สารบัญ
หน้า
1
6
8
29
53
54
55
60
62
95
99

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข หลักการจัดรหัสวิชา
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
109
ภาคผนวก จ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
111
ภาคผนวก ฉ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
113

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
รหัส
:
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Engineering Program in Robots and Smart Electronics Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Robots and Smart Electronics Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Robots and Smart Electronics Engineering)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราเรียนในวิชาของหลักสูตรเป็น
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลั ก สู ต รเฉพาะของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี แ ละหลั ก สู ต รผลิ ต ร่ ว มระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเพชรบุรีและบริษัทแคล-คอมพ์อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
เมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที 1 เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2564 (ปีการศึกษาที่สถาบันได้เปิดสอน
หลักสูตรนี้ไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร)
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1) วิศวกรกํากับดูแลตลอดจนซ่อมบํารุงในภาคอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
2) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3) นักวิจัยให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน เพื่อสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ออกแบบ
ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และระบบหุ่นยนต์ตลอดจนระบบสมองกลฝังตัวอัตโนมัติ
4) นั กออกแบบระบบหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมหรือประยุ กต์หุ่นยนต์
สําหรับงานด้านอื่นๆ เช่น การเกษตร การประมง การท่องเที่ยว เป็นต้น
5) ประกอบอาชีพอิสระโครงการ SME และ Startup ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
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9. ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร

ลําดับ
ที่
1

2
3

4

5

เลข
ตําแหนง
ชื่อ-นามสกุล
ประจําตัว
คุณวุฒสาขาวิ
ิ
ชา/
วิชาการ
ประชาชน
นายอิทธิพัฒน รูปคม
3-1006-011 อาจารย วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา
XX- XX -X
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
นายครรชิต ภาวนานนท
3-1024-010- อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม
XX- XX -X
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิศวกรรมระบบวัดคุม)
นางสาวดวงกมล อังอํานวยศิริ 1-7099-007 อาจารย ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
XX- XX -X
ค.อ.บ. ครุศาสตรวศิ วกรรม
(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
นายอนุรักษ จิตจรูญ
3-7706-003 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
บุคลากรจากบริษัท แคล-คอมพ XX- XX -X
อี เล็ ค โทรนิ ค ส (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
นายคมกฤษ ชัยยะบุญธนิตย 3-1012-027 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
บุคลากรจากบริษัท แคล-คอมพ XX- XX -X
อี เล็ คโทรนิ คส (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ป พ.ศ.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

