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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in Electrical Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟา)
ชื่อยอ (ไทย)
: วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Electrical Technology)
ชื่อยอ (อังกฤษ)
: B.Sc. (Electrical Technology)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ระบบควบคุมไฟฟาในงานอุตสาหกรรม
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 125 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา
2554 เริ่มเปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 2/58 เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 12/58 เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 1/59 เมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 2/59 เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559

พ.ศ.

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มี ค วามพร อ มในการเผยแพร ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร (Thai Qualifications Register
: TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
วิศวกรไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม เจาหนาที่ฝายควบคุมระบบไฟฟา เจาหนาที่ฝายซอมบํารุง
ระบบไฟฟา เจาหนาที่เขียนแบบระบบไฟฟา เจาหนาที่ฝายฝกอบรม วิศวกรฝายขาย ครู อาจารย
ในสายงานวิชาชีพอุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจสวนตัวในสายงานทางดานเทคโนโลยีไฟฟา และอาชีพ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
ที่
1 นายบุรีรักษ สังขคงเมือง
อาจารย
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
2

นายพิศิษฐ

บุญรอด

ผูชวยศาสตราจารย

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2556

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2547

ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

2547

พระจอมเกลาธนบุรี
นายราเชณ

คณะนา

อาจารย

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

2535

ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

2549

เจาคุณทหารลาดกระบัง
4
5

นายอนุรักษ เกษวัฒนากุล
นางสาววิชิตา ตุงคัษฐาน

อาจารย
อาจารย

อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2543

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

2553

อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา)

มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร

2547

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

2550

สารสนเทศ)

พระจอมเกลาธนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

2543

3

3

อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

4

ปทส. (ไฟฟาสื่อสาร)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การสร า งหลั ก สู ต รจะสอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559) ที่กลาวถึง การพัฒนาคนไทยใหมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีความคิด
สรางสรรค ใฝเรียนรู มีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และการสรางภูมิคุมกันของประเทศ ดวยการ
พั ฒ นาประเทศโดยใช ความรู และความชํานาญดานวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทัน สมัย เนน การใช
นวัต กรรม ความคิ ดสร า งสรรค และการผลิตที่เปน มิตรกับ สิ่งแวดลอมเขามาใชในการปรับ โครงสราง
อุตสาหกรรม เพื่อสรางความมั่น คงดานอาหารและพลังงาน จึงมีความตองการผูมีความรูทางด าน
เทคโนโลยีไฟฟาเขามาชวยในการพัฒนา ทั้งนี้เปนที่ทราบกันดีวา พลังงานไฟฟาจัดเปนสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานที่มีความสําคัญ เปนปจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งปจจุบันยัง
มีความตองการใชพลังงานไฟฟาเปนจํานวนมาก จําเปนตองพึ่งพาผูมีความรูในการออกแบบ วิจัยพัฒนา
เพื่อการจัดการพลังงานใหใชพลังงานอยางเหมาะสมและคุมคา รวมไปถึงการนําพลังงานทดแทนหรื อ
พลังงานหมุนเวียนในดานไฟฟา เขามาใชในการลดปญหาดานมลพิษและลดตนทุนในกระบวนการผลิ ต
พลังงานไฟฟา และเพื่อเปนการสรางบุคลากรทางดานเทคโนโลยีไฟฟาที่มีคุณภาพ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุม
ชุมชนอยางปฏิเสธไมได ดังนั้นนอกเหนือจากมีความเชี่ยวชาญทักษะเชิงวิศวกรรมแลว ยังจําเปนที่จะตองมี
ความคํานึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม มีทักษะการสื่อสารเจรจาและมีจิตสํานึกตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อสรางผลกระทบที่นอยที่สุดจากภาคอุตสาหกรรมอันจะมีตอวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนรอบดานและ
สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 15 ป ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิง
รุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและรองรับการแขงขันทางธุรกิจ
ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศและรองรับการเปดเสรีการคาอาเซียน พ.ศ.2558 โดยการผลิตบุคลากร
ทางดานเทคโนโลยีไฟฟาจําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ โดยปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุงสูความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และ
การผลิตบัณฑิตที่ดีและเกงลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
เปาหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ การสรางบุคลากรทางเทคโนโลยีไฟฟาของประเทศ
ที่ มี ค วามรู แ ละความสามารถ สอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ ตามแผนยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให
มหาวิทยาลัยเปนกําลังสําคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟาจึงมุงพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม
ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะในดานเทคโนโลยีและงานวิศวกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ตอไป
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะอื่นๆ มีดังนี้
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปดสอนโดย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร
และคณะพยาบาลศาสตร
- หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาหลักเปดสอนโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- หมวดวิชาเลือกเสรี เปดสอนโดยคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
บริ ห ารจั ดการโดยมี สํา นั กสงเสริมวิช าการและงานทะเบียนเปนหนวยงานกลางในการทํา หนาที่
ประสานงานกับคณะตางๆ ในการเปดรายวิชาและจัดอาจารยผูสอน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีไฟฟา โดยเนนใหบัณฑิตมีท้ังคุณภาพและคุณธรรม สามารถนําวิชาการและ
เทคโนโลยีไปใชในการพัฒนาตนเองและทองถิ่น
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา เปนหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต เพื่อใหมีความรู
ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะในดานเทคโนโลยีไฟฟา การจัดการ การออกแบบระบบไฟฟา ถูกตอง
ตามหลักวิชาและสามารถนําไปประยุกตใช เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยี การบริหารและการจัดการสมัยใหม ซึ่งจะชวยพัฒนาใหอุตสาหกรรม
ไฟฟาของทองถิ่นมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงขึ้น
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อมุงเนนบัณฑิตเทคโนโลยีไฟฟาใหมีความรู ความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระและใน
สถานประกอบการได
2) เพื่อมุงเนนบัณฑิตเทคโนโลยีไฟฟาใหสามารถปรับตัวและติดตามความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
ไฟฟา และนําไปประยุกตใชในงานได
3) เพื่ อมุ งเน น บั ณฑิ ตเทคโนโลยีไฟฟาใหอยูในสังคมอยางมีคุณธรรม จริย ธรรม และเจตคติที่ดีใน
วิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตร
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง - รายงานผลการประเมิน
เทคโนโลยีไฟฟาใหมี
สม่ําเสมอ
หลักสูตร
มาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ. - พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
กําหนด
มาตรฐานระดับชาติ
ปรับปรุงหลักสูตร
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
เทคโนโลยีไฟฟาให
ความตองการของ
สอดคลองกับความ
ผูป ระกอบการดานเทคโนโลยี
ตองการของผูประกอบการ
ไฟฟา
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของผูประกอบการ
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในดานทักษะความรู
ความสามารถในการ
ทํางานโดยเฉลี่ยในระดับดี
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
พัฒนาบุคลากรดานการ
เรียนการสอน วิจัยและ
บริการวิชาการ ให
สอดคลองกับการนําไป
ปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน - ผลงานวิจัย
การสอน วิจัย และการบริการ - รายงานผลการประเมิน
วิชาการ
ความพึงพอใจในการ
- สนับสนุนใหมีการสรางงานให
ใหบริการทางวิชาการ
นักศึกษาระหวางเรียน
- รอยละการมีงานทําของ
นักศึกษา
- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
ผูประกอบการ
พัฒนาสถานที่และอุปกรณ - จัดหางบประมาณสนับสนุนการ - รายงานผลการประเมิน
การเรียน การสอนใหมี
เรียนรูใหกับนักศึกษาและ
ความพึงพอใจของ
ความทันสมัย ตอการ
อาจารย
นักศึกษาและอาจารยโดยมี
เปลี่ยนแปลงของ
ระดับความพึงพอใจไมต่ํา
เทคโนโลยี
กวาระดับดี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยจัดรายวิชาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการฝกประสบการณวิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา เรียนวันจันทรถึงวันศุกร เต็มเวลา สวนขอกําหนดตางๆใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (หมวด 3) (ภาคผนวก ช)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา หลักสูตร
และเปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี พ.ศ.
2553 (ภาคผนวก ช)
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
(ไมมี)
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2) การสําเร็จการศึกษา
ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
(ดูขอบังคับฯ 2553 หมวด 5)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา
เปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 4) (ภาคผนวก ช)
2.1.3 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขา
ไฟฟาหรือสาขาอิเล็กทรอนิกสหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทางไฟฟา
2) รับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟาหรือสาขา
อิเล็กทรอนิกสหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทางไฟฟา หรือสาขาวิชาอื่นที่ใกลเคียง ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยวิธีการเทียบโอนหรือยกเวนรายวิชา
3) การคัดเลือกผูเขาศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เพชรบุ รี พ.ศ. 2553 (หมวด 2 ) (ภาคผนวก ช) หรื อ เที ย บเท า จากสถาบั น การศึ ก ษาซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1) นักศึกษาบางสวนมีพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร
ไมเพียงพอในการใชงานและการสื่อสาร
2) ปญหาพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ เนื่องจากพื้นฐานครอบครัวที่ยากจน
3) ปญหาการปรับตัวในการเรียน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1) กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา นักศึกษาที่มีพื้นฐานความรูไมเพียงพอ โดยจัดสอนปรับ
พื้นฐานในชวงแรกเขาและระหวางการศึกษา
2) กลยุ ท ธ ใ นการดํ า เนิ น การเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาพื้ น ฐานทางด า นเศรษฐกิ จ โดยมี ก ารสนั บ สนุ น
ทุนการศึกษา และสนับสนุนการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา
3) กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาการปรับตัวในการเรียน โดยจัดใหมีการใหคําปรึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ระดับชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา (คน)
2559 2560
2561
2562
2563
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
70
105
140
140
35

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
2561

2559

2560

2562

คาบํารุงการศึกษา/คาลงทะเบียน
(เหมาจาย)

840,000

1,680,000

2,520,000 3,360,000 4,200,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

120,000

240,000

360,000

รวมรายรับ

960,000

1,920,000

2,880,000 3,840,000 4,800,000

480,000

2563

600,000
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2.6.2. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
หมวดเงิน

2559

ปงบประมาณ
2560
2561

2562

2563

700,000

700,000

ก. งบดําเนินการ

70,000

เงินเดือน

1,680,000

คาตอบแทน

17,500

56,000

105,000

140,000

140,000

คาใชสอย

21,000

63,000

115,500

154,000

154,000

คาวัสดุ

28,000

70,000

126,000

168,000

168,000

คาสาธารณูปโภค

3,500

7,000

10,500

14,000

14,000

รวม (ก)

1,757,000

2,251,800 2,732,148 3,176,906 3,256,943

ข. งบลงทุน

150,000

200,000

250,000

300,000

300,000

คาครุภัณฑ

125,000

150,000

175,000

200,000

200,000

รวม (ข)

275,000

350,000

425,000

500,000

500,000

รวม (ก) + (ข)

2,032,000

2,601,800 3,157,148 3,676,906 3,756,943

จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวที่ใชในการผลิต
นักศึกษาตามหลักสูตรนี้

35

275,000

487,500

1,780,800 1,887,648 2,000,906 2,080,943

70

105

140

140

(คาใชจายเฉลี่ยตอหัวนักศึกษา จํานวน 26,000 บาท/คน/ป)

2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเตอรเน็ต
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา
เป น ไปตามข อบั งคั บ ว า ด ว ยการจัดการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีข องมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพชรบุ รี
พ.ศ. 2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ช)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
1) กลุมวิชาแกน
บังคับเรียน
2) กลุมวิชาชีพบังคับ
บังคับเรียน
3) กลุมวิชาชีพเลือก
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

125

หนวยกิต

30
12
6
6
6
89
24
46
12
7
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หมายเหตุ 1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหนักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไมนอยกวา 9
หนวยกิตและเลือกเรียนวิชาในกลุมภาษาและการสื่อสาร อื่นๆ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ.1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ใหเลือกกลุมวิชาภาษา
และการสื่อสารเปนไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น
3) ทั้งนี้ในกรณีขอ 1) และ 2) ตองเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไมนอยกวา 12
หนวยกิต ตลอดหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
Thai for Specific Purposes
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
Thai for Critical Thinking
1540204 ภาษาไทยสําหรับครู
Thai for Teachers
1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills

30

หนวยกิต

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

13
1550103
1550104
1550105
1550106
1550107
1560101
1560102
1570101
1570102
1580101
1580102
1590101
1590102
1610101
1610102
1620101
1620102
1630101
1630102
1640101

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English for Careers
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
English for ASEAN Cultural Communication
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
ภาษาจีนเบื้องตน
Basic Chinese
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาฮินดีเบื้องตน
Basic Hindi
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
Hindi for Communication
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Basic Japanese
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเขมรเบื้องตน
Basic Khmer
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
Khmer for Communication
ภาษาเกาหลีเบื้องตน
Basic Korean
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
ภาษามลายูเบื้องตน
Basic Malay
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnam

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

14
1640102

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnam for Communication

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1050101
1050102
1050103
1050213
1510101
1520101
1520102
1520103
2010101
2010102
2050101
2060101

2500101
2500102

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล
Life Skills for Personal Growth
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
Psychology of Peace and Reconciliation
จิตวิทยาการสื่อสาร
Psychology of Communication
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
Information Literacy Skills
ทักษะการคิดเชิงระบบ
Systemic Thinking Skill
การคิดเชิงสรางสรรค
Creative Thinking
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
Aesthetics of Visual Arts
ชางเมืองเพชร
Phetchaburi Artisan
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
Aesthetics of Drama
สุนทรียภาพทางดนตรี
Aesthetics of Music

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2500100

3 (3–0–6)

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
The Way of Life Sufficiency Economy
การเมืองและการปกครองของไทย
Politics and Thai Government
วิถีไทย
Thai Living

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

15
2500103
2500104
2500105
2500106
2500107
2500108
2500109
2500110
2560111
2560101
3560101
3560102
3560503
3560504
3600101

ความเปนพลเมือง
The Citizenship
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
เพชรบุรีศึกษา
Phetchaburi Study
อาเซียนศึกษา
ASEAN Study
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
ความรับผิดชอบตอตนเอง
Self-Responsibility
สังคมนาอยู
Society Betterment
อัตลักษณไทย
Thai Identity
การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
Anti-corruption
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
การเปนผูประกอบการเบื้องตน
Entrepreneurship for the Beginner
ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม
Leadership and Teamwork Skills
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
Economics in Daily Life
การบริหารการเงินสวนบุคคล
Personal Financial Management
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Introduction of E-Commerce

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4010701
4010702

โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Our World, Science and Technology
วิทยาศาสตรกับชีวิต
Science and Life

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
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4010703
4010704
4020101
4020102
4030001
4030002
4030003
4040101
4040102
4070301
4070302
4080101
4080102
4080103
4080104
4080105
4090101
4100904
4120101

สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Natural Disasters
เคมีในชีวิตประจําวัน
Chemistry in Daily Life
เคมีและภูมิปญญาไทย
Chemistry and Thai Wisdom
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
Conservation Biology
พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
Biotechnology in Daily Life
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
การสรางเสริมสุขภาวะ
Health Promotion
สุขภาพครอบครัว
Family Health
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
Sports for Health Development
นันทนาการเพื่อชีวิต
Recreation for Life
รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
Figure and Weight Control
วิทยาศาสตรการกีฬา
Sports Science
ทักษะการวายน้ํา
Swimming Skill
อาหารนานาชาติเบื้องตน
Introduction of International Cookery
การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
Thai Traditional Medicine in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
3 (2–2–5)
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5000101
5040606
5060609
5070311
5070613
5070614
5070615
5540602
5540603
5570103
5580704
5590101
5800101
7130401
7130402
7130403
8010801
8010802
8010804

เกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life
การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
Pet Care for Recreation
ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
Aquatic Resources and Conservation
การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
Food Preservation in Routine Life
ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ
Introduction of Bakery for Business
อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Health
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
Beverage for Business
พลังงานทดแทน
Renewable Energy
การประหยัดพลังงาน
Energy Saving
ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
Electrical Technology for Daily Life
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
Intelligent Technology
การขับขี่ปลอดภัย
Safety Driving
เทคโนโลยีทองถิ่น
Technology in Locality
การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ
Spreadsheet Software Application
การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
Technology for Presentations
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
Information Technology for Teachers
การชวยฟนคืนชีพ
Resuscitation
การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
Care for Disaster Victims
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health

3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)

18
8010805

หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
National Health Security of Thai People

2 (1–2–3)

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
89
หนวยกิต
1) กลุมวิชาแกน บังคับเรียน
24
หนวยกิต
(1) กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
5501105
5502102

รหัสวิชา
4011101

รหัสวิชา
5501311
5501302
5501313

รหัสวิชา
5501401
5501404

พื้นฐานคณิตศาสตรวิศวกรรม
Fundamentals of Engineering Mathematics
คณิตศาสตรวิศวกรรม
Engineering Mathematics

3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ฟสิกส 1
Physics I

3(3-0-6)

(3) กลุมวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
คอมพิวเตอรเบื้องตนในงานอุตสาหกรรม
Basic Computer for Industrial Work
การเขียนโปรแกรมภาษา
Language Programming
การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร
Computer Aided Drawing and Design

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

(4) กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษาและการจัดการอุตสาหกรรม
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
English for Industrial Work
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
Economics Engineering

3(3-0-6)
3(3-0-6)

19
รหัสวิชา
5571101
5571103
5571601
5571701
5572103
5572201
5572203
5572704
5572707
5573206
5573303
5573305
5573307
5573402
5573706
5574708

2) กลุมวิชาชีพบังคับ บังคับเรียน
ชื่อวิชา

46
หนวยกิต
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

ทฤษฏีวงจรไฟฟา
Electrical Circuits Theory
การใชเครื่องมือวัดและอุปกรณทางไฟฟา
Use of Electrical Instruments and Devices
การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
Electrical Measurements and Instrumentation
วงจรดิจิตอล
Digital Circuit
การวิเคราะหวงจรไฟฟา
Electric Circuits Analysis
เครื่องกลไฟฟา 1
Electrical Machinery 1
เครื่องกลไฟฟา 2
Electrical Machinery 2
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Electronics Basic
ไมโครคอนโทรลเลอร
Microcontroller
การควบคุมมอเตอรไฟฟา
Electric Motor Control
การติดตั้งไฟฟาภายในและภายนอกอาคาร
Interior and Exterior Electrical Installations
การออกแบบระบบไฟฟา
Electrical System Design
การอนุรักษและการจัดการพลังงาน
Energy Conservation and Management
การสงและจายไฟฟากําลัง
Electric Power Transmission and Distribution
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
Power Electronics
การควบคุมแบบลําดับ
Programmable Logic Controller

3(2-3-4)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(1-4-4)
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3) กลุมวิชาชีพเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
5572105
5572107
5572108
5572205
5572703
5573110
5573301
5573306
5573308
5573309
5573709
5573710
5573712
5573901
5573902
5574307
5574308
5574401

วัสดุวิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering Material
คอมพิวเตอรในงานไฟฟา
Computer for Electrical Work
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering Mathematics
การขับเคลื่อนเครื่องกลไฟฟา
Electric Drives
ระบบควบคุมการเขาถึงในงานไฟฟา
Access Control System for Electrical Work
กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟา
Regulations and Electrical Standards
ระบบการทําความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air-Conditioning Systems
การปองกันระบบไฟฟากําลัง
Power System Protection
การประมาณการติดตั้งไฟฟา
Electrical Installation Estimating
การตรวจสอบและซอมบํารุงระบบไฟฟา
Electrical Appliances Service Maintenance
การเชื่อมโยงและการสื่อสารทางสัญญาณ
Interface System and Signal Communication
อิเล็กทรอนิกสในงานควบคุมอุตสาหกรรม
Industrial Control Electronics
เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
Sensor and transducer
สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟา
Seminar in Electricity Technology
โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟา 1
Special Projects in Electrical Technology 1
คุณภาพระบบไฟฟากําลัง
Electrical Power Systems Quality
การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
Electrical Power Systems Analysis
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยและลม

