกลาง 
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การประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง 
 

ความเส่ียง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม

ของหลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย  
(ปัจจัยเส่ียง) 

โอกาสท่ีจะเกิด 
(1) 

ผลกระทบความรุนแรง 
(2) 

คะแนนความเส่ียง 
(ระดับความเส่ียง) 

(1)×(2) 

ระดับความเส่ียง 

การจัดการเรียนการสอน จ านวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย 4 3 12 สูง 
นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 5 2 10 สูง 
นักศึกษาขาดทักษะด้านการค านวณ 5 2 10 สูง 
นัก ศึกษา ไ ม่ส าเร็ จการ ศึกษาตา ม
แผนการศึกษาที่ก าหนด  

2 3 6 ยอมรับได้ 

การท าวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

อาจารย์มีภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
มากท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการท า
วิจัย/ผลงานวิชาการ 

4 3 12 สูง 

 
หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยง         

ที่ยอมรับได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเส่ียง 
 

ล าดับ ความเส่ียง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) 

 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
 
 

(2) 

การควบคุม       
ท่ีมีอยู่แล้ว 

 
(3) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 
(4) 

วิธีการจัดการ    
ความเส่ียง 

 
(5) 

หมายเหตุ 

1. ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 
- จ านวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย จัดท าการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ให้หลากหลายช่องทาง รวมถึง
ผสานความร่วมมือของสถาบันมาตร
วิทยา 

  

 
ควบคุม 

 

- นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรก
และเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้
นักศึกษา 

  
 

ควบคุม 
 

- นักศึกษาขาดทักษะด้านการค านวณ จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรก
และเสริมทักษะด้านการค านวณให้
นักศึกษา 

  
 

ควบคุม 
 

- นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผน 
การศึกษาที่ ก าหนด เนื่องจากการท า 
โครงการวิจัยไม่เสร็จตามแผนที่ก าหนด 

จัดแผนการศึกษาให้นักศึกษาเริ่มท า
โครงการวิจัยต้ังแต่ชั้นปีที่ 1 เทอม 
2 และดูแลให้ค าแนะน า รวมถึง
ติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัยเป็นระยะๆ 

  

 
ควบคุม 
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ล าดับ ความเส่ียง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) 

 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
 
 

(2) 

การควบคุม       
ท่ีมีอยู่แล้ว 

 
(3) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 
(4) 

วิธีการจัดการ    
ความเส่ียง 

 
(5) 

หมายเหตุ 

2. การท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ 

เสนอให้มหาวิทยาลัยลดภาระงาน
สอนของอาจารย์และส่งเสริมให้
อาจารย์ท าวิจัยและผลงานทาง
วิชาการเพ่ิมมากขึ้น 

  

 
ควบคุม 

 

 
หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ × หมายถึง ไม่มี 
 ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์  
  × ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย     
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แผนการด าเนินงานการจัดการความเส่ียง 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม  
(1) 

การควบคุม 
ท่ีมีอยู่แล้ว 

(2) 
 

ระดับ 
ความเส่ียง 

(3) 

การ
จัดการ

ความเส่ียง 
(4) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ 
(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม) 
(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 
- จ านวนนักศึกษาไม่ได้ 
ตามเป้าหมาย 

ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน
มัธยมศึกษา และทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย  

สูง ควบคุม จัดท าหลักสูตรให้
แล้วเสร็จสมบูรณ์
ตามกรอบเวลาที่
ก าหนด 

ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรในหลาย
ช่องทาง รวมถึงผสาน
ความร่วมมือของ
สถาบันมาตรวิทยา 

 

ก.พ.-พ.ค. 
62 

- นักศึกษาขาดทักษะ 
ด้านภาษาอังกฤษ 

จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรก
และเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้
นักศึกษา 

สูง ควบคุม นักศึกษาสอบไม่ผ่าน
การวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ 

จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

พ.ค. – ต.ค. 
62 

- นักศึกษาขาดทักษะด้าน
การค านวณ 

จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรก
และเสริมทักษะด้านการค านวณให้
นักศึกษา 

สูง ควบคุม นักศึกษาสอบไม่ผ่าน
วิชาฟิสิกส์ที่ใช้ทักษะ
การค านวณ 

จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
วิชาฟิสิกส์ที่ใช้ทักษะ
การค านวณ 

พ.ค. – ต.ค. 
62 
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กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม  
(1) 

การควบคุม 
ท่ีมีอยู่แล้ว 

(2) 
 

ระดับ 
ความเส่ียง 

(3) 

การ
จัดการ

ความเส่ียง 
(4) 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ 
(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม) 
(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

- นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา 
ตามแผนการศึกษาที่ก าหนด 
เนื่องจากการท าโครงการวิจัย 
ไม่เสร็จตามแผนที่ก าหนด 

จัดให้นักศึกษาเริ่มท าโครงการวิจัย
ต้ังแต่ชั้นปีที่ 1 เทอม 2  และดูแลให้
ค าแนะน า รวมถึงติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเป็น
ระยะๆ 

ยอมรับได้ ควบคุม - ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรให้
นักศึกษาเริ่มท า
โครงการ วิจัยในชั้นปีที่ 
1 เทอม 2   

พ.ย.- ธ.ค. 
62 

ความเสี่ยงในการท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
- การท าวิจัย/ผลงานทาง 
วิชาการของอาจารย์ 

เสนอให้มหาวิทยาลัยลดภาระงาน
สอนของอาจารย์และส่งเสริมให้
อาจารย์ท าวิจัยและผลงานทาง
วิชาการเพ่ิมมากขึ้น 

สูง ควบคุม - จัดอบรมการเขียน
ผลงานวิชาการ 

มิ.ย.- ธ.ค. 
62 

              
ผู้รายงาน ...................................................... ............. 

(ดร. พลอยไพลิน ยงศิริ)  
             ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

             วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ฌ  
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการการจัดการศึกษา   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตวิทยาอุตสาหกรรม 
ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
กับ 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
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