2552
2548
2545
2554
2548
2559
2558

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2541

มหาวิทยาลัยบูรพา

2541
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10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
10.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10.2 บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การสร้างหลักสูตรจะต้องทําการการประเมินสถานการณ์อีกทั้งศึกษาสภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภาย ใน
และปัจจัยภายนอก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการ
ประเมินความเป็นไปได้ในอนาคตในกรณีต่างๆ คือการกําหนดภาพอนาคต (Scenarios) โดยในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า มีความเป็นไปได้ (Possible Futures) เพื่อให้สอดคล้องกับ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.25602579)” ที่เน้นการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นกุญแจสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตของคน ทําให้เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ใน
รูปแบบของ Internet of Thing (Iot) โดยเป็นการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยประยุกต์การใช้วงจร
อิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ต่างๆ ร่วมกับระบบอินเตอร์เนต เช่น สมาร์ชฟาร์ม สมาร์ชโฮม เป็นต้น ในปัจจุบัน
การแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและมีทักษะหลายด้านในตลาดแรงงาน ซึ่งการใช้งานเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ในปัจจุบันได้รับความแพร่หลายมากขึ้น โดยจะอยู่ในรูปแบบของเครื่องจักรอัตโนมัติแขนกลต่างๆ ระบบ
ลําเลียงในกระบวนการผลิต รวมถึงหุ่นยนต์ต่างๆ ความต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลซอฟต์แวร์
และฮาร์ดแวร์ของตลาดแรงงานจึงมีจํานวนมากขึ้น การพัฒนากําลังคนของประเทศในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จึงมีความจําเป็นมากขึ้น ในอุตสาหกรรมย่อมต้องการ
บุ คลากรที่ มี ความเชี่ ยวชาญ และมี ความเป็ นมื ออาชี พทางด้ านเทคโนโลยี หุ่ นยนต์ อุ ตสาหกรรมและและ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ เพื่ อ ตอบสนองการพั ฒ นาประเทศด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ ห้ เ กิ ด ใน
ชีวิตประจําวันมากขึ้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยกําลังพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเห็นได้ว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันเป็นการติดต่อสื่อสารไร้
พรมแดน มีการนําหุ่นยนต์ เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ตลอดจนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
ภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยก็มีการขยายตัวเป็นจํานวนมาก
โดยยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได้ตระหนักถึง “การพัฒนาคนทั้งความรู้คู่คุณธรรม
มีความคิดสร้างสรรค์และเอื้ออาทร มีจิตสาธารณะ เน้นการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่ง
การส่งเสริมการศึกษาด้านความสามารถทางด้านหุ่นยนต์ เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ตลอดจนอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะนั้นเป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน ซึ่งจะต้องการเสริมสร้าง
ศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดําเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒนาหลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมหุ่ นยนต์ และอิ เล็ กทรอนิ กส์
อั จฉริยะจําเป็ นต้ องพั ฒนาหลั กสู ตรในเชิ งรุ กที่มีศั กยภาพและสามารถปรั บเปลี่ ยนตามวิ วัฒนาการของ
เทคโนโลยี เพื่อที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่นําเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาการจัดการ
ทั้งทางอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ และจะก่อให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ ในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ ทั้งนี้จะเป็นการฝึกให้มีความคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการในการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และมีความสามารถในการสื่อสาร ค้นคว้า รวบรวมความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสู่สังคมและท้องถิ่น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยเน้นนวัตกรรม
เทคโนโลยีในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหาของประเทศ ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกแห่งการทํางานในบริบทของโลกาภิวัตน์ สามารถพัฒนางาน
ที่ รั บผิ ดชอบในบริ บ ทของความหลากหลายของวัฒ นธรรม ส่ งเสริ ม และพั ฒนาประชาธิป ไตย ศีลธรรม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความเข้าใจและยอมรับ มี
ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้จะสามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการในแผนกล
ยุทธ์ ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติได้
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีเ้ ปิดสอนโดยคณะอื่น ๆ มีดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ และ
คณะพยาบาลศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3) หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ดําเนินการบริหารจัดการโดยมีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการทํา
หน้าที่ประสานงานกับคณะต่างๆ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรนี้เป็นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะจัดการ
เรียนรู้แบบ (Work Integrated Learning: WIL) มุ่งเน้นให้พัฒนานักวิชาการด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ ระบบ
อัตโนมัติ เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ตลอดจนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในภาคอุตสาหกรรม มีการจัดการที่
เหมาะสมกับบริบท เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้นําองค์กรอย่างมืออาชีพให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรม
จริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานได้จริง
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สาขาที่
ผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องกล รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ โดยจะเน้นให้
นักศึกษามีความรู้ทางด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเซ็นเซอร์ ระบบควบคุมระยะไกล การ
ประยุกต์ใช้ตําแหน่งพิกัดบนพื้นโลกในระบบอัติโนมัติ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ระบบกลไกแขน
กล เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม และตลอดจนระบบสมองกลฝังตัว เพื่อรองรับความต้องการของ
โรงงานอุ ต สาหกรรมและบริ ษั ท ที่ ต้ อ งการบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ า นหุ่ น ยนต์ แ ละ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถในหุ่ น ยนต์ แ ละอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ ระดั บ
ปริญญาตรีที่มีความชํานาญ สามารถผลิตนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
ภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศและท้องถิ่น
4) มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานจริง โดยนําความรู้ที่ได้
เรียนไปใช้ปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เครื่องมือจริงในอุตสาหกรรม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม - ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ า ง
หุ่ น ยนต์ แ ละอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สม่ําเสมอ
อั จ ฉริ ย ะ ให้ มี ม าตรฐานไม่ ต่ํ า - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับชาติ
กว่าที่ สกอ. กําหนด
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม - ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงใน
หุ่ น ยนต์ แ ละอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ความต้องการของผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ ให้สอดคล้องกับความ ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม หุ่ น ย น ต์ แ ล ะ
ต้องการของผู้ประกอบการ ผู้ใช้ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
บั ณ ฑิ ต และการเปลี่ ย นแปลง
ในอนาคต
พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการเรี ย น - สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอน วิ จั ย และบริ ก า ร การสอน วิ จั ย และการบริ ก าร
วิ ช าการ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ วิชาการ
- สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษา
นําไปปฏิบัติงานจริง
จากปัญ หาในท้องถิ่นและสถาน
ประกอบการระหว่างเรียน
พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์การ - จัดหางบประมาณสนับสนุน
เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ มี ค ว า ม
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตร
- เอกสารหลั ก สู ต รที่ ผ่ า นการ
ปรับปรุง
- รายงานผลการประเมิ นความ
พึ ง พอใจในการใช้ บั ณ ฑิ ต ของ
ผู้ประกอบการ
- ผูใ้ ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะความรู้ความ
สามารถ ในการทํางาน
- ร้อยละการมีงานทําของบัณฑิต
- ผลงานวิจัย
- รายงานผลการประเมิ นความ
พึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารทาง
วิชาการ
- รายงานผลการประเมินความ
พึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาและ
ผู้ประกอบการ
- รายงานผลการประเมิ นความ
พึงพอใจของนักศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนข้อกําหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (หมวด 3) (ภาคผนวก ฉ)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ฉ)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ตามข้อกําหนดและระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2) การสําเร็จการศึกษา
ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ (ภาคผนวก ฉ)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 4) (ภาคผนวก ฉ)
2.1.3 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ฉ)
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์, แมคคาทรอนิกส์, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ
และ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ว่าด้วยข้อบังคับของมหาวิทยาลัยย
ราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
2.2.3 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
2.2.4 ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกําหนด (และ/หรือ เป็นไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2553(หมวด 2)
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ในการศึกษาต่อในรายวิชาของสาขาวิชา
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ โดยจัดสอนปรับ
พื้นฐานในช่วงแรกเข้าและระหว่างการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คําแนะนําในการใช้
ชีวิตการเรียนและสังคมในมหาวิทยาลัย
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชัน้ ปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2562 2563 2564 2565 2566
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
120
30
30