3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(1-4-4)
1(0-3-3)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)

21
5574502
5574712
5574901

Solar and Wind Energy Technology
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
High Voltage Engineering
ระบบควบคุม
Control Systems
โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟา 2
Special Projects in Electrical Technology 2
4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

รหัส
5574801
5574802
5574803

ไมนอยกวา

3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(1-4-4)
7

หนวยกิต

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
เตรียมสหกิจศึกษา
1(60)
Preparation Co-Operative Education
ฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา
3(450)
Field Experience in Electricity Technology
สหกิจศึกษา
6(600)
Co-Operative Education

หมายเหตุ : นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟาใหลงทะเบียนเรียนวิชา 5574802 ในกลุมฝก
ประสบการณวิชาชีพ และ วิชา 55773902 วิชา 55774901 ในกลุมวิชาชีพเลือก
นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนวิชา 5574801 และ 5574803
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรสาขาวิชานี้
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ป 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
--------------------5501401
4011101
5501105
5571101

ชื่อวิชา

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
ฟสิกส 1
พื้นฐานคณิตศาสตรวิศวกรรม
ทฤษฎีวงจรไฟฟา
รวม

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
2
17

0
0
0
0
0
3
3

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
6
6
4
34

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 20

ป 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
------------------------------5502102
5572103
5571103
5572704

ชื่อวิชา

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คณิตศาสตรวิศวกรรม
การวิเคราะหวงจรไฟฟา
การใชเครื่องมือวัดและอุปกรณทางไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
รวม

3
3
3
3
3
1
3
19

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 25

3
3
3
3
2
0
2
16

0
0
0
0
3
3
3
9

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
6
4
0
4
32
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ป 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
------------------------5501311
5571601
5571701

ชื่อวิชา

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คอมพิวเตอรเบื้องตนในงานอุตสาหกรรม
การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
วงจรดิจิตอล
รวม

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
2
2
1
14

0
0
0
2
3
4
9

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
5
4
4
31

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 23

ป 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
-------------------5501302
5572201
5573706
5572107

ชื่อวิชา

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การเขียนโปรแกรมภาษา
เครื่องกลไฟฟา 1
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
คอมพิวเตอรในงานไฟฟา
รวม

3
3
3
3
3
3
18

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 25

3
3
2
2
2
1
13

0
0
2
3
3
4
12

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
5
4
4
4
29
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ป 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

5501313
5501404
5572203
5572707
5573206
-----------

การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
เครื่องกลไฟฟา 2
ไมโครคอนโทรลเลอร
การควบคุมมอเตอรไฟฟา
เลือกเสรี
รวม

3
3
3
3
3
3
18

2
3
2
1
1
1
10

2
0
3
4
4
4
17

ศึกษาดวย
ตนเอง
5
6
4
4
4
4
27

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 27

ป 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
5573305
5573303
5574401
5574708
5573110
5573902

ชื่อวิชา

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

การออกแบบระบบไฟฟา
การติดตั้งไฟฟาภายในและภายนอกอาคาร
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยและลม
การควบคุมแบบลําดับ
กฏหมายและมาตรฐานทางไฟฟา
โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟา 1
(นักศึกษาที่ไมเรียนสหกิจศึกษา)
รวม - นักศึกษาที่ไมเรียนสหกิจศึกษา
- นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห

3
3
3
3
3
1

2
2
2
1
2
0

3
3
3
4
3
3

ศึกษาดวย
ตนเอง
4
4
4
4
4
0

15
15

9
9

19
16

20
20

- นักศึกษาที่ไมเรียนสหกิจศึกษา = 28
- นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา = 25
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ป 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

การอนุรักษและการจัดการพลังงาน
คุณภาพระบบไฟฟากําลัง
การสงและจายไฟฟากําลัง
เลือกเสรี
โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟา 2
(นักศึกษาที่ไมเรียนสหกิจศึกษา)
5574801 เตรียมสหกิจศึกษา
(เฉพาะนักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา)
รวม - นักศึกษาที่ไมเรียนสหกิจศึกษา
- นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา

3
3
3
3
3

2
2
2
1
1

3
3
3
4
4

ศึกษาดวย
ตนเอง
4
4
4
4
4

1

-

60

-

15
13

8
7

17
13/60

20
16

5573307
5574302
5573402
-----------5574901

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห

- นักศึกษาที่ไมเรียนสหกิจศึกษา = 25
- นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา = 20/60

ป 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

5574802 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา
(นักศึกษาที่ไมเรียนสหกิจศึกษา)
5574803 สหกิจศึกษา (นักศึกษาเรียนสหกิจศึกษา)
รวม - นักศึกษาที่ไมเรียนสหกิจศึกษา
- นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห

หนวยกิต

ทฤษฎี ปฎิบัติ

3

0

450

6
3
6

0

600
450
600

- นักศึกษาที่ไมเรียนสหกิจศึกษา = 0/450
- นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา = 0/600
หมายเหตุ : รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 125 หนวยกิต
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาตาม ภาคผนวก ก

ศึกษาดวย
ตนเอง
0
0

3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดั
บ

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา

1

อาจารยบุรีรักษ สังขคงเมือง

2

ผศ.พิศิษฐ บุญรอด

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

อาจารยราเชณ คณะนา

อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร)

3

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

หมายเหตุ ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร (ภาคผนวก ง)

ภาระงานสอน ชม./ปการศึกษา
2559

2560

2561

2562

2556
2547
2547
2535

26

26

26

26

28

28

28

28

2549

24

24

24

24

28

28

28

28

28

28

28

28

2543
2553
2547
2550
2543

26

4

อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
อาจารยอนุรักษ เกษวัฒนากุล วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา)
อาจารยวิชิตา ตุงคัษฐาน
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
ปทส. (ไฟฟาสื่อสาร)

สถาบันการศึกษา

ป พ.ศ.
ที่จบ

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

3

อาจารยราเชณ คณะนา

อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร)

4

อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
อาจารยอนุรักษ เกษวัฒนา วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
กุล
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา)

5

อาจารยวิชิตา ตุงคัษฐาน

2

6

อาจารยสุขุม หลานไทย

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
ปทส. (ไฟฟาสื่อสาร)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป (ไฟฟา)

ภาระงานสอน ชม./ปการศึกษา
2559

2560

2561

2562

26

26

26

26

28

28

28

28

2549

24

24

24

24

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร

2556
2547
2547
2535

2543
2553
2547

28

28

28

28

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏพระนคร

2550

28

28

28

28

2543
2537
2528

24

24

24

24

27

อาจารยบุรีรักษ สังขคง
เมือง
ผศ.พิศิษฐ บุญรอด

สถาบันการศึกษา

ป พ.ศ.
ที่จบ

28
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1. มาตรฐานผลการเรี ย นรู ข องประสบการณ ภ าคสนาม ความคาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู
ประสบการณ
ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปน
ในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) บูรณาการความรูที่เรียนมาในการแกปญหาทํางานไดอยางเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานประกอบการได
5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
6) มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหประมวลผล
4.2 ชวงเวลา
1) ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4 สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาการฝกงาน
2) ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4 สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาสหกิจศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
สัปดาห
1-16
1-16
1-16

ทักษะ
1. ฝกการเตรียมสหกิจศึกษา
2. ฝกทักษะสหกิจศึกษา
3. ฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีไฟฟา

ชั้นปที่
1

2

3

4




5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
ศึกษาคนควา ทําการทดลอง และรายงานผลจากการทดลองดานตาง ๆ หรือดําเนินการวิจัยเชิง
ปริมาณ และคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวของทางเทคโนโลยีไฟฟา
5.2 ผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบื้องตน และเขียนรายงาน
ผลการวิจัยเพื่อการสื่อสารได
5.3 ชวงเวลา ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงการใหนักศึกษาเปนรายบุคคล
2) มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา
3) อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอและกระบวนการศึกษาคนควา
4) มีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผลจากรายงานความกาวหนาในการทําโครงงาน โดยอาจารยที่ปรึกษา และ
ประเมินผลจากผลสําเร็จของโครงงาน และจัดสอบโดยการนําเสนอ ที่มีอาจารยสอบไมนอยกวา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตนและทําหนาที่
เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ
และสังคม

2)

3)

4)
5)
6)

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- สงเสริมและสอดแทรกใหนักศึกษามีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปญญาและขอมูลสวน
บุคคลการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกตอง
นอกจากนี้อาจมีการจัดคายพัฒนาชุมชน เพื่อให
นักศึกษามีโอกาสประยุกตหรือเผยแพรความรูที่ได
ศึกษามา
- รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพื้นฐานของศาสตร
มีความรูพื้นฐานในศาสตรที่เกี่ยวของทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อยูในเกณฑดี
และสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคทฤษฎีและ
สามารถประยุกตไดอยางเหมาะสมในการ
ปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝกหัด โครงงาน และ
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาตอในระดับสูง
กรณีศึกษาใหนักศึกษาเขาใจการประยุกตองค
ความรูกับปญหาจริง
มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถ - รายวิชาเลือกที่เปดสอนตองตอยอดความรูพื้นฐาน
พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
ในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร
มีโจทยปญหาที่ทาทายใหนักศึกษาคนควาหา
ความรูในการพัฒนาศักยภาพ
คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหา - รายวิชาควรมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรือโครงงาน
ไดอยางเปนระบบและเหมาะสม
ใหนักศึกษาไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ ฝกแกปญญา
มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะ -โจทยปญหาและโครงงานของรายวิชาตางๆ ควรจัด
การบริหารจัดการและทํางานเปนหมูคณะ
ใหมีกิจกรรมกลุม เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกฝน
การทํางานเปนหมูคณะ
รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถ - การมอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี
รวบรวมความรู นําเสนอในชั้นเรียน และมีการ
เผยแพรความรูที่ได

7) มีความสามารถในการใชภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศในการสื่อสารและปฏิบัติ
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีตาง

- มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่
สงเสริมใหเกิดการแสวงหาความรูที่ทันสมัย การ
เผยแพร การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู
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การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
(TQF : HEd.) ของ 5 ทักษะ มีดังนี้

1. ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญตอการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน มีการนําหลักคุณธรรมมาใชในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
4) มีศิลธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ใหมีการรักษาศีล มีการฝกสมาธิ และมี
การฝกฝนทักษะทางปญญา
2) ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาที่กําหนด
3) เปดโอกาสใหนักศึกษามีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เนนเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับขององคกรและสังคม
8) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลานัดหมาย และการสงงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมตาง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ อยางตอเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแตงกาย
7) ความซื่ อ สั ต ย ท างวิ ช าการ เช น ไม นํ า ผลงานของผู อื่ น มาเปน ของตน ไม ดั ด แปลง
ขอคนพบ
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2. ทักษะทางความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เปนพื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนํามาประยุกตใช
เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนดานความรู
1) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อใหเกิดองคความรู
2) มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม และการนําเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนทักษะการฟง การพูด
การอาน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตร
อืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
5) การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) ฝกการแกปญหาจาก
สถานการณจริง
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนดานความรู
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบยอย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ไดอยางถูกตอง
5) ประเมินจากการแกปญหาจากสถานการณจริง
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสั มฤทฺธิ์ของนักศึ กษาดวยวิธี การวัด แบบตาง ๆ ตาม
เกณฑที่กําหนดของแตละรายวิชา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค และคิดอยางเปนระบบ
2) สามารถสื บ ค น วิ เ คราะห ประมวลและประเมิน สารสนเทศ เพื่อใชแกปญ หาอยาง
สรางสรรค
3) สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสรางนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแกปญหา
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สงเสริมการเรียนรูโดยการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการฝกปฏิบัติจริง
2) การสอนที่เนนทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
สงเสริมการคิด วิเคราะห และสังเคราะห
3) การศึกษาคนควาจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห สังเคราะห
ทํารายงาน
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4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ
โดยใชหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมิ น จากการรายงานผลการดํ า เนิ น งานและการแก ป ญ หาที่ เ กิ ด จากการฝ ก
ปฏิบัติจริง
3) ประเมินจากผลงานที่ไดจากการศึกษาคนควาและการรายงาน
4) ปรเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายใหศึกษาคนควา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกไขปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ของกลุม ทั้งในบทบาทผูนําหรือผูรวมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ
4) วางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น ได อ ย า งเหมาะสมกั บ บทบาท หน า ที่ และความ
รับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกรอยาง
เหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) สงเสริมการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา และการเปนสมาชิกกลุม
2) ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสงเสริม
ทักษะการอยูในสังคม
3) ใหความสําคัญในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและการใหความรวมมือ
4) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม
5) ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษากล าแสดงออกและเสนอความคิ ด เห็ น ภายในกรอบแหงสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผูอื่น
6) ใชวิธีการสอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝกการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอื่นดวยเหตุผล
7) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียน โดยอาจารยและนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทํางานรวมกับผูอื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝกภาคสนาม
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับ
โอกาส และวาระ
2) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารได
อยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูลนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ไดอยางเหมาะสม
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการกําหนดปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมใหมีการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ
แกปญหา
2) มอบหมายงานค น คว า องค ค วามรู จ ากแหล ง ข อ มู ล ต า งๆ โดยใช ค อมพิ ว เตอร แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมาย
3) การใชสื่อสังคมออนไลนเปนสื่อการสอน
4) การจัดการเรียนรูแบบประสบการณ (Experiential Learning) ใหผูเรียนประยุกตใช
ทักษะและเชื่อมโยงองคความรูนําไปปฏิบัติ นําไปใชแกปญหา
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงาน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ไดฝกทดลอง ฝกปฏิบัติการ
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต และการ
ดําเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม ตลอดจนสามารถทํางานเปนทีม
4) ตระหนักในผลกระทบของการใชความรูดานเทคโนโลยีตอบุคคลและสังคม
5) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝงจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง
2) ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาที่กําหนด
3) เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมี
เมตตา กรุณา และความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เนนเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับขององคกรและสังคม
8) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลานัดหมาย และการสงงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากความพฤติกรรมในการทํากิจกรรมตาง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฏระเบียบและขอบังคับตางๆ อยางตอเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแตงกาย
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน และวิทยาศาสตรพื้นฐาน
2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติ
3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ เชน การบริหารจัดการ
การตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
4) สามารถนําความรูไปใชวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการและเครื่องมือ
เหมาะสม
5) สามารถประเมินศักยภาพและแนวทางเพื่อการพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ
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2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อใหเกิดองค
ความรู
2) มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม และการนําเสนอผลการศึกษา
3) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5) การจัดกิจกรรมโครงการการฝกทักษะวิชาชีพ
6) ฝกการแกปญหาจากสถานการณจริง
7) การศึกษาประสบการณตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ
2) การทดสอบยอย
3) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
4) ประเมินจากความสนใจและรายงานผลการศึกษาดูงาน
5) ประเมินจากกิจกรรมโครงการการฝกทักษะวิชาชีพ และการปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง
6) ประเมินจากผลการฝกประสบการณจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีวิจารณญาณในการใชความคิดที่เหมาะสม
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3) สามารถวิเคราะหปญหา และเสนอแนวทางการแกไขปญหาดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมไดอยางมีระบบ
4) มีความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยาง
สรางสรรค
5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สงเสริมการเรียนรูโดยการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการฝกปฏิบัติจริง
2) มอบหมายงานที่สงเสริมการคิด วิเคราะหและสังเคราะห
3) การศึกษาคนควาและการรายงาน
4) การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัย เชนการทําปญหาพิเศษฯ
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2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการฝก
ปฏิบัติจริง
2) ประเมินจากผลงานที่ไดจากการฝกภาคปฏิบัติ
3) ประเมินจากทักษะการศึกษาคนควา ผลงานและการรายงาน
4) ประเมินจากกระบวนการและผลการวิจัย
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารกับกลุมคนและสังคมไดอยางเหมาะสม
2) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมได
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ตอเนื่อง
4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย และ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) สงเสริมการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา และการเปนสมาชิกกลุม
2) ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
สงเสริมทักษะการอยูในสังคม
3) ใหความสําคัญในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและการใหความรวมมือ
4) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม
5) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็น
6) ใชวิธีการสอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝกการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอื่นดวยเหตุผล
7) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียนโดยอาจารยและนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทํางานรวมกับผูอื่น
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2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยาง
ดี
2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลและเลือกใชรูปแบบการนําเสนอขอมูลไดอยาง
เหมาะสม
3) มีวิจารณญาณในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ
5) สามารถสืบคนขอมูลและติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สถานการณโลก โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูล
2) มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตางๆ และใหนักศึกษานําเสนอ
3) การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย
4) ใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาดานความมีเหตุผลและมีการบันทึกเปนระยะ
2) ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
3) ประเมินจากทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
ผลงาน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

1050101 พฤติกรรมมนุษยกบั การพัฒนาตน















































1050102 ทักษะชีวิตเพือ่ ความงอกงามสวนบุคคล















































1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง















































1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร















































1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต















































1520101 ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ















































1520102 ทักษะการคิดเชิงระบบ















































1520103 การคิดเชิงสรางสรรค















































1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร















































1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ















































1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห















































1540204 ภาษาไทยสําหรับครู















































1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร















































1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ















































1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน















































1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทางวัฒนธรรม
อาเซียน
1550107 ภาษาอังกฤษสําหรับครู











































































































































1560101 ภาษาพมาเบื้องตน















































1560102 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร















































1570101 ภาษาจีนเบื้องตน















































1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร















































1580101 ภาษาฮินดีเบื้องตน















































1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร















































1590101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน















































1590102 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร















































1610101 ภาษาเขมรเบื้องตน















































1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร















































1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร















































1630101 ภาษามลายูเบื้องตน















































1630102 ภาษามลายูเพือ่ การสื่อสาร















































1640101 ภาษาเวียดนามเบือ้ งตน















































1640102 ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่อสาร















































2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
2010102 ชางเมืองเพชร





























































































2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป















































2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี
2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง





























































































2500101 การเมืองและการปกครองของไทย















































2500102 วิถีไทย















































2500103 ความเปนพลเมือง















































2500104 มนุษยกับสิ่งแวดลอม















































2500105 เพชรบุรีศึกษา















































2500106 อาเซียนศึกษา
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท















































2500108 ความรับผิดชอบตอตนเอง















































2500109 สังคมนาอยู















































2500110 อัตลักษณไทย















































2560111 การตอตานการทุจริตคอรัปชัน่















































2560101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน















































3560101 การเปนผูประกอบการเบื้องตน















































3560102 ทักษะความเปนผูนาํ และการทํางาน เปนทีม















































3560503 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน















































3560504 การบริหารการเงินสวนบุคคล















































3600101 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน















































4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี















































4010702 วิทยาศาสตรกบั ชีวิต















































4010703 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน















































4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ















































4020101 เคมีในชีวิตประจําวัน
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

4020102 เคมีและภูมิปญญาไทย















































4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ















































4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต















































4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน















































4040101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน















































4040102 การคิดและการตัดสินใจ















































4070301 การสรางเสริมสุขภาวะ















































4070302 สุขภาพครอบครัว















































4080101 กีฬาเพื่อสุขภาพ















































4080102 นันทนาการเพื่อชีวิต















































4080103 รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก















































4080104 วิทยาศาสตรการกีฬา















































4080105 ทักษะการวายน้ํา















































4090101 อาหารนานาชาติเบื้องตน















































4100904 การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน















































4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

5000101 เกษตรในชีวิตประจําวัน















































5040606 การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ















































5060609 ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ















































5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน















































5070613 ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ















































5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5540602 พลังงานทดแทน















































5540603 การประหยัดพลังงาน















































5570103 ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน















































5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ















































5590101 การขับขี่ปลอดภัย















































5800101 เทคโนโลยีทองถิ่น















































7130401 การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ















































7130402 เทคโนโลยีการนําเสนองาน















































7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

8010801 การชวยฟนคืนชีพ















































8010802 การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ















































8010804 ชีวิตและสุขภาพ















































8010805 หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย















































หมายเหตุ สําหรับผูส อนรายวิชาใด ๆ จําเปนตองจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู (learning outcome) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยตองนําไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
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หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาแกน บังคับเรียน
5501105 พื้นฐานคณิตศาสตรวิศวกรรม
5502102 คณิตศาสตรวิศวกรรม
4011101 ฟสิกส 1
5501311 คอมพิวเตอรเบื้องตนในงาน
อุตสาหกรรม
5501302 การเขียนโปรแกรมภาษา
5501313 การเขียนแบบและออกแบบดวย
คอมพิวเตอร
5501401 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
5501404 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
กลุมวิชาชีพบังคับ บังคับเรียน
5571101 ทฤษฏีวงจรไฟฟา
5571103 การใชเครื่องมือวัดและ
อุปกรณทางไฟฟา
5571601 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
5571701 วงจรดิจิตอล

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
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5572103 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
5572201 เครื่องกลไฟฟา 1
5572203 เครื่องกลไฟฟา 2
5572704 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
5572707 ไมโครคอนโทรลเลอร
5573206 การควบคุมมอเตอรไฟฟา
5573303 การติดตั้งไฟฟาภายในและภายนอก
อาคาร
5573305 การออกแบบระบบ ไฟฟา
5573307 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน
5573402 การสงและจายไฟฟากําลัง
5573706 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
5574708 การควบคุมแบบลําดับ
กลุมวิชาชีพเลือก ใหเลือกเรียน
5572105 วัสดุวิศวกรรมไฟฟา
5572107 คอมพิวเตอรในงานไฟฟา
5572108 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา

2. ความรู

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
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5572205 การขับเคลื่อนเครื่องกลไฟฟา
5572703 ระบบควบคุมการเขาถึง ในงาน
ไฟฟา
5573110 กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟา
5573301 ระบบการทําความเย็นและปรับ
อากาศ
5573306 การปองกันระบบไฟฟากําลัง
5573308 การประมาณการติดตั้งไฟฟา
5573309 การตรวจสอบและซอมบํารุง
ระบบไฟฟา
5573709 การเชื่อมโยงและการสื่อสารทาง
สัญญาณ
5573710 อิเล็กทรอนิกสในงานควบคุม
อุตสาหกรรม
5573712 เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
5573901 สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟา
5573902 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟา
1
5574307 คุณภาพระบบไฟฟากําลัง
5574308 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
5574401 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย
และลม
5574502 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
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5574712 ระบบควบคุม
5574901 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟา 2
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
5574801 เตรียมสหกิจศึกษา
5574802 ฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
ไฟฟา
5574803 สหกิจศึกษา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวั ดผลและการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาเปน ไปตามข อบัง คับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพชรบุรี วาดว ย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษาการทวนสอบ
ในระดับรายวิชามีการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติการทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหมโดยใชแบบสอบถามหรือประชุมรวมกัน
2) ใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาจาก
การฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือปญหา
พิเศษ ที่ผูเรียนไดรับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
1) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานความ
เห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
3) การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในดานความรู ความ
พรอม และสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
5) การประเมินจากนักศึกษาเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการ
พัฒนาองคความรูของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ภาคผนวก ช)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีอาจารยพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและคําปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยในคณะ
2) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบัน คณะ
ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
3) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาการสนับสนุนดานการศึกษาตอฝกอบรมดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ และการประชุมทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาและ
วิศวกรรมไฟฟา
3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
4) มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้
1) กอนเปดภาคเรียน มีการประชุมคณาจารยที่สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา เพื่อยืนยันการจัด
ตารางสอนและมอบหมายให คณาจารยเตรียมความพรอมในเรื่อง เครื่องมือ อุปกรณประกอบ การ
เรียนการสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนตางๆ
2) ในระดับคณะฯมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรในทุกๆ ดาน
3) ในหนึ่งภาคการศึกษา จัดใหมีการประเมินผลอยางนอยสองครั้งคือ กลางภาค และปลายภาค
4) แจงผลการประเมินหลักสูตรใหผูเกี่ยวของเพื่อนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง
5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละป สงผลการประเมินตางๆ ใหคณะและคณาจารยทราบ เพื่อ
ทําการปรับปรุงหลักสูตร
6) แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ทําการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะและสาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจําปเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนู –
ปกรณ วัสดุครุภัณฑในหองปฏิบัติการและคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
สรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา นอกจากนั้นไดมีการประสานงานกับ
สํานัก วิทยบริการสารสนเทศในการจัดซื้อตําราและสื่อการเรียนการสอน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือตําราและการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทยบริการ
และสารสนเทศเปนผูดําเนินการการบริหารจัดการ สวนระดับคณะและสาขาวิชามีหนังสือ ตําราและวัสดุ
อุปกรณที่ใชส นับ สนุน การจัดการเรียนการสอนอยางเพีย งพอ นสวนของอุป กรณ ที่มีอยูเ ดิ มนั้น มี เ พีย ง
พอที่จะใชในการฝกทักษะที่จําเปน แตในสวนของการฝกทักษะเฉพาะ หรือการวิจัยยังมีความจําเปนที่
จะตองจัดหาเพิ่มเติม รายการทรัพยากรที่มีอยูเดิม ประกอบดวย
1. สถานที่
(1) อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา และอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 16)
ชั้น 4-5 ประกอบดวยหองปฏิบัติการ จํานวน 6 หอง ดังนี้
1) หองปฏิบัติการไฟฟา 1 (งานอิเล็กทรอนิกสกําลัง,ไมโครคอนโทรลเลอร)
2) หองปฏิบัติการไฟฟา 2 (งานหมอแปลงไฟฟา,เครื่องกลไฟฟา)
3) หองปฏิบัติการไฟฟา 3 (งานเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร)
4) หองปฏิบัติการไฟฟา 4 (งานสงจายและปองกันระบบไฟฟา)
5) หองปฏิบัติการไฟฟา 5 (งานวัดและควบคุมทางไฟฟา)
6) หองปฏิบัติการไฟฟา 6 (งานวิจัยและคนควาขอมูล)
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(2) อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(อาคาร 16) บริเวณชั้น 3 ประกอบดวยหองปฏิบัติการ จํานวน 4 หอง ดังนี้
1) หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1 (ประมวลผลสัญญาณและคอมพิวเตอร)
2) หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 2 (ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร)
3) หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 3 (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและเครื่อง มือวัด)
4) หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 4 (วิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส)
(3) อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 16) บริเวณ ชั้น 1 , 2 และ4 ประกอบดวย
หองปฏิบัติการและหองบรรยาย จํานวน 3 หอง ดังนี้
1) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (ชั้น 1)
จํานวน 1 หอง
2) หองบรรยายขนาด 150 ที่นั่ง (ชั้น 2)
จํานวน 1 หอง
3) หองบรรยายขนาด 45 ที่นั่ง (ชั้น 1)
จํานวน 4 หอง
2. อุปกรณการสอน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รายการ

เครื่องวัดสตอเรจสโคป
เครื่องวัดออสซิโลสโคป
เครื่องวัดพลังงานไฟฟา
เครื่องซิกแนลเจนเนอเรเตอร
เครื่องวัดกําลังไฟฟา
เครื่องวัดความถี่
เครื่องวัดความเร็วรอบ
เครื่องวัดมัลติมิเตอร
เครื่องวัดเฟส
เครื่องวัดตัวประกอบกําลัง
ชุดทดลองเทคโนโลยีไฟฟาตางๆ
ชุดอุปกรณการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อิเล็กทรอนิกสในรายวิชาที่ใชสอนรวมกัน
แหลงจายแรงดันไฟฟา 3 เฟส
แหลงจายแรงดันไฟฟา 1 เฟส
แหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง
แหลงจายแรงดันไฟฟากระแสสลับ
ชุดรีซิสทีฟโหลด (220/380 โวลต : 3X0 – 350 วัตต)
ชุดรีซิสทีฟโหลด (220/380 โวลต : 3X0 – 100 วัตต)
ชุดรีซิสทีฟโหลด (220/380 โวลต : 3X0 – 100 วาร)
เครื่องวัดเอซี แอมปมิเตอร
เครื่องวัดเอซี โวลตมิเตอร
เครื่องวัดเพาเวอรแฟคเตอร มิเตอร 1 เฟส

จํานวนที่มีอยู
8
2
3
2
2
1
1
8
1
1
14
21
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
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ลําดับ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

รายการ
เครื่องวัดเพาเวอรแฟคเตอร มิเตอร 3 เฟส
เครื่องวัดวัตต มิเตอร 1 เฟส
เครื่องวัดวัตต มิเตอร 3 เฟส
เครื่องวัดดีซี แอมปมิเตอร
เครื่องวัดดีซี โวลตมิเตอร
หมอแปลงแรงดันไฟฟา 1 เฟส ชนิด เชลล
หมอแปลงแรงดันไฟฟา 1 เฟส ชนิด เทอรเรีย
หมอแปลงแรงดันไฟฟา 1 เฟส ชนิด คัทคอร
หมอแปลงแรงดันอัตโนมัติ
แหลงจายแรงดันไฟฟา 3 เฟส 45-0-45 โวลต 2 แอมป
เครื่องซิกพัลสคอนโทรลเลอร
ชุดรีซิสทีฟโหลด
กรุป ออฟ ไดโอต
กรุป ออฟ เอสซีอาร
เครื่องทูพัลสคอนโทรลเลอร
เครื่องอินดัคทีฟโหลด
คาปาซิเตอร
โฟร ชาแนล ไอโซเลทติ้ง แอมปพลิไฟลเออร
เครื่องทอรค สปด เมียซัวริ่ง อินสทรูเมนท
ฟลด รีโอสตัท ดีซี เจนเนเรเตอร
ฟลด รีโอสตัท ดีซี มอเตอร
คาปาซิเตอร รัน มอเตอร
มอเตอรไฟฟา 3 เฟส 2 ความเร็ว
ซิงเกิลเฟส สปลิทเฟส มอเตอร
อิเล็กทรอแม็คเนติค เบรก
โรตารี่ เอ็นคอนเดอร
3 เฟส ซิงโครนัส แม็ชชีน
ดีซี ชั้น วาวด แม็ชชีน
ดีซี คอมพาวด วาวด แม็ชชีน
ดีซี ซีรี่ วาวด แม็ชชีน
สแควเรียว เคท 3 เฟส มอเตอร
รีซีสเตอร
เอ็กซเซลลา โมเดล : TSGC2-7
ตัวตานทานปรับคาได

จํานวนที่มีอยู
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารย
และนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย
ผูสอนแตละราบวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปนเพิ่มเติม ใน
สวนของคณะและสาขาวิชา มีการจัดหาวัสดุ- อุปกรณ ครุภัณฑ และสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาตามที่ตองการ นอกจากนั้นตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอนประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ
การจัดจางอาจารยพิเศษใหทําไดเฉพาะหัวขอเรื่องที่ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษเทานั้น โดยการ
พิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และการจัดจางอาจารยพิเศษควร
วางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของคณะฯและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสามารถใหบริการอาจารยในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
นอกจากนั้นคณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการฝกอบรมใหกับบุคลากร
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours)
เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัด ทํ า
กิจกรรมแกนักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองได
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1) ศึ กษาข อมู ล ความต องการกํ า ลั ง คนในสาขาวิช าเทคโนโลยี ไ ฟฟา เพื่อนํามาใชป ระกอบการวาง
แผนการรับนักศึกษา
2) อั ต ราการมี งานทํ า /การศึ กษาต อของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ป หลั งสํ าเร็ จ การศึ กษาไม น อยกวา
รอยละ 80
3) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก 5 โดยมี
ความพึงพอใจในดานความรู ทักษะ ความเปนผูมีจิตอาสา ความสามารถในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ

56
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
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(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละห 









(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื 
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย /บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0













(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ
และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนก
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูส อนจะตองประเมินผู เรียนในทุกๆหัวข อวามี ความเข าใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก
นั กศึ กษา การตอบคํ า ถามของนั กศึ กษาในชั้น เรีย น ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูล จากที่กลาวขางตน แลว ก็ จ ะ
สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็
จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมี
ความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่สอนไป สวนชวงหลังการสอนหากพบวามีปญหามีขอเสนอแนะจากผูเรียนก็
จะตองมีการดําเนินการวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน เพื่อนําไปปรับปรุงกลยุทธการสอนและ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การ
ตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อ
การสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาครวมนั้นจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร ติดตามประเมิน
ความรูของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในดานใด ซึ่งจะมี
การรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละวิชา โดยสํารวจจากนักศึกษาปสุดทาย บัณฑิตใหม ผูใชบัณฑิต
และผูทรงคุณวุฒิ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับ
การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงยอย/หรือบางรายวิชา ทําไดโดยการรวบรวมขอมูล การสอบถาม และการประชุม
ผูบริหารคณะ อาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร และนักศึกษา จะทําใหทราบปญหาในการบริหาร
หลั กสู ต รทั้ งในภาพรวม และในแต ล ะรายวิช า กรณีที่พบปญ หาของรายวิช าก็ส ามารถที่จ ะดําเนิน การ
ปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่
พบป ญ หา พร อ มรายงานผลการปรั บ ปรุ ง ต อ คณะกรรมการวิ ช าการ สภาวิ ช าการ สภามหาวิ ท ยาลัย
ตามลําดับ
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

1540201

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
การฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการฟง การพูด การอาน และการเขียนให
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การแปลความ การ
ตีความ และการขยายความ ฝกพูดในสถานการณตาง ๆ เขียน และการใชสื่อประสมในทาง
วิ ช าการในการนํ า เสนอผลการสื บ ค น โดยเน น กระบวนการทั ก ษะสั ม พั น ธ ท างภาษา
จริยธรรมในการใชภาษาไทย การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง

1540202

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Business Specific Purposes
การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาไทยให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเหมาะสมกั บ อาชี พ ต า ง ๆ โดยเน น
การพูด การเขียนในโอกาสตาง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การ
เขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโตตอบทางธุรกิจ การเขียนขาวประชาสัมพันธทาง
ธุรกิจ การสื่อสารธุรกิจผานสังคมออนไลนและเจรจาทางธุรกิจในสถานการณจริง

1540203

ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
3 (3–0–6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะหและการสังเคราะห เนนทักษะการรับ
สารจากการฟง และการอานสามารถนําสารที่ไดรับ ไปสู กระบวนการคิดวิเ คราะห และ
นําเสนอได การฟงเพื่อจับใจความ การฟงเพื่อการวิเคราะห การฟงเพื่อการตีความ การ
ฟงอยางมีวิจารณญาณ รวมถึงการอานเพื่อจับใจความ การอานเพื่อการวิเคราะห การอาน
เพื่ อ การตี ค วาม และการอ า นอย า งมี วิ จ ารณญาณ การสื่ อสารในสั งคมออนไลน และ
สถานการณจริง

1540204

ภาษาไทยสําหรับครู
3 (3–0–6)
Thai for Teachers
การฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ภาษาไทย ธรรมชาติของภาษา ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย หลักการใชภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร สารสนเทศที่เกี่ยวของกับภาษาไทย โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทาง
ภาษาดานการฟง การพูด การอานและการเขียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะความเปนครู
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

1550101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่ อการฟง การพูด การอาน และ การเขียนที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดยใชศัพท สํานวน และโครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม นําเสนอความคิดและความรูที่เกี่ยวของกับทองถิ่นและสากลที่ไดจากการฟง
และการอาน จากสื่อที่หลากหลาย การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง

1550102

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
การพัฒนาทักษะการเรียนรู การศึกษาคนควา การฟงและการอาน การอนุมานความ การ
จับใจความและรายละเอียดสําคัญ การสรุปความ และนําเสนอขอมูลดวยการพูดและการ
เขียนสั้น ๆ ตอบุคคล ตอสาธารณะ การแสวงหาความรูสื่อตาง ๆ สื่อออนไลนสาธารณะ
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองเหมาะสม

1550103

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
การฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน ที่
เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพอยางถูกตองตามเนื้อหาและบริบท การสนทนาในโอกาส
ตางๆ การแสดงความคิดเห็น การอานสรุปความ การเขียนในงานอาชีพตาง ๆ โดยใชศัพท
สํานวน และโครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูกตองเหมาะสม

1550104

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
ความรูเบื้องตนของภาษาอังกฤษดานเสียงและโครงสรางทางภาษา คําศัพท ความหมาย
ของประโยค การเรี ย งลําดับ คํา การออกเสีย งคํา วลี และประโยค เพิ่มพูน ทักษะการ
สื่ อสารระดั บ พื้ น ฐาน เรีย นรูคําศัพท อย างนอย 1,500 คํา ทั้งที่เกี่ย วของกับ บริบทของ
ผูเรียนและสากล

1550105

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารทางธุรกิจ ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ตามบริบท การสื่อสารทางธุรกิจ ทั้งเนื้อหาและวิธี การตามสถานการณ พัฒนาความรู
ความสามารถในการปฏิสัมพันธ การนําเสนอสินคา การสื่อสารทางธุรกิจทองถิ่นและสากล
ทั่วไป โดยสื่อสารกับบุคคลสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อสังคมออนไลน
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1550106

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
การฝ กทั กษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อการสื่ อสาร การฟง การพูด การอาน และการเขีย นที่
เกี่ยวของกับอาเซียนอยางบูรณาการ ใชคําศัพท สํานวน และภาษาที่ถูกตองเหมาะสมกับ
บริบทในอาเซียน ศึกษาขอมูลความรูระดับพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒนา
ทักษะการนําเสนอความคิด ความรู การอภิปราย การติดตอสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน
และการแสวงหาความรู ผ า นสื่ อ ต า ง ๆ และประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอย า ง
เหมาะสม

1550107

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3 (3–0–6)
English for Teachers
การศึกษาและพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อเปน
เครื่องมือในการสื่อสารทางดานการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การ
สื บ ค น ข อ มู ล แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็น นํ า เสนองานทางวิ ช าการ และการฝ ก สอนใน
สถานการณจริง โดยใชคําศัพทสํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสม

1560101

ภาษาพมาเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Burmese
ฝกทักษะพื้นฐานการฟง พูด อาน เขียนภาษาพมาในระดับตน และศึกษาโครงสรางพื้นฐาน
ของภาษาพมา ระบบเสียง คํา ประโยคระดับพื้นฐาน

1560102

ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาพมาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจํา
วัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม

1570101

ภาษาจีนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Chinese
หลักและวิธีการถอดเสียงอานภาษาจีนกลางดวยระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่ พินอิน) การ
อานออกเสียงที่ถูกวิธีและเปนมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟง การพูด การอาน
และการเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกทองจําบทสนทนาและอานขอความสั้นๆ และเขียน
ประโยคพื้นฐานโดยใชรูปแบบโครงสราง ไวยากรณพื้นฐาน

1570102

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication

รหัสวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3 (3–0–6)

เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า น และการเขี ย น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวน และรูปประโยคอยางถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)
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1580101

ภาษาฮินดีเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Hindi
เรียนรูระบบเสียงภาษาฮินดี ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน
และเรียนตัวอักษรภาษาฮินดี เพื่อสามารถอานและเขียนคําศัพทและสํานวนพื้นฐานได

1580102

ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Hindi for Communication
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น เขี ย นภาษาฮิ น ดี เ พื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม

1590101

ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Japanese
เรียนรูระบบเสียงภาษาญี่ปุน ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน
และเรียนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพื่อสามารถอานและเขียนคําศัพท
และรูปประโยคขั้นพื้นฐานได

1590102

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
พั ฒ นาทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า น และการเขี ย นภาษาญี่ ปุ น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน สามารถใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคอยางถูกตองเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม

1610101

ภาษาเขมรเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Khmer
เรียนรูระบบเสียงภาษาเขมร ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน
และเรียนตัวอักษรภาษาเขมร เพื่อสามารถอานและเขียนคําศัพท และสํานวนพื้นฐานได

1610102

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Khmer for Communication
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น เขี ย นภาษาเขมรเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม

1620101

ภาษาเกาหลีเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Korean
เรียนรูตัวอักษรเกาหลีและรูปแบบการประสมคํา ฝกทักษะพื้นฐานดานการฟง พูด อาน
และเขียน คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคและไวยากรณขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)
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1620102

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Korean for Communication
เรียนรูทักษะการอานและการออกเสียงอักษรเกาหลีขั้นพื้นฐาน ศึกษาและฝกทักษะการ
สนทนาเรื่องทั่วๆ ไปเพื่อใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และการใชคําศัพท สํานวนตางๆ
ตามวัฒนธรรมของเกาหลี

1630101

ภาษามลายูเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Malay
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษามลายูในระดับตน และศึกษาโครงสรางพื้นฐาน
ของภาษามลายูระบบเสียง คําและประโยคระดับพื้นฐาน

1630102

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Malay for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคม และ
วัฒนธรรม

1640101

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Vietnam
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษาเวียดนามในระดับตน และศึกษาโครงสราง
พื้นฐานของภาษาเวียดนามระบบเสียง คําและประโยคระดับพื้นฐาน

1640102

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Vietnam for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
ตนเอง)
1050101

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวย

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษยดานชีววิทยา
จิ ต วิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยา และจริ ย ธรรม ปรั ช ญาในการศึ ก ษาตน การพั ฒ นาตนและ
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม ทักษะการจัดการภาวะความขัด แยง
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการแกปญหา ทักษะการแสวงหาความรูจากสื่อ
ตาง ๆ และการเสริมสรางสุขภาวะ
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

1050102

ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องคประกอบ ทักษะชีวิตในดานสวน
บุคคล ครอบครัว ดานสังคม การเรียนรูการพึ่งตนเอง เพื่อใหเกิดความสมดุลในการดําเนิน
ชีวิตอยางมีความสุขแบบยั่งยืน

1050103

จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ความหมาย ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี และ ความสําคัญของการสรางสันติภาพในโลก
ยุคใหม ภาวะผูนําและการตัดสิน ใจในสถานการณวิ กฤติ การอยูในสังคมอยางสั น ติ สุ ข
วิถีทางสูสันติภาพ และ ความสมานฉันท รวมทั้งการประยุกตหลักศาสนาในการแก ไข
ปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี

1050213

จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองคการ การสื่อสารระหวาง
บุคคล กลุมและองคการ การเปนผูสงสารและผูรับสารที่ดี การสะทอนกลับของการสื่อสาร
โครงสรางขององคการที่สัมพันธกับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสาร
ตอผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสรางความผูกพันตอองคการ รวมทั้ง
การประยุกตความรูทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารที่เกิดขึ้น
ในองคการ ไดแก การประชาสัมพันธดวยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับขาวลือ การ
สรางแรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะหภาษาทาทางของบุคคล

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร จริยธรรม หลักจริยธรรม เพื่อ
การดําเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตดานตาง ๆ การคิดอยางมีวิจารณญาญ การ
แกปญหา การเรียนรูการพึ่งตนเอง และกระบวนการแสวงหาความรูและพัฒนาปญญาเพื่อ
การดํารงตนอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติสุข

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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1520101

ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสําคัญของการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการบริหารกลยุทธและ
ทักษะการแสวงหาความรูจากสื่อตางๆ สืบคนสารสนเทศ ฐานขอมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส
การรวบรวมและประเมินคาสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ เพื่อการ
นําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ การนําเสนอสารสนเทศดวยการเขียนรายงานทางวิชาการ มี
จริยธรรมในการใชสารสนเทศ และทักษะการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม

1520102

ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systemic Thinking Skill
ความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะหชิงระบบ การคิดสังเคราะหเชิงระบบ การคิดประเมิน
เชิงระบบ และการคิดพัฒนาเชิงระบบ เกี่ยวกับสิ่งใด ๆ บนพื้นฐานที่วาแตละสิ่งลวนเปน
หนึ่งหนวยระบบและมีความเปนระบบ สิ่งเหลานั้น เชน ตนของตนเอง บุคคลอื่น องคกร
ทรัพยากร สังคม ทองถิ่น และประเทศชาติ

1520103

การคิดเชิงสรางสรรค
3 (3–0–6)
Creative Thinking
ความหมาย ความสําคัญของการคิดเชิงสรางสรรค หลักการ วิธีการและเทคนิคในการคิด
เชิงสรางสรรค กระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนาและสงเสริมการคิดเชิงสรางสรรค
วิธีการฝกเพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดแบบสรางสรรค การสรางตนแบบที่ไดจากการคิดเชิง
สรางสรรค

2010101

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ความงาม ตามหลักสูตรสุนทรียศาสตร การรับรู ความงามทางธรรมชาติ และศิลปะ การ
พัฒนาประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ และทฤษฏี ของ
งานทัศนศิลปในโลกศิลปะ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เพื่อการพัฒนา อารมณ ความรูสึกและ
จิตใจของตนเอง ใหเจริญงอกงามไปสูคุณคา ความเปนมนุษยที่สมบูรณ เพื่อกาวทันโลกใน
ปจจุบันและอนาคตตอไป

2010102

ชางเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
ประวั ติ ง านช า งเมื อ งเพชร เนื้ อ หา แรงบั น ดาลใจ และกระบวนการสร า งงาน
ชางเมืองเพชร คติสัญลักษณ คติความเชื่อ ภูมิปญญาและเอกลักษณในการสรางงานชาง
เมืองเพชร ทฤษฏีและการฝกปฏิบัติทักษะงานชางเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานชาง และ
ฝกสรางสรรคผลงานทางชาง
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2050101

สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียศาสตร สุนทรียภาพ การรับรูความงามทางธรรมชาติ ความสําคัญ ที่มา ลักษณะ
และชนิดการแสดงของไทย สากล ที่มีตอวิถีชีวิตไทย นาฏศิลปพื้นเมือง นาฏศิลปทองถิ่น
นาฏศิลปไทย นาฏศิลปประเทศเพื่อนบาน ความแตกตางกันของวัฒนธรรม และฝกทักษะ
ทางนาฏศิลป

2060101
6)

สุนทรียภาพทางดนตรี

3 (3–0–

Aesthetics of Music
สุนทรียศาสตร สุนทรียภาพ มีความรูความเขาใจในองคประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่อง
ดนตรี วงดนตรี ประเภทของบทเพลงดนตรีไทยดนตรีส ากล และดนตรีอาเซีย น ผาน
ประสบการณตรง เพื่อนําไปสูสุนทรียภาพและการนําไปใชใหเกิดประโยชนกับการดําเนิน
ชีวิตไดอยางสมบูรณ ความแตกตางกันของวัฒนธรรม และฝกทักษะทางดนตรี

2500100

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีและ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการนําองคความรูของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริง ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน

2500104

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3–0–6)
Human and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน หวงโซ
อาหาร ความสั มพั น ธ เชิงระบบระหวางมนุษยกับ สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วิกฤตการณทางสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะ
โลกรอน เทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมการจัดการทรัพยากรโดยเนน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2500105

เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตรเพชรบุรีและทองถิ่นใกลเคียง ชนเผาและ ชาติพันธุ อิทธิพลของ
ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร ที่มีผลตอวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิ
ปญญาทองถิ่น อาหาร และแหลงทองเที่ยวศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน
เพชรบุรี ปญหาและการแกปญหาทางสังคม แนวทางการใชวิทยาศาสตรในการพัฒนา
ทองถิ่น ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี

67
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

2500101

การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
ศึ กษาพื้ น ฐานของการเมื อ งและการปกครองที่ เ กิด ขึ้น ทั้ งในอดี ตจนถึ ง ป จ จุ บั น ที่ ใ ช ใ น
ประเทศไทย การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตรที่ผานมา สมัยกอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทรกอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง
และภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงในปจจุบัน ความเปนมาของอํานาจคานิยมที่
มุงเนนถึงผลประโยชนสาธารณะ คุณคาความเปนพลเมืองของรัฐ วิถีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการไทยในปจจุบัน

2500102

วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผานลักษณะทางภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐาน
สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุและวัฒนธรรม ภูมิปญญาที่
ส งเสริ มการปรั บ ตั ว และดําเนิน ชีวิต แบบไทย สภาพปญ หาและแนวทางแก ไขป ญ หา
สังคมไทย การวิเคราะหสถานการณของไทยและของโลกในปจจุบัน เพื่อความเขาใจการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยใน
สังคมโลก

2500103

ความเปนพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
การเปนพลเมืองดี การเปนพลโลกที่ดี สรางความรู ความเขาใจแนวคิดและความจําเปน
ของการเปนบุคคลแหงการเรียนรูและมีความรับผิดชอบ ศึกษาเรียนรูบทบาทของสถาบัน
ตางๆ ศึกษาความเปนประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาความเขาใจเกี่ย วกั บ
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน ตระหนักและแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มี
ผลกระทบต อสิ่ งต า งๆ ของโลก ตระหนักถึงความสําคัญ ของบริบ ทโลก ระดั บ ท องถิ่ น
ระดั บ ชาติ และการตั ด สิ น ใจทั้ ง ในระดั บ บุ ค คลและระดั บ สั ง คม การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลของโลก

2500106

อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
ประวั ติ ค วามเป น มาของประชาคมอาเชี ย น กลไกและกฏบั ต รอาเชี ย น วิ สั ย ทั ศ น
วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง เขตการคาเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคม
อาเซี ย น การพั ฒ นาเศรษฐกิจ อาเซีย นและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโนมและทิ ศ
ทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สรางความ
เขาใจ การวิเคราะหและสังเคราะหประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรวมตัวของชุมชน
อาเซียน การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม การเคลื่อนยายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ความมั่นคง ปญหาการคามนุษย ยาเสพติด สิ่งแวดลอม และความสัมพันธระหวางประเทศ
เรียนรูดานการปฏิบัติศึกษาขอมูล การนําเสนอแนวคิด การพัฒนาองคงามรู ความคิด เจต
คติ คานิยมที่เหมาะสม
2500107

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวั ติ พระราชอั จ ฉริ ย ภาพ พระราชกรณี ย กิ จ หลั ก การทรงงาน และการ
ประยุกตใชโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม พระราชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอยางการประยุกตใชในดานตางๆ
และพระมหากษัตริย กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2500108

ความรับผิดชอบตอตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
เสริมสรางการประพฤติปฏิบัติ ตน ตามสถานภาพและบทบาทของตนเอง สงเสริมให มี
ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีบุคลิกภาพที่ดี ปฏิบัติตนอยางมีมารยาททางสังคม
เคารพกฎระเบียบ มีวินัยในตนเอง เคารพสิทธิของผูอื่น มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตอยาง
ไมประมาท และมีความรับผิดชอบตอสังคม ใชกระบวนการเรียนรูผานกรณีศึกษาในสภาพ
ที่ เ ป น จริ ง วิ เ คราะห ส ถานการณ ป ญ หา แนวทางแก ไ ขป ญ หา การทํ า โครงการเพื่ อ
แกปญหาภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย

2500109

สังคมนาอยู
3 (3–0–6)
Society Betterment
เสริมสรางความเขาใจในสถานภาพ บทบาท และการอยูรวมกับผูอื่น คุณคาของนักศึกษาที่
มีตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาสังคม สราง
จิตสํานึกตอสวนรวม เคารพกฎระเบียบของสังคม ประพฤติตนใหเหมาะสมตอกาลเทศะ
มารยาททางสังคม การเสียสละ มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และจิตอาสาเพื่อสังคม ใช
กระบวนการเรี ย นรู ผ า นกรณี ศึ ก ษาในสภาพที่ เ ป น จริ ง ทั้ ง สถานการณ ป ญ หา แนว
ทางแกไขปญหา โดยใหนักศึกษาจัดทําโครงงานเพื่อแกปญหาภายในมหาวิทยาลัยและ
ทองถิ่น

2500110

อัตลักษณไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
ชี วิ ต ความเป น อยู ต ามวิ ถี ไ ทย ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และค า นิ ย มที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน ภาษา ศาสนาและการดํารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณของ
แตละทองถิ่น วันสําคัญตางๆ มารยาทไทย นาฏศิลปไทย อาหารไทย การเสริมสรางและ
อนุรักษความเปนไทย การอยูรวมกันในสังคมไทย
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2500111

การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
ป ญ หา สาเหตุ ก ารทุ จ ริ ต ป จ จั ย เงื่ อ นไข ที่ ทํ า ให เ กิ ด จากการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบ วิเคราะหบูรณาการนโยบาย แนวทาง ตลอดจนเครื่องมือระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบการทุจริต การปองกันแกไขในปจจุบัน มาตรการในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต นโยบาย มาตรการตางประเทศ นโยบายในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจรรมการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น

2560101

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธและจําเปนตองใช ในชีวิตประจําวันตาม
ปรากฏการณทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและนิติ
สัมพันธของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมาย
อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย
ระหว า งประเทศ การประยุ ก ต แ ละบู ร ณาการใช ก ฎหมาย ให ไ ด เ ป น ผลจริ ง ใน
ชีวิตประจําวัน

3560101

การเปนผูประกอบการเบื้องตน
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
บทบาทของธุรกิจขนาดย อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค กรธุร กิจ หนาที่ตางๆ
ทางดานการบริหาร มนุษยสัมพันธและการปฏิบัติงานในธุรกิจขนาดยอมการควบคุมทาง
การเงินและธุรกิจ การดําเนินการของธุรกิจขนาดยอมแบบตางๆ การแกปญหาและการ
ตั ด สิ น ใจ การมี วิ สั ย ทั ศ น ใ นการพั ฒ นาองค ก รธุ ร กิ จ คุ ณ ลั ก ษณะของการเป น
ผูประกอบการที่ประสบผลสําเร็จ การเปนผูประกอบการ โดยการรวมกลุมกันประกอบ
ธุรกิจขนาดเล็ก

3560102

ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork Skills
ความหมาย ความสําคัญของผูนําและภาวะความเปนผูนํา รูปแบบของผูนํา บทบาทของ
ผูนําและผูตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเปนผูนํ า การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรั บ ผู นํ า
ทักษะการทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกัน กระบวนการกลุมและการ
แกไขปญหาในการทํางานรวมกัน
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เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
หลั ก การเบื้ อ งต น ทางเศรษฐศาสตร ป จ จั ย กํ า หนดอุ ป สงค แ ละอุ ป ทานของสิ น ค า
พฤติกรรมผูบริโภค ลักษณะสําคัญของตลาดสินคาที่มีการแขงขั นอยางสมบูร ณและไม
สมบูรณ หลักการคํานวณรายไดประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการ
คลั ง การค า และการเงิ น ระหว า งประเทศในดุ ล การชํ า ระเงิ น การประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน

3560504

การบริหารการเงินสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
ความหมายและเป าหมายของการบริหารการเงิ นสวนบุคคล การวางแผนการเงิ น ส ว น
บุคคล งบการเงินสวนบุคคล รายไดของบุคคล การบริหารเงินรายได การเงินสําหรับที่อยู
อาศัย การบริหารการเงินดานยานพาหนะและเครื่องใชที่จําเปน การบริหารหนี้สวนบุคคล
การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคล การออมและการลงทุนของ
บุคคล การวางแผนการเงินในแตละชวงอายุ

3600101

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่องมือชวยบนเว็บสําหรับการพาณิชยอิเล็ กทรอนิ กส ตัวแบบธุรกิจของการพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงิน อิเล็กทรอนิกส ปญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
ตนเอง)

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวย

4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในดานการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดาน
พลังงานและภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการเกษตร
และอุ ตสาหกรรมการเกษตร ทักษะในการคิดวิ เคราะห สามารถเขาใจปญ หาและใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกปญหาดานตาง ๆ ได

4010702

วิทยาศาสตรกับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชสารเคมีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบของ
สารเคมีตอสิ่งแวดลอม รังสีจากดวงอาทิตยและสารกัมมันตรังสี เครื่องใชและอุปกรณ
ไฟฟาในบานผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม
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สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใชวิทยาศาสตรคิดวิเคราะห สามารถเขาใจปญหา และ
แกปญหาในชีวิตได
4010703

สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช
ทรัพยากร เทคโนโลยีในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ทักษะการสรางนวัตกรรม
อนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4010704

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
สถานการณปจจุบันของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุ
และบริเวณที่เสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการปองกันอันตราย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

4020101

เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมีตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน สบู ยาสีฟน สารทําความสะอาด
สารเติมแตงในอาหาร นมและผลิตภัณฑของนม เครื่องสําอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต
ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับการเกษตร เปนตน รวมทั้งการใชสารเคมีอยาง
ถูกวิธี และการแกไขพิษจากสารเคมีเบื้องตน

4020102

เคมีและภูมิปญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Local Wisdom
ความหมายและความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ การดื่ม การกินหรือการแกปญหา
สุขภาพ ความสัมพันธของภูมิปญญาไทยและการใชความรูทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิ
ปญญาไทย เคมีและภูมิปญญาการใชสมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย ความงาม
และการดํารงชีวิต

4030001

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
3 (3–0–6)
Conservation Biology
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ
ทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และทักษะการแกปญหาในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ จริยธรรมการอนุรักษ การรบกวนและ
โครงสรางชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวของของมนุษย การออกแบบและการจัดการพื้นที่
อนุรักษ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ รัฐศาสตรและเศรษฐศาสตรการอนุรักษ
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4030002

พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
ความสําคัญและคุณคาของพืชพรรณตอชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปญญา
ทองถิ่นในการใชประโยชนจากพืชพรรณ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี ทั ก ษะการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ และทักษะการแกปญหาในการอนุรักษและพัฒนาพืชพรรณ

4030003

เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
ความหมาย ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในดาน
ตาง ๆ ดานการเกษตร อาหาร และการแพทยในชีวิตประจําวัน

4040101

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนา ที่ใช
ในการชํ า ระค า ไฟฟ า และน้ํ า ประปา การคิ ด ดอกเบี้ ย ระบบการผ อ นชํ า ระ และ
คณิตศาสตรประกันภัย ทักษะคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตร วิเคราะหสถิติเบื้องตนในการ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน

4040102

การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิ ดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การ
วิ เ คราะห ข อ มู ล ข า วสาร ตรรกศาสตร แ ละการใช เ หตุ ผ ล กระบวนการตั ด สิ น ใจ
กระบวนการแสวงหาความรู ท างวิ ท ยาศาสตร กํ า หนดการเชิ ง เส น และการนํ า มา
ประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน

4070301

การสรางเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
เรียนรูความสําคัญของสุขภาวะทางดานรางกาย อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ อาหาร
ยา และสมุนไพร อนามัยสวนบุคคล การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล และ
ทั ก ษะชี วิ ต เชื่ อ มโยงระหว า งตนเองและผู อื่ น ให ดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมได อ ย า งมี ค วามสุ ข
หลั กการออกกํ า ลั งกายเพื่อสุขภาพ เห็น ประโยชนของการออกกําลังกาย ปจ จัย และ
ผลกระทบที่มีตอสุขภาพของประชากรในอาเซียน
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4070302

สุขภาพครอบครัว
2 (1–2–3)
Family Health
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตของสุขภาพครอบครัว การสรางครอบครัวคุณภาพ การ
ดูแลสุขภาพครอบครัว พัฒนาการบุ คคลวั ยตาง ๆ การสังเกตพฤติกรรมสุขภาพที่ เปน
ปญหาและการสรางเสริ มสุขภาพครอบครัว เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวมี คุณภาพชี วิ ต
ครอบครัวที่ดี

4080101

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค และประโยชนของการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกําลังกาย
และการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายใหเหมาะสมกับวัย ขอควรระวังและการปองกันการ
บาดเจ็บจากการเลนกีฬา ศึกษาการเลนและกติกาการแขงขันกีฬา มารยาทของการเปนผู
เลนและผูดูกีฬาที่ดี โดยใหเลือกกิจกรรมกีฬาที่ผูเรียนสนใจ ฝกทักษะการเลนกีฬาเปนทีม
และทักษะความเปนผูนําในทีมกีฬา

4080102

นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
Recreation for Life
ความหมาย ความสํ า คัญ ประโยชนและขอบขายของกิจ กรรมนันทนาการ การเลือก
กิจกรรมนันทนาการใหสอดคลองเหมาะสมกับวัยและโอกาส การนํากิจกรรมนันทนาการ
ไปใชในชีวิตประจําวัน การเปนผูนํานันทนาการและการจัดคายนันทนาการ มารยาททาง
สั ง คมในการเข า ร ว มกิ จ กรรมนัน ทนาการ การกิ จ กรรมนั น ทนาการ สํ า หรั บ ตนเอง
ครอบครั ว และสั ง คม ฝ ก ทั ก ษะการทํ า งานเป น ที ม และทั ก ษะความเป น ผู นํ า กิ จ กรรม
นันทนาการ

4080103

รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรูปรางของมนุษยที่สัมพันธกับน้ําหนักที่เหมาะสม ความสัมพันธ
ระหว า งน้ํ า หนั ก ตั ว ที่ เ หมาะสมกั บ สุ ข ภาพ บทบาทและผลกระทบของสารอาหารให
พลังงานตอการควบคุมน้ําหนักตัว การคํานวณน้ําหนักตัวที่เหมาะสม การคํานวนพลังงาน
ที่รางกายตองการ การกําหนดอาหารที่ใหพลังงาน และสารอาหารเพื่อการลดน้ําหนัก การ
กําหนดโปรแกรมการออกกําลังกาย การออกกําลังกายเพื่อการควบคุมน้ําหนัก

4080104

วิทยาศาสตรการกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
มโนทัศนของวิทยาศาสตรการกีฬา บทบาทที่สําคัญของการใชหลักวิทยาศาสตรในการ
ออกกําลังกายและการเลนกีฬา รวมไปถึงความรูเบื้องตนขององคความรูทางวิทยาศาสตร
การกีฬาในแตละสาขา ไดแก สรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตรการกีฬา ชีวกลศาสตรการกีฬา
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4080105

ทักษะการวายน้ํา
2 (1-2-3)
Swimming Skill
ฝ ก ทั ก ษะการว า ยน้ํ า การช ว ยเหลื อ คนจมน้ํ า การเอาตั ว รอดจากภั ย ทางน้ํ า
และเทคนิคของกีฬาวายน้ํา การวายน้ําทาตางๆ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อ
การเลนกีฬาวายน้ํา อุปกรณ การเก็บรักษาอุปกรณ กติการะเบียบมารยาท ในการแขงขัน
การเปนผูชมที่ดีและความปลอดภัย

4090101

อาหารนานาชาติเบื้องตน
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
ความสําคัญของอาหารกลุมประเทศอาเซียนและอาหารยุโรป คุณคาทางโภชนาการของ
อาหารอาเซียนและอาหารยุโรป อาหารประจําชาติอาเซียน วิธีการประกอบอาหารขั้น
พื้นฐานสําหรับอาหารที่เปนที่นิยม ฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน

4100904

การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
การประยุกตใชการแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน หลักการดูแลสุขภาพการปองกันโรค
และความเจ็บปวยดวยการแพทยแผนไทย การใชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อ
รักษาโรคหรืออาการเบื้องตนที่พบไดบอย ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดานความ
งาม โดยประยุกตใชการแพทยแผนไทยและสุคนธบําบัด

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
ศึกษาองคประกอบที่สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบคนขอมูล การทํารายงานการสรางตารางคํานวณ
การนําเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือขาย และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชงาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร
ทั ก ษะการใช เ ทคโนโลยี อ ย า งมี วิ จ ารณญาญ และใช สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอย า ง
สรางสรรค

5000101

เกษตรในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวเพื่อ
นันทนาการและประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน การเรียนรูทักษะทางการเกษตรไปใช
ดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได
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5040606

การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pets Care for Recreation
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ ประเภทและพันธของ
สัตว หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตวเลี้ยง การออกแบบวัสดุและอุปกรณการเลี้ยงสัตว
อาหารและการใหอาหาร การสุขาภิบาลและการควบคุมโรคเพื่อการเลี้ยงสัตวที่ปลอดภัย
และความเพลิดเพลินรวมถึงการบําบัดโรคของมนุษยดวยสัตวเลี้ยง

5060609

ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
ทรั พ ยากรแหล ง น้ํ า ชายฝ ง และนิ เ วศวิ ท ยาของแหล ง น้ํ า บทบาทความสํ า คั ญ ของ
ทรั พยากรแหล งน้ํ า ต อสภาพแวดลอมของโลก ปญ หามลพิษทางน้ํา และแนวทางการ
ปองกันแกไข และการอนุรักษทรัพยากรทางน้ํา

5070311

การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ความรูและทักษะเบื้องตนในการถนอมอาหาร การเนาเสียของวัตถุดิบ การปองกันการเนา
เสียโดยใชวิธีการถนอมอาหารตาง ๆ การถนอมอาหารโดยการหมักดอง การถนอมอาหาร
โดยการใชความร อน การถนอมอาหารโดยใช ความเย็ น การเลือกใชภาชนะบรรจุ เ พื่ อ
ถนอมอาหาร วิธีการบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร การเรียนรูทักษะทางการถนอม
อาหารในชีวิตประจําวัน

5070613

ขนมอบเบือ้ งตนเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
ความรูเบื้องตนของขนมอบ วัตถุดิบที่ใชในผลิตภัณฑขนมอบ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชใน
การทําผลิตภัณฑขนมอบ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑขนมอบพื้นฐาน การบรรจุ การตลาด
และการจัดการธุรกิจขนมอบ การเรียนรูทักษะทางการขนมอบไปใชดํารงชีวิต สามารถ
นําไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได

5070614

อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
อาหารหลัก 5 หมู และน้ําดื่ม การอานฉลากโภชนาการ พิษของอาหารทางกายภาพ เคมี
และจุลินทรียอาหารที่สงเสริมการมีสุขภาพดี อาหารปองกันโรคและกอใหเกิดโรค ความ
ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร อาหารสุขภาพในทองถิ่น การสืบคนขอมูลดานอาหารเพื่อ
สุขภาพ
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5070615

เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
ความรูเบื้องตนของเครื่องดื่ม สวนประกอบของเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการ
ทําเครื่องดื่ม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล เครื่องดื่ม
ปราศจากแอลกอฮอล ประโยชนและโทษของเครื่องดื่ม การตลาดและการจัดการธุรกิจ
เครื่องดื่ม การเรียนรูทักษะทางการทําเครื่องดื่มไปใชดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบ
อาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได

5540602

พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
ความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับพลังงานหมุนเวียน ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม
พลังงานชีวมวล พลังน้ําและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา
และพลังงานความรอน รวมถึงพลังงานทดแทนในภาคขนสง ไดแก เอทานอล ไบโอดีเซล
เปนตน ศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน ชุมชน ทองถิ่น และโครงการพระราชดําริ เพื่อสราง
ความมั่นคงทางพลังงานอยางยั่งยืน

5540603

การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ความรูเบื้องตนเรื่ องการเกิ ด พลังงานและพลังงานไฟฟ า การคิดคาไฟฟาเบื้ องตน การ
ประหยัดพลังงานสําหรับบานพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณประหยัด
พลังงาน ความสําคัญของการประหยัดพลังงาน ความตระหนักในการประหยัดพลั งงาน
แนวทางการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน

5570103

ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
วงจรไฟฟาเบื้องตน คาพารามิเตอรตางๆทางไฟฟา เครื่องมือวัดและการวัดคาทางไฟฟา
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในงานไฟฟา ความปลอดภัยในการใชไฟฟาการฝกปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบไฟฟาภายในอาคาร การบํารุงและตรวจซอมอุปกรณไฟฟาพื้นฐานภายใน
บาน

5580704

เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
หลักการพื้นฐาน การทํางานและการใชงานเทคโนโลยี อัจ ฉริย ะ ไดแก โทรศัพท มื อ ถื อ
กลองถายภาพดิจิตอล เครื่องเลนเกมส หุนยนต เครื่องดูดฝุน มัลติมีเดีย ระบบมัลติทัชและ
ทัชสกรีนรูปแบบตาง ๆ การอานขอมูลทางดานเทคนิคจากคูมือ การเลือกซื้อ การดูแล
บํ า รุ ง รั ก ษา และการซ อ มบํ า รุ ง เบื้ อ งต น การศึ ก ษาวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห ก ารใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม พฤติกรรมและทัศนคติที่เกี่ยวของ
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5590101

การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรูเบื้องตน
การตรวจสอบยานยนต ก อ นการขั บ ขี่ การขั บ ขี่ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ประหยั ด พลั ง งานการ
ปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหการขับขี่ปลอดภัย และการ
ประเมินพฤติกรรมการขับขี่

5800101

เทคโนโลยีทองถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น การบูรณาการองค ความรูทางดานวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีที่เชื่องโยงกับภูมิปญญหาทองถิ่นได เทคโนโลยีทองถิ่นดานเกษตรพื้นบาน ดาน
อาหารและสุขภาพ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานวัสดุและ
เทคโนโลยีพื้นบาน ดานการบริหารจัดการสังคมและการหาแนวทางปกปองคุมครองภูมิ
ปญญาดานเทคโนโลยีทองถิ่น

7130401

การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใชซอฟตแวรตารางทําการ รูปแบบเอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวกับการคํานวณ ทั้งใน
ราชการและธุรกิจ การใชซอฟแวรแผนตารางทําการเบื้องตนในการจัดทําเอกสาร การ
คํานวณเชิงอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ การสรางกราฟอยางงาย และการนําเสนอเอกสาร
งานคํานวณที่จัดทําขึ้น การพัฒนาและการจัดเก็บเอกสารงานคํานวณใหมีประสิทธิภาพ
งายตอการคนหา และการรักษาปลอดภัยของขอมูล

7130402

การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3 (2–2–5)
Use Technology for Presentations.
การใชซอฟตแวรการนําเสนองาน การจัดรูปแบบอักษร การแทรกขอความ การคนหาคํา
การสะกดและตรวจไวยากรณ ข องคํ า การแทรกรู ป ภาพ การวาดรู ป จากเครื่ อ งมื อที่
กําหนดให การทํารูปรางอัตโนมัติ การทําอักษรขอความศิลป การสรางแผนภูมิ การสราง
ตาราง การทําภาพนิ่ง การทําพื้นหลังของเอกสารการนําเสนองาน การนําเสนอเอกสาร
การตั้งเวลาในการนําเสนอ การบันทึกเสียงผูบรรยาย การทําเสียงเอกสารนําเสนองาน
และการสรางเอกสารการนําเสนองานแบบเคลื่อนไหว

7130403

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
3 (2–2–5)
Information Technology for Teachers
คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน องคประกอบที่สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน การทํารายงาน
การสรางตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือขาย และการใช
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เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารสมั ย ใหม ใ นการสอน กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
คอมพิวเตอร จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร การผลิตสื่อการสอนดวย
คอมพิวเตอร
8010801

การชวยฟนคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปญหาสุขภาพในบานและ
ชุมชน และการชวยฟนคืนชีพเบื้องตนในภาวะฉุกเฉิน แนวคิด หลักการ ความหมาย และ
ความสําคัญของการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง

8010802

การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดและหลักการทางการพยาบาลเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติ ระบบบริการทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและการจัดการกับภัยพิบัติ
ต า งๆ การช ว ยเหลื อและฟน ฟูผูประสบภัยพิบัติทั้งดานรางกายและจิตสังคม ประเด็น
จริยธรรมและกฎหมายในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

8010804

ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
กําเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกําเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ
ความสัมพันธของอาหารและโภชนาการกั บมนุษย การบริโภคอาหารอยางสมดุล การ
สุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดลอมและปจจัยตางๆ ที่มีผล
ตอสุขภาพ การดูแลสงเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ

8010805

หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย การปฏิรูปและการ
พัฒนาคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา สิทธิและหนาที่ของประชาชน การ
เขาถึงสิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการกองทุน บทบาทของ
ประชาชนและองคการปกครองสวนท องถิ่นในการมีสวนรวมพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา
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หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาแกน บังคับเรียน
1) กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

5501105

พื้นฐานคณิตศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Fundamentals of Engineering Mathematics
ฟงกชันมาตรฐานและเรขาคณิตวิเคราะห เมตริกซและระบบสมการเชิงเสน ลิมิตและ
ความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันและการประยุกตใชงาน การอินทิเกรตและการ
ประยุกตใชงาน

5501102

คณิตศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mathematics
วิชาบังคับกอน : 5501105 พื้นฐานคณิตศาสตรวิศวกรรม
ศึกษาเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับ n การประยุกตของ
สมการเชิงอนุพันธอันดับที่ 1 สมการอนุพันธเชิงเสน การหาคําตอบของสมการเชิงอนุพันธ
สมการเชิงเสนอันดับสองในวงจรไฟฟา การแปลงลาปลาซ ผลการแปลงลาปลาซผกผัน ผล
การแปลงลาปลาซของสมการเชิงอนุพันธ อนุกรมฟูเรียร

2) กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
4011101

ฟสิกส 1
3(3-0-6)
Physics I
ปริมาณสเกลาร และเวกเตอร การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันการเคลื่อนที่แบบ
ต า งๆ งาน กํ า ลั ง พลั งงาน กฎการอนุ รั กษ ของพลั งงานและโมเมนตั ม การแกว งกวัด
กลศาสตรของไหล ปรากฎการณทางความรอน ทฤษฎีจลนของแกส และอุณหพลศาสตร
ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ

3) กลุมวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
5501311

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

คอมพิวเตอรเบื้องตนในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Basic Computer for Industrial Work
ศึ กษาพื้ น ฐานระบบคอมพิว เตอรเบื้องตนการนําคอมพิว เตอรมาใชในงานอุตสาหกรรม
ระบบการประมวลข อ มูล การนํ าโปรแกรมมาใช กับ การจั ด การอุ ต สาหกรรม การ
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ออกแบบตาง ๆ ตลอดจนการนําขอมูล จากระบบ Internet มาใชในโรงงานอุตสาหกรรม
จนสามารถพัฒนางานดานอุตสาหกรรมในแผนงานที่เกี่ยวของ
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

5501302

การเขียนโปรแกรมภาษา
3(2-2-5)
Language Programming
หลักการพื้นฐานของภาษา การกําหนดตัวแปร รูปแบบคําสั่ง คําสั่งและโปรแกรม การ
คํานวณ เงื่อนไข วงรอบ การเรียงลําดับ การแสดงผลขอมูล การลบ การแกไขขอมูล การ
บันทึกและอานขอมูลจากแฟมขอมูล การออกแบบหนาตาง การเลือกวัตถุ การเขียน
โปรแกรมภาษา การเชื่อมโยงฐานขอมูล การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก การ
ประยุกตใชงานโปรแกรมภาษากับงานควบคุมตางๆ พรอมทั้งการแสดงผลและการรายงาน

5501313

การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Aided Drawing and Design
ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการเขียนแบบไฟฟา การจัดการหนาจอการ
กําหนดสเกลและขนาดกระดาษเขียนแบบมาตรฐาน การปอนคาแบบตางๆ คําสั่งและ
ฟงกชัน วัตถุ การกําหนดเลเยอร การกําหนดตัวอักษร การใชเสน การบันทึกและการ
แกไข การพล็อตงาน สัญลักษณทางไฟฟา แผนผังเสนเดียวทางไฟฟา แบบระบบสอง
สวางและเตารับ

4) กลุมวิชาพื้นฐานทางการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)

5501401

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
English for Industrial Work
ศึกษาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานดานอุตสาหกรรม โดยมุงพัฒนาและ
ฝกฝนทักษะดานการอาน การเขียน การฟง และการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงาน
อุ ตสาหกรรม เช น การอานบทความ ดานเทคนิค บัน ทึกขอความ คูมือการใช
เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรและผลิตภัณฑตามระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม เขียน
รายงานสั้น ๆ บรรยายและนําเสนอ

5501404

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Economics Engineering
การคํานวณความสัมพันธระหวางคาของเงินกับเวลา การคิดอัตราดอกเบี้ย มูลคาเงินตน
เทียบเทาปปจจุบัน คาเทียบเทาเงินจายเทากันทุกป การหาอัตราผลตอบแทน อัตราสวน
ของผลประโยชนตอการลงทุน การทดแทนทรัพยสิน การคิดคาเสื่อมราคา ความเสี่ยงและ
ความไมแนนอน ภาษีและการวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐศาสตร
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กลุมวิชาชีพบังคับ บังคับเรียน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

5571101

ทฤษฏีวงจรไฟฟา
3(2-3-4)
Electrical Circuits Theory
ศึกษาเกี่ยวกับคําจํากัดความ นิยาม สวนประกอบ และการตอวงจรไฟฟาแบบต างๆ
ความสัมพันธของกระแส แรงดัน และกําลังไฟฟา กฎของโอหม กฏของเคอรชอฟ
การวิเคราะหแบบโนดและเมซ วงจรสมมูลเทวินินและนอรตัน วงจรแบงแรงดัน การสง
ถายกําลังไฟฟาสูงสุด

5571103

การใชเครื่องมือวัดและอุปกรณทางไฟฟา
1(0-3-0)
Use of Electrical Instruments and Devices
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเครื่องวัดไฟฟา โวลตมิเตอรไฟฟากระแสตรงและ
สลับ แอมมิเตอรไฟฟากระแสตรงและสลับ เครื่องวัดคาความตานทานไฟฟา มัลติมิเตอร
เครื่ อ งวั ด ค า กํ า ลั ง ไฟฟ า เครื่ อ งวั ด ค า พลั ง งานไฟฟ า ออสซิ ล โลสโคป เครื่ อ งวั ด ไฟฟ า
เฉพาะงาน เครื่องกําเนิดสัญญาณไฟฟาและแหลงจายไฟฟาประเภทตางๆ

5571601

การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
3(2-3-4)
Electrical Measurements and Instrumentation
ศึกษาหนวยและมาตรฐานการวัด ความคลาดเคลื่อน เครื่องมือวัดไฟฟากระแสตรง
เครื่องมือวัดไฟฟากระแสสลับ บริดจกระแสตรง บริดจกระแสสลับ ออสซิลโลสโคป
อุปกรณทรานสดิวเซอร

5571701

วงจรดิจิตอล
3(2-3-4)
Digital Circuit
ศึกษาระบบตัวเลขและรหัส ลอจิกเกตพื้นฐาน หลักการพีชคณิตบูลลีน ตารางความจริง
การออกแบบวงจรคอมบิเนชั่นลอจิก ทฤษฎีดีมอรแกน ไอซี วงจรเกทแบบตางๆ แผนผัง
คารโนห การออกแบบวงจร โดยใชแผนผังคารโนห วงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลและ
อนาลอก ตลอดจนการประยุกตใชงาน

5572103

การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3(2-3-4)
Electric Circuits Analysis
ศึกษาความรูพื้นฐาน นิยาม หนวย วงจรตัวตานทาน แหลงกําเนิดพึ่งพิง วิธีการวิเคราะห
ทฤษฎีวงจรขาย องคประกอบสะสมพลังงาน วงจร R-C และ R-L วงจรอันดับสอง
เฟสเซอรและการกระตุนไซนูซอยด การวิเคราะหกําลังงานไฟสลับในสถานะอยูตัว วงจร
สามเฟส ความถี่เชิงซอนและฟงกชันวงจรขาย ผลตอบสนองความถี่ อนุกรมฟูเรียร การ
แปลงฟูเรียร และการแปลงลาปลาซ
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

5572201

เครื่องกลไฟฟา 1
3(2-3-4)
Electrical Machinery 1
ศึกษาเกี่ยวกับ วงจรแมเหล็ก คาความเหนี่ยวนํา พลังงานที่สะสมในรูปสนามแมเ หล็ ก
พลังงานและพลังงานรวมแรงที่เกิดจากสนามแมเหล็ก แรงบิดที่เกิดจากสนามแมเหล็ก
ความสูญเสียในแกนเหล็ก ทฤษฎีพื้นฐานของหมอแปลงไฟฟา หมอแปลงไฟฟาในอุดมคติ
วงจรสมมูลของหมอแปลงไฟฟ า การทดสอบหมอแปลงไฟฟา หมอแปลง 3 เฟส หมอ
แปลงแบบออโต โครงสร า งและทฤษฎี พื้ น ฐานของเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ า กระแสตรง
แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําที่ขดลวดอารเมเจอร แรงบิดที่สนามแมเหล็ก วงจรสมมูลของ
เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง วงจรสมมูลของมอเตอรไฟฟากระแสตรง สมรรถนะของ
เครื่องจั กรกลไฟฟ า กระแสตรง อิน เตอรโ พลและขดลวดชดเชย การควบคุมความเร็ว
มอเตอร ไฟฟ า กระแสตรง ปฏิบัติการวงจรแมเหล็ก ปฏิบัติการหมอแปลงไฟฟาและ
ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟากระแสตรง

5572203

เครื่องกลไฟฟา 2
3(2-3-4)
Electrical Machinery 2
ศึกษาหลักการความเร็วซิงโครนัส สนามแมเหล็กหมุนแรงบิดที่เกิดจากสนามแมเหล็กการ
พันขดลวดอารเมเจอรของเครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ โครงสรางและทฤษฎีพื้นฐาน
ของเครื่องจักรซิงโครนัส วงจรสมมูลของเครื่องจักรซิงโครนัส ซิงโครนัสคอนเดนเซอร การ
ตอขนานของเครื่องกําเนิดไฟฟาซิงโครนัส การเริ่มหมุนของซิงโครนัสมอเตอรโครงสราง
และทฤษฎี พื้ น ฐานของมอเตอร ไ ฟฟ า เหนี่ ย วนํ า ความเร็ ว สลิ ป วงจรสมมู ล ของวงจร
มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนําแรงบิดที่เกิดจากสนามแมเหล็กของมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา วงจร
สมมูลโดยประมาณของมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา การทดสอบมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา การ
ควบคุ ม ความเร็ ว มอเตอร ไ ฟฟ า เหนี่ ย วนํ า มอเตอร ไ ฟฟ า เหนี่ ย วนํ า เฟสเดี ย ว และ
ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟากระแสสับ

5572704

อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3(2-3-4)
Electronics Basic
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของสารกึ่ ง ตั ว นํ า และอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกส วงจรอิเล็กทรอนิกส การไบแอส ผลตอบสนองเชิงความถี่ วงจรขยาย
และวงจรควบคุม ออป-แอมป วงจรขยายแบบตางๆ วงจรกําเนิดสัญญาณ

5572707

ไมโครคอนโทรลเลอร
3(1-4-4)
Microcontroller
โครงสรางของคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร คําสั่ง การเขียน
โปรแกรมแอสเซมบลี ตารางเวลา การตอหนวยความจํา การประยุกตใชงาน การเขียน
โปรแกรมควบคุม ออกแบบระบบควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ปฏิบัติการใชคําสั่ง
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เขียนโปรแกรม ผังการทํางาน ปฏิบัติการตอและควบคุมอินพุท เอาทพุท สเต็ปปงมอเตอร
มอเตอรเหนี่ยวนํา แอลอีดีแบบตางๆ
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

5573206

การควบคุมมอเตอรไฟฟา
3(1-4-4)
Electric Motor Control
ศึกษาเกี่ยวกับสั ญลั กษณ อุปกรณควบคุมมอเตอร สวิทช ฟวส โอเวอรโหลดรีเลย
หลอดไฟสั ญ ญาณ หม อ แปลงแรงดั น หม อ แปลงกระแส ความหมายของรี เ ลย แ ละ
คอนเทคเตอร โครงสราง ชนิดและหลักการควบคุมคอนเทคเตอร สวนประกอบและการ
เขี ย นแบบวงจรควบคุ ม และวงจรกํ า ลั ง วงจรควบคุ ม การเริ่ม และการกลั บ ทางหมุ น
มอเตอร การหยุดหมุนมอเตอร รีเลยตั้งเวลา ผังแสดงการทํางานของรีเลย วงจรควบคุม
มอเตอรหลายเฟส

5573303

การติดตั้งไฟฟาภายในและภายนอกอาคาร
3(2-3-4)
Interior and Exterior Electrical Installations
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณที่ใช ในการเดิ นสายภายในอาคาร เครื่องวัด และ
อุปกรณในการตรวจสอบ การคํานวณสายแยกและสายประธาน การวางแผนการสรางตู
สวิตซบอรด ไดแก เมนสวิตซบอรด สวิตซบอรดยอย สวิตซบอรดควบคุมอัตโนมัติ ระบบ
ปองกันไฟตก ไฟมาไมครบเฟส ปฏิบัติการติดตั้ง เมนสวิตซบอรด งานเดินสายเมน สาย
เคเบิล ทั้งระบบรางเดินสาย งานเดินสายรอยทอชนิดตางๆ ทักษะการเดินสายชนิดตางๆ
ทั้งการเดินลอย เกาะผนัง เดินสายฝงใตพื้น

5573305

การออกแบบระบบไฟฟา
3(2-3-4)
Electrical System Design
ศึกษาชนิดของระบบไฟฟา แบบและสัญลักษณทางไฟฟาประเภทตางๆ วิธีการเดินสาย
แบบตางๆ การคํานวณกระแสลัดวงจร และการปองกันกระแสเกิน หลักการออกแบบ
บริ ภั ณ ฑ ไ ฟฟ า ระบบแสงสว า ง ระบบเต า รั บ ระบบสายดิ น วงจรมอเตอร ระบบ
เครื่องปรับอากาศ หมอแปลงไฟฟา คาปาซิเตอร แหลงจายไฟสํารอง การออกแบบระบบ
ไฟฟาอาคารประเภทตางๆ และปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟา

5573307

การอนุรักษและการจัดการพลังงาน
3(2-3-4)
Energy Conservation and Management
การวัด การเก็บรวบรวมขอมูล การคํานวณและวิเคราะหหาคาพลังงานไฟฟา การ
ตรวจสอบการใชพลังงานไฟฟา มาตรการและวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟารวมถึงการนํา
อุปกรณหรือเทคโนโลยีตางๆมาใชในการประหยัดพลังงานและการจัดการดานพลังงาน

5573402

การสงและจายไฟฟากําลัง
3(2-3-4)
Electric Power Transmission and Distribution
ศึกษาระบบไฟฟากําลัง การผลิตไฟฟา ระบบสงและจําหนายกําลังไฟฟา พารามิเตอร
ของสายสงกําลังไฟฟา ความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสในสายสง ความตานทาน
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ความเหนี่ยวนํา ความเก็บประจุของสายสงกําลั งไฟฟา รีแอกซแตนซ ไดอะแกรม การ
ปรับปรุงคาเพาเวอรแฟคเตอร
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

5573706

อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3(2-3-4)
Power Electronics
ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณสารกึ่งตัวนําเชิงไฟฟากําลัง วงจรแปลงผันไฟฟากระแสตรงเปน
กระแสสลั บ วงจรแปลงผั น ไฟฟ า กระแสตรงเป น กระแสตรง วงจรแปลงผั น ไฟฟ า
กระแสสลั บ เป น กระแสสลั บ วงจรแปลงผั น ไฟฟ า กระแสสลั บ เป น กระแสตรงและ
ปฏิบัติการวงอิเล็กทรอนิกสกําลังตามเนื้อหาดังกลาว

5574708

การควบคุมแบบลําดับ
3(1-4-4)
Programmable Logic Controller
ศึ ก ษาเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ต รวจวั ด ในกระบวนการควบคุ ม แบบลํ า ดั บ การเขี ย น
ไดอะแกรมของรีเลย การฝกเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ การเขียนภาษาคําสั่งบูล ลีน
แลดเดอรไดอะแกรม และภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานควบคุม หลักการเลือกใชอุปกรณ
เครื่องมือและระบบควบคุมใหเหมาะสมกับ การทํางานในแบบหรื อลั กษณะตางๆ การ
ออกแบบและประยุกตใชงานการควบคุมแบบลําดับ

กลุมวิชาชีพเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

5572105

วัสดุวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Engineering Material
ความรูเกี่ยวกับโครงสรางและคุณลักษณะทางกล การถายเทความรอน ผลทางความรอน
ที่มีผลตอวัสดุ ความนําทางไฟฟาและแมเหล็กของวัสดุไฟฟา คุณสมบัติการลามไฟ เตารับ
สวิทช สายตัวนําไฟฟา หลอดไฟฟา อุปกรณปองกันกระแสเกิน ฉนวนและลูกถวย ที่ใช
ในระบบไฟฟ า แรงดั น ต่ํ า และแรงดั น สู ง วิ ธี ก ารจั ด หาและการทดสอบคุ ณ สมบั ติ ต าม
มาตรฐาน

5572107

คอมพิวเตอรในงานไฟฟา
3(1-4-4)
Computer for Electrical Work
ศึกษาและปฏิบัติการวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนาฮารดแวรและโปรแกรมการ
ควบคุ มทางไฟฟ า ในการประยุกตและวิเคราะห การจําลองแบบทางไดนามิกส การ
กําหนดตําแหนงขอมูล การใชดิจิตอลคอมพิวเตอรในงานออกแบบคํานวณระบบไฟฟา

5572108

คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics
ศึกษาเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห 3 มิติ พีชคณิตของเวกเตอร อนุพันธยอย อินทแกรต
หลายชั้น การวิเคราะหเวกเตอร และการประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา
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หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

5572205

การขับเคลื่อนเครื่องกลไฟฟา
3(2-3-4)
Electric Drives
การพัฒนาการขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา โมเมนตตาง ๆ ของการขับเคลื่อน ลักษณะ
การทํางาน วิธีการหยุดมอเตอร พลังงานที่ใชในการหยุดและการเริ่มเดินเครื่อง การ
คํานวณการเคลื่อนที่ การหมุนของมอเตอรโดยวิธีวิเคราะหและวิธีคาพิกัดของมอเตอร
ชนิ ดของมอเตอร ที่ใช ขับ เคลื่ อนที่สําคั ญ วงจรควบคุมและวิธีการควบคุ มมอเตอร ขั บ
เคลื่อนที่สําคัญ ๆ การคํานวณการใชงานของมอเตอรในโรงงานอุตสาหกรรม

5572703

ระบบควบคุมการเขาถึงในงานไฟฟา
3(2-3-4)
Access Control System for Electrical Work
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ โครงสราง การเขารหัสฐานขอมูล ระบบบงชี้ดวย
คลื่นวิทยุ (RFID) เซนเซอร การถอดรหัส การประมวลผลเพื่อแสดงผลในแบบตางๆ การ
เชื่อมตออุปกรณภายนอก พอรตแบบตางๆ ออกแบบและนําไปประยุกตใชในงานควบคุม
ความปลอดภัย ตรวจสอบ และปองกัน ในงานไฟฟา

5573110

กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟา
3(2-3-4)
Regulations and Electrical Standards
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางไฟฟา พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม มาตรฐาน
การติดตั้งไฟฟาสําหรับประเทศไทย กฏหมายควบคุมอาคารชุด อาคารสูง อาคารขนาด
ใหญพิเศษ ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ระบบดับเพลิงไหมอัตโนมัติ มาตรฐานระบบไฟสํารอง
ฉุกเฉิน มาตรฐานสายไฟฟาและบริภัณฑทางไฟฟา กฏหมายความปลอดภัยในการทํางาน
ทางไฟฟา

5573301

ระบบการทําความเย็นและปรับอากาศ
3(1-4-4)
Refrigeration and Air – Conditioning Systems
ทฤษฎี ค วามร อ น ความร อ นกั บ อุ ณ หภู มิ ความร อ นจํ า เพาะ ความร อ นแฝง การ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสารเนื่องจากอุณหภูมิและความดัน หลักการสงถายความรอน
หลักการทําความเย็น ระบบทําความเย็น น้ํายาเครื่องเย็น สวนประกอบเครื่องทําความเย็น
หนาที่ ชนิดของแตละสวน เชน คอมเพรสเซอรคอนเดนเซอร อีแวปโปเรเตอร แอคเชนชั่น
วาว ดรายเออร การทํางานของระบบตูเย็น ถังน้ําเย็น ตูแชแข็ง ตูทําน้ําแข็ง วัฏ
จักรของเครื่องเย็น คุณสมบัติของน้ํา เทอรโมไดนามิกสของระบบเครื่องเย็น ไดอะแกรม
HP โหลดความรอน หองเย็น และคอนเดนเซอร ระบบติดตั้งหองเย็นปฏิกิริยาตรวจวงจร
การทํางาน การควบคุม การทํางานของเครื่อง การเติมน้ํายา งานซอม งานบริการตาง ๆ
ของตูเย็น ตูแชแข็งและหองเย็นแบบตาง ๆ
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5573306

การปองกันระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Power System Protection
ปญหาทั่วไปในระบบ การคํานวณคากระแสลัดวงจร เปอรยูนิต ระบบการปองกัน เมื่ อ
ลัดวงจร การกําหนดคารีแอคแตนซ หลักการและคุณสมบัติของวงจรเบรกเกอร ฟวสแรง
ต่ํา ฟวสแรงสูง รีเลยปองกัน การปองกันระบบจายกําลังไฟฟา ฟาผาและการออกแบบ
ระบบปองกันฟาผา ระบบสายดิน แรงดันเกินเสิรจและการปองกัน ระบบการสับตอวงจร
สายสงไฟฟากลับโดยอัตโนมัติ ปฏิบัติการปองกันระบบไฟฟากําลัง

5573308

5573309

5573709

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

การประมาณการติดตั้งไฟฟา
3(1-4-4)
Electrical Installation Estimating
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบไฟฟา การประมาณการวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ
ในงานติดตั้งไฟฟา
การตรวจสอบและซอมบํารุงระบบไฟฟา
3(1-4-4)
Electrical Appliances Service Maintenance
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การตรวจสอบหาสาเหตุขอบกพรอง การซอม
บํารุงรักษา อุปกรณเครื่องใชไฟฟา ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบไฟฟากําลัง เครื่องจักร
เครื่องกลไฟฟา และงานบริการ ไฟฟาอื่นๆ
การเชื่อมโยงและการสื่อสารทางสัญญาณ
3(1-4-4)
Interface and Signal Communication
ศึกษาเกี่ยวกับ นิยาม ชนิด โครงสรางและหลักการทํ างานพอรตประเภทต างๆ การ
เชื่อมตออุปกรณเพอริเฟอรัส การเชื่อมตออุปกรณอินพุต/เอาตพุต คียบอรด LED สเต็ป
มอเตอร วงจรการแปลงสัญญาณดิจิตอลและอนาลอก ระบบบัสมาตรฐาน S-100, 6800,
IEEE-488, RS-232, RS-422 การตรวจสอบหาจุดบกพรอง

5573710

อิเล็กทรอนิกสในงานควบคุมอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
Industrial Control Electronics
ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ วงจรบริดจ ทรานสดิวเซอร อุปกรณวัดขยายสัญญาณ อุปกรณ
ตรวจจับชนิดตางๆ การวิเคราะหหลักการควบคุมอัตโนมัติ

5573712

เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
3(2-3-4)
Sensor and transducer
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของเซนเซอรและทรานสดิวเซอร การตรวจจับ
อุณหภูมิของ เทอรมีสเตอร อารทีดี ปรากฏการณของ ซีเบค และ เพลเทียร โครงสราง
ของ เทอรโมคัปเปล ตัวตรวจจับ ตําแหนงในทางอุตสาหกรรมแบบตางๆ พร็อกซิมิต แบบ
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

5573901

สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟา
3(1-4-4)
Seminar in Electricity Technology
การศึกษา การคนควา การนําเสนอ การบรรยาย การอภิปราย ในรูปแบบตางๆ ทั้งการ
ประชุม การประชุมแบบสัมมนา การสัมมนา การปาถักฐา ในเรื่องและหัวขอที่นาสนใจทาง
เทคโนโลยีไฟฟา และอื่นๆที่เกี่ยวของ

5574902

โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟา 1
1(0-3-0)
Special Projects in Electrical Technology 1
ศึกษาคนควาเกี่ยวกับระเบียบการวิจัยทั่วไปการวิจัยเชิงพัฒนา (R&D) และแกไขปญหา
ทางเทคโนโลยีไฟฟา

5574307

คุณภาพระบบไฟฟากําลัง
3(2-3-4)
Electrical Power Systems Quality
ศึกษานิยาม องคประกอบและการประเมิน แหลงกําเนิด การประมาณการและผลกระทบ
อุปกรณปองกันและการแกปญหา เครื่องมือวัดและอุปกรณประกอบการวัด การควบคุม
และการเฝาสังเกตการณคุณภาพระบบไฟฟากําลัง และปฏิบัติการคุณภาพระบบไฟฟา
กําลัง

5574308

การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Electrical Power Systems Analysis
แหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา โครงสรางของระบบไฟฟา ลักษณะของโหลด ระบบสายสง
อิมพีแดนซ การควบคุมแรงดัน การสูญเสียในโครงขาย การสรางสายสงมาตรฐานของ
อุ ป กรณ และความปลอดภัย วิเคราะหร ะบบไฟฟากําลัง ศึกษาโหลด สว นประกอบ
สมมาตร การลัดวงจรแบบสมมาตร และแบบอสมมาตร เสถียรภาพ การปองกัน การ
วิเคราะหระบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

5574401

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยและลม
3(2-3-4)
Solar and Wind Energy
ศึกษาการแผรังสีจากดวงอาทิตย การผลิตไฟฟาจากพลังแสงอาทิตย ชนิดของแผงโซลา
เซลลและสวนประกอบตางๆของระบบ การคํานวณออกแบบและติดตั้ง การประยุกตใช
งาน การตรวจสอบและแกไขปญหาของระบบ การผลิตไฟฟาจากกังหันลม ชนิดของกังหัน
ลมผลิ ตไฟฟ า และส ว นประกอบตางๆของระบบ การคํานวณออกแบบและติ ดตั้ง การ
ประยุ กต ใช งาน การตรวจสอบและแกไ ขป ญ หาของระบบ และปฏิบัติการเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตยและลม
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

5574502

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
3(3-0-6)
High Voltage Engineering
ความหมายของวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง การดิสชารจในกาซ ในฉนวนเหลว ในฉนวนแข็ง
ในสารไดอิ เ ล็ ก ตริ ก ผสม การสร า งไฟฟ า แรงดั น สู ง การวั ด ไฟฟ า แรงดั น สู ง อุ ป กรณ
ไฟฟาแรงสูง การทดสอบฉนวนไฟฟาแรงสูง แรงดันเกิน

5574712

ระบบควบคุม
3(2-3-4)
Control Systems
กระบวนการระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม แบบจําลองทางคณิตศาสตร การแปลงลา
ปลาซ ทรานสเฟอรฟงกชั่น ผังสัญญาณและกราฟสัญญาณ คุณสมบัติของกระบวน
การ การควบคุมแบบปอนกลับ เสถียรภาพของระบบควบคุม การเลือกและการปรับ
เครื่องควบคุม เสนทางรากของระบบควบคุม การวิเคราะหผลการตอบสนองความถี่
การชดเชยระบบควบคุม

5574901

โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟา 2
3(1-4-4)
Special Projects in Electrical Technology 2
วิจัย ออกแบบและสรางอุปกรณ หรือระบบ เพื่อใชในการแกปญหาทางเทคโนโลยีไฟฟา

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพและโครงงาน
รหัส
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

5574801

เตรียมสหกิจศึกษา
1(60)
Preparation Co-Operative Education
หลั กการ แนวคิ ด และกระบวนการของสหกิจ ศึกษา ระเบีย บ ขอบังคับ ที่เกี่ย วข อ ง
ความรู พื้ น ฐานและเทคนิ ค ในการสมั ค รงานอาชี พ ความรู พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ง าน
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธในการทํางานกับผูรว มงาน
การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การบริหารคุณภาพใน
สถานประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และการนําเสนอโครงงาน

5574802

ฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา
3(450)
Field Experience in Electrical Technology
การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือเห็นวามีความเหมาะสม
เพื่ อให นั กศึ กษาเกิ ดทั กษะทางวิช าชีพ มีความมั่น ใจและเชื่อมั่น ในตนเองกอนออกไป
ประกอบอาชีพ มีการนําเสนอผลการฝกประสบการณวิชาชีพตามที่กําหนด
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)

5574803

สหกิจศึกษา
6(600)
Co-Operative Education
การปฏิบัติงานสหกิจศึ กษาในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา โดยความรว มมื อ
ระหวางสถาบันและสถานประกอบการเสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการ การ
จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลรวมกันระหวางอาจารยที่
ปรึกษา หัวหนาหรือพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา พ.ศ. 2559
เหตุผล
โครงสรางของหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตร
1.หมวดวิช าศึกษาทั่ว ไปปรับ ปรุงตาม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 137 หนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 125 หนวยกิต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง หมวดวิ ช าศึ ก ษา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต ทั่ ว ไป พ.ศ. 2558 ของมหาวิ ท ยาลั ย
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หนวยกิต ราชภัฏเพชรบุรี เพื่อใหเหมาะสมกั บ
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต สิ่งแวดลอม
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 6 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 2. มี ก ารปรั บ ปรุ ง จํ า นวนหน ว ยกิ ต
ชั่ ว โมง และแนวทางการฝ ก ประสบ
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
101 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
89 หนวยกิต การณวิชาชีพ ทั้งแบบปกติและแบบสห
2.1 กลุมวิชาแกน บังคับเรียน
21 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน บังคับเรียน
24 หนวยกิต กิ จ ศึ ก ษา และเพิ่ ม วิ ช าเตรี ย มสหกิ จ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ บังคับเรียน
47 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ บังคับเรียน
46 หนวยกิต ศึกษา
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
27 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
12 หนวยกิต
2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6 หนวยกิต
2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรกลุมวิชาแกน
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา พ.ศ. 2559
เหตุผล
กลุมวิชาแกน บังคับเรียน
23 หนวยกิต กลุมวิชาแกน บังคับเรียน
24 หนวยกิต ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม
4011101 ฟสิกส 1
3(3-0-6) 4011101 ฟสิกส 1
3(3-0-6) มีความชัดเจนขึ้นและเปนไปตามลําดับ
4021102 ปฏิบัติฟสิกส 1
1(0-3-0) 5501404 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
4021101 เคมี 1
3(3-0-6) 5501105 พื้นฐานคณิตศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
4021102 ปฏิบัติเคมี 1
1(0-3-0) 5502102 คณิตศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
5701101 พื้นฐานคณิตศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6) 5501401 ภาษาอังกฤษในงาน
3(3-0-6)
5701102 คณิตศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
5701310 ภาษาอังกฤษในงาน
3(3-0-6) 5501301 คอมพิวเตอรเบื้องตนในงาน
3(2-2-5)
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
5701314 คอมพิวเตอรในงาน
3(2-2-5) 5501302 การเขียนโปรแกรมภาษา
3(2-2-5)
อุตสาหกรรม
5501303 การเขียนแบบและออกแบบ
3(2-2-5)
5701321 พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
ดวยคอมพิวเตอร
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ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา กลุมวิชาชีพบังคับที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา พ.ศ. 2559
5501102
คณิตศาสตรวิศวกรรม
3(3-06)
3(3-0-6)
Engineering Mathematics
วิชาบังคับกอน : 5501105 พื้นฐานคณิตศาสตร
วิศวกรรม
ศึกษาเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง
สมการเชิงอนุพันธอันดับ n การประยุกตของสมการเชิงอนุพันธ
อันดับที่ 1 สมการอนุพันธเชิงเสน การหาคําตอบของสมการเชิง
อนุพันธ สมการเชิงเสนอันดับสองในวงจรไฟฟา การแปลงลา
ปลาซ ผลการแปลงลาปลาซผกผัน ผลการแปลงลาปลาซของ
สมการเชิงอนุพันธ อนุกรมฟูเรียร

เหตุผล
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม
มีความชัดเจนในเนื้อหาสําหรับการ
นําไปใชรวมกับการประมวลผล
วิเคราะหผลกับวิชาทางดานเทคโนโลยี
ไฟฟา
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5501102
คณิตศาสตรวิศวกรรม
3(3-06)
3(3-0-6)
Engineering Mathematics
วิชาบังคับกอน : 5501101 พื้นฐานคณิตศาสตร
วิศวกรรม
ศึ กษาเกี่ ย วกั บ สมการเชิ งอนุ พัน ธอัน ดับ หนึ่ง
สมการเชิ ง อนุ พั น ธ อั น ดั บ n การประยุ ก ต ข องสมการเชิ ง
อนุ พัน ธ ส ามั ญ การหาคํ า ตอบของสมการเชิ ง อนุ พั น ธ การ
แปลงลาปลาซ การเปลี่ยนกลับของลาปลาซ การประยุกต
ของสมการเชิงอนุพันธอันดับสูง อนุกรมฟูเรียร
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เหตุผล

94

5573306

การปองกันระบบไฟฟากําลัง
Power System

3(2-2-5) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม
มีความชัดเจนขึ้นและมีการเพิ่มเนื้อหา
Protection
ใหทันสมัยตอเทคโนโลยีในปจจุบัน
ปญหาทั่วไปในระบบ การคํานวณคากระแส
ลัดวงจร เปอรยูนิต ระบบการปองกันเมื่อลัดวงจร การ
กําหนดคารีแอคแตนซ หลักการและคุณสมบัติของวงจรเบรก
เกอร ฟวสแรงต่ํา ฟวสแรงสูง รีเลยปองกัน การปองกัน
ระบบจายกําลังไฟฟา ฟาผาและการออกแบบระบบปองกัน
ฟาผา ระบบสายดิน แรงดันเกินเสิรจและการปองกัน ระบบ
การสับตอวงจรสายสงไฟฟากลับโดยอัตโนมัติ ปฏิบัติการ
ปองกันระบบไฟฟากําลัง

5573402 การสงและจายไฟฟากําลัง
3(2-25)
3(2-2-5)
Electric Power Transmission and
Distribution
ศึกษาระบบไฟฟากําลัง การผลิตไฟฟา ระบบสง
และจําหนายพลังไฟฟาพารามิเตอรของสายสงไฟฟา
ความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสในสายสงพลังงาน
ไฟฟา การกอสรางสายจําหนายพลังงานไฟฟาไปสูทองถิ่น
สายเคเบิลใตดิน รีแอกซแตนซไดอะแกรม ระบบเปอรยูนิต

5573402

การสงและจายไฟฟากําลัง
3(2-2-5)
Electric Power Transmission and
Distribution
ศึกษาระบบไฟฟากําลัง การผลิตไฟฟา
ระบบสงและจําหนายกําลังไฟฟา พารามิเตอรของสายสง
กําลังไฟฟา ความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสในสายสง
ความตานทาน ความเหนี่ยวนํา ความเก็บประจุของสายสง
กําลังไฟฟา รีแอกซแตนซไดอะแกรม ระบบเปอรยูนิต
การปรับปรุงคาเพาเวอรแฟคเตอร

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม
มีความชัดเจนขึ้นและเปนไปตามลําดับ
โดยเพิ่มเนื้อหาใหครอบคลุมและ
สอดคลองกับระบบสงจายในปจจุบัน
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5573306 การปองกันระบบไฟฟากําลัง
3(2-2-5)
Power System
Protection
ปญหาทั่วไปในระบบ การคํานวณคากระแส
ลัดวงจร เปอรยูนิต ระบบการปองกันเมื่อลัดวงจร การ
กําหนดคารีแอคแตนซ หลักการและคุณสมบัติของวงจรเบรก
เกอร ฟวส รีเลย การปองกันระบบจายกําลังไฟฟา ฟาผา
และการออกแบบระบบปองกันฟาผา ระบบสายดิน แรงดัน
เกิน ปฏิบัติการปองกันระบบไฟฟากําลัง วิเคราะหระบบหาคา
ฟอลตที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟาโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร
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501313 การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Aided Drawing and Design
ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
เขีย นแบบไฟฟา การจัดการหนาจอ การกําหนดสเกลและ
ขนาดกระดาษเขี ย นแบบมาตรฐาน การป อ นค า แบบต า งๆ
คํ า สั่ ง และฟ ง ก ชั น วั ต ถุ การกํ า หนดเลเยอร การกํ า หนด
ตัวอักษร การใชเสน การบันทึกและการแกไข การพล็อตงาน
สัญลักษณทางไฟฟา แผนผังเสนเดียวทางไฟฟา แบบระบบสอง
สวางและเตารับ

เหตุผล
เปนวิชาใหมสําหรับเปนพื้นฐานการ
เขียนแบบสําหรับงานดาน
วิศวกรรมไฟฟาและผังการควบคุม
ระบบอุตสาหกรรมไฟฟา

5774605 กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟา 3(3-0-6)
Electrical Rules and Regulations
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทาง
ไฟฟ า กฎเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง านไฟฟ า
กฎหมายแรงงาน มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ ท างไฟฟ า ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม มาตรฐานการ
ติดตั้งไฟฟาของการไฟฟ านครหลวง การไฟฟาสวนภู มิภ าค
และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

5573110 กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟา 3(3-0-6)
Regulations and Electrical Standards
จรรยาบรรณในการประกอบวิช าชี พทางไฟฟ า
พระราชบัญ ญัติวิช าชีพวิศวกรรม มาตรฐานการติดตั้งไฟฟา
สํ า หรั บ ประเทศไทย กฎหมายควบคุ ม อาคารชุ ด อาคารสู ง
อาคารขนาดใหญพิเศษ ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ระบบดับเพลิง
ไหม อั ต โนมั ติ มาตรฐานระบบไฟสํ า รองฉุ ก เฉิ น มาตรฐาน
สายไฟฟาและบริภัณฑทางไฟฟา กฎหมายความปลอดภัยใน
การทํางานทางไฟฟา

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม
มีความชัดเจนขึ้นและสอดคลองกับ
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่บังคับ
ใชสําหรับงานดานวิศวกรรมในปจจุบัน
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501303 การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Aided Drawing and Design
ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
เขียนแบบไฟฟา สัญลักษณทางไฟฟา การจัดการหนาจอ การ
กําหนดสเกลและขนาดกระดาษเขียนแบบมาตรฐาน การปอน
คาแบบตางๆ คําสั่งและฟงกชัน วัตถุ การกําหนดเลเยอร
การกํ า หนดตั ว อั ก ษร การใช เ ส น การบั น ทึ ก และการแก ไ ข
การพล็อตงาน การเขียนแบบงาน 3 มิติเบื้องตน

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา พ.ศ. 2554
5573301 ระบบการทําความเย็น
3(2-2-5)
Refrigeration Systems
ศึกษาและปฏิบั ติการวัฏจั กรเครื่ องทําความเย็น
คุณสมบัติและชนิดของสารทําความเย็น เทอรโมไดนามิกส
ของระบบเครื่องทําความเย็น หลักการทําความเย็น อุปกรณ
ควบคุมทางกลและทางไฟฟา ระบบไฟฟาในเครื่องทําความ
เย็น ศึกษาการทํางานของเครื่องทําความเย็นขนาดเล็ก เครื่อง
ทําความเย็นในงานอุตสาหกรรม ตูเย็น ตูแชแข็ง หองเย็น
การติดตั้ง การซอมแซมและการบํารุงรักษา

เหตุผล
ยกเลิกรายวิชา 5773603 ระบบการทํา
ความเย็นและรายวิชา 5574302 การ
ปรับอากาศ โดยเปดเปนวิชาใหม คือ
รายวิชา 5573301ระบบทําความเย็น
และระบบปรับอากาศ เพื่อเพิ่ม
รายละเอียดเนื้อหาใหมีความชัดเจนขึ้น
และเปนไปตามลําดับมีการเรียนรูที่
ตอเนื่องและสอดคลองกัน
96

5574302 ระบบการปรับอากาศ
3(2-2-5)
Air-Conditioning Systems
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ก ารวั ฏ จั ก รเครื่ อ งปรั บ อากาศ
เครื่องมือและอุปกรณ ชนิด หลักการเครื่องปรับอากาศ ระบบ
ไ ฟ ฟ า ใ น เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ ศึ ก ษ า ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
เครื่องปรับอากาศในที่ พักอาศั ย โรงงาน เครื่องปรับอากาศ
ขนาดใหญ ระบบปรั บ อากาศในรถยนต การติ ด ตั้ ง การ
ควบคุม การซอมแซมและการบํารุงรักษา

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา พ.ศ. 2559
5573301 ระบบการทําความเย็นและระบบปรับ
อากาศ
3(2-2-5)
Refrigeration and Air – Conditioning
Systems
ทฤษฎีความรอน ความรอนกับอุณหภูมิ ความ
รอนจําเพาะ ความรอนแฝง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร
เนื่ อ งจากอุ ณ หภู มิ แ ละความดั น หลั ก การส ง ถ า ยความร อ น
หลั ก การทํ า ความเย็ น ระบบทํ า ความเย็ น น้ํ า ยาเครื่ อ งเย็ น
สวนประกอบเครื่ องทํ าความเย็น หนาที่ ชนิดของแตล ะส ว น
เชน คอมเพรสเซอรคอนเดนเซอร อีแวปโปเรเตอร แอคเชนชั่น
วาว ดรายเออร การทํางานของระบบตูเย็น ถังน้ําเย็น ตูแชแข็ง
ตูทําน้ําแข็ง วัฏจักรของเครื่องเย็น คุณสมบัติของน้ํา เทอรโม
หองเย็น และคอนเดนเซอร ระบบติดตั้งหองเย็นปฏิกิริยาตรวจ
วงจร การทํางาน การควบคุม การทํางานของเครื่อง การเติม
น้ํายา งานซอม งานบริการตาง ๆ ของตูเย็น ตูแชแข็งและหอง
เย็นแบบตาง ๆไดนามิกสของระบบเครื่องเย็น ไดอะแกรม HP
โหลดความรอน
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5572201
หมอแปลงไฟฟา
3(3-0-6)
Transformer
ศึกษาเกี่ยวกับสวนประกอบ และความสัมพันธ
ของคาตางๆ ในวงจรแมเหล็ก โครงสรางและหลักการทํางาน
หมอแปลงไฟฟาชนิดตางๆ การเขียนวงจรเทียบเทาของหมอ
แปลง การหาความสัมพันธและประสิทธิภาพการใชงานหมอ
แปลง การทดสอบหม อแปลง การทดสอบประสิทธิภาพ
หมอแปลงไฟฟาขณะมีโหลดและไมมีโหลด การตอและการ
ขนานหมอแปลง การหาเวกเตอรกรุป
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เหตุผล
5572201
เครื่องกลไฟฟา 1
3(3-0-6) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม
Electrical Machinery 1
มีความชัดเจนขึ้นและเปนไปตามลําดับ
ศึกษาเกี่ยวกับสารแมเหล็ก คาความตานทาน
แมเหล็ก วงจรแมเหล็ก คาความเหนี่ยวนําพลังงานที่สะสมใน
รู ป สนามแม เ หล็ ก พลั ง งานและพลั ง งานร ว มแรงที่ เ กิ ด จาก
สนามแมเหล็ก แรงบิดที่เกิดจากสนามแมเหล็กความสูญเสียใน
แกนเหล็กโครงสรางและทฤษฎีพื้น ฐานของหมอแปลงไฟฟา
หม อแปลงไฟฟ าในอุ ดมคติ วงจรสมมู ล ของหมอแปลงไฟฟา
การทดสอบหมอแปลงไฟฟา หมอแปลง 3 เฟส หมอแปลงแบบ
ออโต โครงสร างและทฤษฎี พื้น ฐานของเครื่ องจั กรกลไฟฟ า
กระแสตรงแรงเคลื่ อ นไฟฟ า เหนี่ ย วนํ าที่ ข ดลวดอาร เ มเจอร
แรงบิดที่ส นามแมเหล็ ก วงจรสมมูล ของเครื่ องกําเนิด ไฟฟ า
กระแสตรง วงจรสมมูลของมอเตอรไฟฟากระแสตรง สมรรถนะ
ของเครื่องจักรกลไฟฟ ากระแสตรง อินเตอรโพลและขดลวด
ชดเชยการควบคุมความเร็วมอเตอรไฟฟากระแสตรง
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา พ.ศ. 2559
เหตุผล
5572203
เครื่องกลไฟฟา 2
3(3-0-6) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม
มีความชัดเจนขึ้นและเปนไปตามลําดับ
Electrical Machinery 2
ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร ค ว า ม เ ร็ ว ซิ ง โ ค ร นั ส
สนามแม เ หล็ ก หมุ น แรงบิ ด ที่ เ กิ ด จากสนามแม เ หล็ ก การพัน
ขดลวดอาร เ มเจอร ข องเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ า กระแสสลั บ
โครงสรางและทฤษฎีพื้น ฐานของเครื่องจักรซิงโครนัส วงจร
สมมูลของเครื่องจักรซิงโครนัส ซิงโครนัสคอนเดนเซอร การตอ
ขนานของเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า ซิ ง โครนั ส การเริ่ ม หมุ น ของ
ซิงโครนัส มอเตอรโ ครงสรางและทฤษฎีพื้น ฐานของมอเตอร
ไฟฟาเหนี่ย วนํา ความเร็ว สลิป วงจรสมมูลของวงจรมอเตอร
ไฟฟาเหนี่ย วนําแรงบิดที่เกิดจากสนามแมเหล็กของมอเตอร
ไฟฟาเหนี่ย วนํา วงจรสมมูล โดยประมาณของมอเตอรไฟฟา
เหนี่ย วนํา การทดสอบมอเตอรไฟฟาเหนี่ย วนํา การควบคุม
ความเร็วมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนําเฟส
เดียว
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา พ.ศ. 2554
5572203
เครื่องกลไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Machinery
ศึกษาหลักการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาของเครื่อง
กําเนิดไฟฟา ชนิดการพันอามาเจอร การหาตําแหนงแปรงถาน
การคํานวณแรงเคลื่อนในอามาเจอร อามาเจอรรีแอคชั่นและ
อินเตอรโปล การตอและการขนานเครื่องกําเนิด การทดสอบ
คุณสมบัติของเครื่องกําเนิดแบบตางๆ วงจรสมมูลเครื่องกําเนิด
ไฟฟาแตละประเภท ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทํางาน การเกิ ด
แรงบิดของมอเตอร และประเภทของมอเตอร การเริ่มเดินของ
มอเตอร การต อ และการทดสอบคุ ณ สมบั ติ ข องมอเตอร ทั้ ง
ในขณะไม มี ภ าระโหลดและมี ภ าระโหลด วงจรสมมู ล ของ
มอเตอรแตละประเภท และควบคุมมอเตอรตางๆ
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เหตุผล
5574401
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยและลม
เป น วิ ช าใหม เพื่ อ ให ทั น สมั ย ทั น ต อ
3(2-3-4)
เทคโ นโ ล ยี ส มั ย ใหม แ ละเป น การ
Solar and Wind Energy
ตอบสนองตอจุดมุงเนนของหลักสูตร
ศึ กษาการแผรังสีจ ากดวงอาทิ ตย การผลิ ต
ไฟฟ า จากพลั ง แสงอาทิ ต ย ชนิ ด ของแผงโซล า เซลล แ ละ
สวนประกอบตางๆของระบบ การคํานวณออกแบบและติดตั้ง
การประยุกตใชงาน การตรวจสอบและแกไขปญหาของระบบ
การผลิตไฟฟาจากกังหันลม ชนิดของกังหันลมผลิตไฟฟ าและ
สวนประกอบตางๆของระบบ การคํานวณออกแบบและติดตั้ง
การประยุกตใชงาน การตรวจสอบและแกไขปญหาของระบบ
และปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยและลม
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5773302 การติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร
3(2-2-5)
Interior Electrical Installations
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณไฟฟา
การเดินสายไฟฟาแบบตางๆ การติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายใน
อาคาร ตู ส วิ ท ช บ อร ด การเดิ น สายไฟฟ า และการติ ด ตั้ ง
อุปกรณไฟฟาตางๆในตูสวิทชบอรด

เหตุผล
ยกเลิกรายวิชา 5773302 การติดตั้ง
ไฟฟาภายในอาคาร และรายวิชา
5773303 การติดตั้งไฟฟาภายนอก
อาคาร โดยเปดเปนวิชาใหม คือ
รายวิชา 5573303 การติดตั้งไฟฟา
ภายในและนอกอาคาร เพื่อเพิ่ม
รายละเอียดเนื้อหาใหมีความชัดเจนขึ้น
และเปนไปตามลําดับ

100

5773303 การติดตั้งไฟฟาภายนอกอาคาร
3(2-2-5)
Exterior Electrical Installations
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณไฟฟา
การเดินสายไฟฟาแบบตางๆ การปกเสาพาดสาย การยึดลูก
ถวย การติดตั้งหมอแปลง โคมไฟถนน โคมไฟสนามกีฬา

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา พ.ศ. 2559
5573303 การติดตั้งไฟฟาภายในและนอกอาคาร 3(2-2-5)
Interior and Exterior Electrical Installations
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมื อ วัสดุอุปกรณที่ใชในการ
เดินสายภายในอาคาร เครื่องวัดและอุปกรณในการตรวจสอบ
การคํานวณสายแยกและสายประธาน การวางแผนการสรางตู
สวิตซบ อรด ได แก เมนสวิตซบ อรด สวิตซบ อรดยอย สวิตซ
บอรดควบคุมอัตโนมัติ ระบบปองกันไฟตก ไฟมาไมครบเฟส
ปฏิบัติการติดตั้ง เมนสวิตซบอรด งานเดินสายเมน สายเคเบิล
ทั้งระบบรางเดินสาย งานเดินสายรอยทอชนิดตางๆ ทักษะการ
เดินสายชนิดตางๆ ทั้งการเดินลอย เกาะผนัง เดินสายฝงใตพื้น
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5573308 การประมาณการติดตั้งไฟฟา 3(2-2-5)
Electrical Installation Estimating
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบ ไฟฟา การ
ประมาณการวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ในงานติดตั้งไฟฟา

เหตุผล
เป น วิ ช าใหม เพื่ อ ให ทั น สมั ย ทั น ต อ
เทคโนโลยีสมัยใหมและเปนการเนน
การปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม ทั ก ษะในการ
วางแผนงานตรวจสอบรายละเอี ย ด
พั ส ดุ แ ล ะ ป ร ะ ม า ณ ร า ค า ฝ ก
ปฏิ บั ติ ง านตามแผนงาน สรุ ป และ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ทั้ ง
โครงการ
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5579901 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟา
3(1-4-4)
Special Projects in Electrical
Technology
ศึ กษาเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บการวิ จั ย ทั่ว ไปและการ
วิจัยเชิงพัฒนา (R&D) วิจัยและพัฒนาอุป กรณเ ครื่องมื อ และ
เครื่องใชเกี่ยวกับงานทางไฟฟา โดยคํานึงถึงการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกั บสภาพสั งคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม เพื่ อ
ความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองของชุมชนและสังคม ภายใตการ
อนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยและคณะกรรมการ

ผลทั น สมั ย่ ทัวขนอตงอ
เปเปนนวิวิช าใหม
าที่เปนเพื
พืเหตุ
้น่ อฐานและเกี
ให
เพิ่มประสิ
ธิภาพในการศึ
กษา น
เทคโนโลยี
กัเพืบ่อรายวิ
ชาระบบควบคุ
สมัยทใหม
และเป
ม นการเน
คน ควาบการวิ
จัย และการแก
ปญหา
การปฏิ
ั ติ ง านเพิ
่ ม ทั ก ษะในการ
ทางเทคโนโลยีไฟฟา
วางแผนงานตรวจสอบและซ
อมบํารุง
ระบบไฟฟา

5573712
5574901

เปนวิชาใหม เนนการปฏิบัติงาน
เรียนรูชนิดของอุปกรณเซนเซอรใน
ดานโครงสราง การทํางาน และการ
ประยุกตใชงาน

เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร 3(2-2-5)
โครงงานพิ
เศษเทคโนโลยี
ไฟฟา 2 3(1-4-4)
Sensor and
transducer
Special
Projects
Technology
ศึกษาและปฏิ
บัติเinกี่ยElectrical
วกับ หลักการพื
้น ฐานของ
วิจัย ออกแบบและสร
างอุปบกรณ
หรืมอิขระบบ
่อใช
เซนเซอรและทรานสดิ
วเซอร การตรวจจั
อุณหภู
อง เพืเทอร
ปญหาทางเทคโนโลยี
มีในการแก
สเตอร อาร
ทีดี ปรากฏการณไขฟฟ
องา ซีเบค และ เพลเทียร โครงสร
างของ เทอรโมคัปเปล ตัวตรวจจับ ตําแหนงในทางอุตสาหกรรม
แบบตางๆ พร็อกซิมิต แบบรีซีสตีฟ อินดัคตีฟและ คาปาซิตีฟ แอล
วีดีที โพเทนชิ ออนมิเตอร สเตนเกจ โหลดเซล เทคโคเจนเนอเรเต
อรและเอนโคเดอร เพียโซอิเล็กทริก อัลตราโซนิก
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หลักสูตรปรัการตรวจสอบและซ
บปรุง่อสาขาวิ
ชาเทคโนโลยี
ฟฟา พ.ศ.
557370
5573309
การเชื
มโยงและการสื
อมบํ่อาสารทางสั
รุงไระบบไฟฟ
ญญาณ
า2559
5574902 3(2-2-5)
โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟา 1 1(0-3-0)
3(2-2-5)
Special Projects
in Electrical
Technology
Electrical
Interface
Appliances
and Signal
Service
Communication
ศึกษาค
าเกีบ่ยนิวกั
บระเบี
จัยทั่วาไปการ
Maintenance
ษาเกีน่คว
ย วกั
ย าม
ชนิยดบการวิ
โครงสร
งและ
วิจัยกเชิการทํ
งพัฒานา
ไบขปั ตาิ เญกีงๆหาทางเทคโนโลยี
า เการ
ศึ(R&D)
ก ษาและปฏิ
่ ย วกัการเชื
บ หลั่อกมต
การทํ
หลั
งานพอร
ตและแก
ประเภทต
ออุไฟฟ
ปา งาน
กรณ
พอริ
ตรวจสอบหาสาเหตุ
บกพร
อุป กรณ
เฟอรั
ส การเชื่อมตออุขปอกรณ
อินอพุงตการซ
/เอาตอพมบํ
ุต คีายรุงบรัอรกษา
ด LED
สเต็ป
เครื
่องใชไฟฟ
า ระบบไฟฟาแสงสว
าง จระบบไฟฟ
ากําลัง เครืระบบบั
่องจักรส
มอเตอร
วงจรการแปลงสั
ญ ญาณดิ
ิทัล และอนาลอก
เครื
และงานบริ
ไฟฟาอื่นๆRS-232, RS-422 ก า ร
ม า ่อตงกลไฟฟ
ร ฐ า น าS-100,
6800,การIEEE-488,
ตรวจสอบหาจุดบกพรอง
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ภาคผนวก ค
หลักการจัดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมูวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูวิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เปนแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเปนหมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา
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หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(รหัส 550 – 599)
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดหมูวิชาไวดังนี้
รหัส
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
561

หมูวิชา
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมูวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมูวิชาอุตสาหการ
หมูวิชาไฟฟาสื่อสาร
หมูวิชาพลังงาน
หมูวิชาคอมพิวเตอรและวิศวกรรมซอฟตแวร
หมูวิชากอสราง-โยธา
หมูวิชาไฟฟากําลัง
หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส
หมูวิชาเครื่องกล
หมูวิชาโลจิสติกส
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หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(550)
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดลักษณะ เนื้อหาวิชาออกเปน
ดังนี้
1. พื้นฐานดานคณิตศาสตร
(550-1--)
2. พื้นฐานดานวิทยาศาสตร
(550-2--)
3. พื้นฐานดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(550-3--)
4. พื้นฐานดานภาษาและการจัดการอุตสาหกรรม
(550-4--)
5. ……………………………..
(550-5--)
6. ……………………………..
(550-6--)
7. ……………………………..
(550-7--)
8. การฝกประสบการณวิชาชีพ
(550-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษา
เอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(550-9--)
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หมูวิชาไฟฟากําลัง
(557)
หมูวิชาไฟฟากําลัง ซึ่งอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. พื้นฐานทั่วไป
2. เครื่องกลไฟฟา
3. ระบบไฟฟากําลัง
4. โรงตนกําลังและสถานียอย
5. ไฟฟาแรงสูง
6. มาตรฐานการวัดและการสองสวาง
7. อิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม
8. การฝกประสบการณวิชาชีพ
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษา
เอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย

(557-1--)
(557-2--)
(557-3--)
(557-4--)
(557-5--)
(557-6--)
(557-7--)
(557-8--)
(557-9--)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
1.1 ตํารา เครื่องมือวัดไฟฟา
1.2 เอกสารประกอบการสอน พื้นฐานคณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
1.3 เอกสารประกอบการสอน ใบงานทดลองวิชาปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
1.4 เอกสารประกอบการสอน ใบงานทดลองวิชาการจัดการพลังงานไฟฟา
1.5 เอกสารประกอบการสอน ใบงานทดลองวิชาการควบคุมแบบลําดับ
1.6 เอกสารประกอบการสอน ใบงานปฏิบัติวิชาการออกแบบระบบไฟฟา
1.7 เอกสารประกอบการสอน คุณภาพระบบไฟฟากําลัง
2. ผลงานวิจัย
-ไมมี
3. ประสบการณการทํางาน
3.1 พ.ศ. 2531 – 2538 ตําแหนง ครูอัตราจาง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
3.2 พ.ศ. 2539 – 2540 ตําแหนง วิศวกร บริษัท เดลตา จํากัด (มหาชน)
3.3 พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน ตําแหนง อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
4. การฝกอบรม
4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
จัดโดย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วันที่ 22 เมษายน 2558 ณ หองประชุมวิทยาภิรมย 1
4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิพากษ SAR ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557
จัดโดย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมวิทยาการ
จัดการ ชั้น1
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อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา
1
ผศ.พิศิษฐ บุญรอด
ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย เทียบเทาระดับ 8
วุฒิการศึกษา
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
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4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง ทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรีวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุม 1
4.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการพัฒนาทักษะการสอนแบบ
Action Learningจัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ณ หอง
ประชุมคณะฯ
4.5 โครงการอบรมเรื่อง สนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย. เพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ(เอกสารประกอบการ
อบรม)จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุมคณะฯ
5. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
5.1 พื้นฐานคณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
5.2 เครื่องมือวัดทางไฟฟา
5.3 คอมพิวเตอรในงานไฟฟา
5.4 คุณภาพระบบไฟฟา
5.5 การออกแบบระบบไฟฟา

108

109

109

อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
2
นาย ราเชณ คณะนา
1.1 การปองกันระบบไฟฟา
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
1.2 คณิตศาสตรวิศวกรรม
วุฒิการศึกษา
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยศรี 2. ผลงานวิจยั
นครินทรวิโรฒ
2.1 R. Kanahna, P. Keowsawat, J. Wiboonsirikul, and S. Promwong, “Microwave and Chemical Properties of Readyค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร) สถาบัน
to-drink Palmyrah Plam Juice,” in Proc. of 2nd Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation,
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
Chiang Mai, Thailand, Aug. 5-7, 2013, pp. 151-152.
ลาดกระบัง
2.2 J. Wiboonsirikul, A. Keawsawang, P. Keowsawat, and R. Kanahna, “Changes in Physical and Chemical Properties
of Palmyrah Palm Juices Added with Different Types of Sugar,” in Proc. of the Burapha University International
Conference 2013, Pattaya, Thailand, July 4-5, 2013, pp. 776-786.
2.3 ราเชณ คณะนา, “การออกแบบอุปกรณปองกันไฟกระโชกสําหรับระบบไฟฟา 1 เฟส 220 โวลต ดวยโปรแกรมวิเคราะหทาง
ไฟฟา”, งานวิจัยเสนอตอที่ประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมูบานจอมบึง ครั้งที่ 1, ราชบุรี, ประเทศไทย, 1 มีนาคม
2556.
3. ประสบการณการทํางาน
3.1 พ.ศ. 2544 – 2545 ตําแหนง วิศวกร แผนกบริการลูกคา บริษัท ทีเอ็นอินฟอเมชั่นซิสเต็ม จํากัด
3.2 พ.ศ. 2545 – 2546 ตําแหนง วิศวกร แผนกพัฒนาตอเนื่อง บริษัท ซัมมิท ออโตซสิ จํากัด
3.3 พ.ศ. 2546 – 2549 ตําแหนง วิศวกรโครงการ แผนกวิศวกรรม บริษัท สตาบิล จํากัด
3.4 พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน ตําแหนง อาจารย สาขาเทคโนโลยีไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ลําดับที่

ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
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4. การฝกอบรม
4.1 การตรวจสอบคุณภาพระบบไฟฟา (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย วสท.)
4.2 การปองกันแรงดันเกินเนื่องจากฟาผา (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย วสท.)
4.3 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย วสท.)
4.4 ผูตรวจสอบอาคาร (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย วสท.)
4.5 รีเลยปองกันและสถานีไฟฟายอย (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย วสท.)
4.6 การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย IEEE Thailand section
5. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
5.1 การปองกันระบบไฟฟา
5.2 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
5.3 การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร
5.4 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
5.5 ระบบสงจายไฟฟากําลัง
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อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่
3

ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
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นายอนุรักษ เกษวัฒนากุล
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
ตําแหนงทางวิชาการ : อาจารย
-ไมมี
วุฒิการศึกษา
2. ผลงานวิจัย
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา) มหาวิทยาลัย 2.1 อนุรักษ เกษวัฒนากุล และ สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ, “การศึกษากากของเหลือจากตาลโตนดมาเปนวัตถุดิบสาหรับการผลิตไฟฟาชีวมวล
ราชมงคลรัตนโกสินทร
ในจังหวัดเพชรบุร”ี , การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรศึกษาเพื่อสรางแรงบันดาลใจสูนวัตกรรม ครั้งที่ 1,จังหวัดเพชรบุร,ี 5 - 6
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัย
กันยายน พ.ศ. 2557.
ราชมงคลธัญบุรี
2.2 อนุรักษ เกษวัฒนากุล และ สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ, การศึกษาความความเหมาะสมที่จะนําวัสดุเหลือใชจากตาลโตนดไปเปนวัสดุ
เชื้อเพลิงชีวมวล”, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7,จังหวัดประจวบคีรีขันธ,
12 – 14 พฤศจิกายน 2557.
3. ประสบการณการทํางาน
3.1 พ.ศ. 2553-2554 นักวิจัยสถาบันและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร
3.2 พ.ศ. 2555-ปจจุบัน ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. การฝกอบรม/สัมมนา
- ไมมี
5. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
5.1 ทฤษฎีวงจรไฟฟา
5.2 วิเคราะหวงจรไฟฟา
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อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา
4
นางสาววิชิตา ตุงคัษฐาน
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
วุฒิการศึกษา
ปทส.(ไฟฟาสื่อสาร) วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม
คอ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
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1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
1.1 วงจรดิจิทลั
1.2 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
2. ผลงานวิจัย
2.1 Vichita Tungkasthan , “A Framework of Online Collaborative Learning by using Inquiry Process” ,
วิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสยาม , 15(2) , กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 ,57-66.
2.2 วิชิตา ตุงคัษฐาน, รศ.ดร.มนตชัย เทียนทอง, “กรอบการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ผานเว็บ”, การประชุมวิชาการดานการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณวิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 3 , นครศรีธรรมราช , 2 พฤษภาคม
2557.
2.3 วิชิตา ตุงคัษฐาน, สมคิด แสหลี และ ดร. สรเดช ครุฑจอน , “กรอบการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูผานเว็บดวยมาตรฐาน Tin Can API”, คอมพิวเตอรสาร, 28(1), มกราคม-มิถุนายน 2557
3. ประสบการณการทํางาน
3.1 พ.ศ. 2548 - 2553 ตําแหนง อาจารยพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
3.2 พ.ศ. 2554 - 2555 ตําแหนง อาจารยพิเศษ สาขาวิชาคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.3 พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน ตําแหนง อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. การฝกอบรม
- ไมมี
5. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
5.1 วงจรดิจิตอล
5.2 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
5.3 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
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อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก
ลําดับที่
สถานศึกษา
5
นาย บุรีรักษ สังคงขเมือง
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
วุฒิการศึกษา
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
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1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
1.1 เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องกลไฟฟา
2. ผลงานวิจัย
2.1 บุรีรักษ สังขคงเมือง สลิลทิพย สินธุสนธิชาติ “การศึกษาผลของแรงดันไฟฟาไมสมดุลแบบต่าํ กวาปกติที่มีตอ
มอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟาครั้งที่ 33 (EECON 33) 1-3 ธ.ค. 2553
เชียงใหม
2.2 บุรีรักษ สังขคงเมือง สลิลทิพย สินธุสนธิชาติ “การศึกษาผลกระทบของแหลงจายแรงดันไฟฟาที่หายไปหนึ่ง
เฟสตออุณหภูมิของมอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟสเมื่อตอใชงานรวมกับหมอแปลงซิกแซก,” การประชุมวิชาการ
เครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 8 (E-NETT 8) 2-4 พ.ค. 2555 มหาสารคาม
2.3 บุรีรักษ สังขคงเมือง สลิลทิพย สินธุสนธิชาติ “การเปรียบเทียบสมรรถนะมอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟสในกรณี
แหลงจายแรงดันไฟฟาสามเฟสหายไปหนึ่งเฟสเมื่อตอใชงานรวมกับหมอแปลงซิกแซก,” การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟาครั้งที่ 35 (EECON 35) 12-14 ธ.ค. 2555 นครนายก
3. ประสบการณการทํางาน
3.1 พ.ศ. 2549 ตําแหนง วิศวกรฝายขาย บริษัท วินโดวแอนดดอร จํากัด
3.2 พ.ศ. 2549 – 2550 ตําแหนง วิศวกรไฟฟา บริษัท เพชรดีพี จํากัด
3.3 พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน ตําแหนง อาจารย สาขาเทคโนโลยีไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
4. การฝกอบรม
4.1 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย วสท.)
4.2 รีเลยปองกันและสถานีไฟฟายอย (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย วสท.)
5. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
5.1 พื้นฐานคณิตศาสตรวิศวกรรม
5.2 วิศวกรรมไฟฟา
5.3 เครื่องจักรกลไฟฟา
5.4 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
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ภาคผนวก จ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
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ภาคผนวก ฉ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผูเขารวมสัมมนาวิพากษหลักสูตร
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ภาคผนวก ช
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
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