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ

2562
900,000

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
2566
1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000

ค่าบํารุงการศึกษา/ค่าลงทะเบียน
(เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
90,000
180,000 270,000 360,000 360,000
เงินเดือน (อุดหนุนจากรัฐบาล) 1,014,000 1,064,700 1,117,935 1,173,831 1,232,522
รวมรายรับ
2,004,000 3,044,700 4,087,935 5,133,831 5,192,522
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2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รายจ่ายอื่น ๆ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการผลิต
นักศึกษาตามหลักสูตรนี้

2562

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565

2566

1,014,000

1,064,700

1,117,935

1,173,831

1,232,522

12,500
18,750
31,250
1,076,500

13,750
20,625
34,375
1,133,450

15,125
22,688
37,812
1,193,560

16,638
24,957
41,953
1,257,018

18,300
27,453
45,752
1,324,027

200,000
200,000
1,276,500
30

250,000
250,000
1,383,450
60

300,000
300,000
1,493,560
90

350,000
350,000
1,607,018
120

400,000
400,000
1,724,027
120

(ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อหัวนักศึกษา จํานวน 21,992 บาท/คน/ปี)

2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
 แบบเรียนร่วมกับสถานประกอบการ
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็ นไปตามข้ อบั งคั บว่ าด้ วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 8)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก . หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1 กลุม่ วิชาภาษาและการสื่อสาร
2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข . หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน
2 กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ บังคับเรียน
3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ค . หมวดวิชาเลือกเสรี

134 หน่วยกิต
30
12
6
6
6
98
38
41
12
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมายเหตุ
1. กลุ่ ม วิ ชาภาษาและการสื่ อสาร ให้ นั กศึ กษาเลื อกเรี ยนภาษาอั งกฤษไม่ น้ อยกว่ า 9
หน่วยกิต และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2. หรือกรณีที่หลักสูตรมี มคอ.1 หรือมาตรฐานของสาขา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น
3. ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจํานวนหน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
(ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Specific Purposes
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (3–0–6)
Thai for Critical Thinking
1550100 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
1550101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
English for Daily Life
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รหัสวิชา
1550102
1550103
1560101
1560102
1570101
1570102
1590101
1590102
1620101
1620102

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
English for General Situations
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
English for Workplace
ภาษาพม่าเบื้องต้น
Basic Burmese
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
ภาษาจีนเบื้องต้น
Basic Chinese
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Basic Japanese
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
Basic Korean
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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)

หมายเหตุ รายวิชา 1550100 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ
รายวิชา 1550101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ
รายวิชา 1550102 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ
รายวิ ช า 1550103 ภาษาอั ง กฤษในสถานประกอบการณ์ ให้ มี ร ะดั บ ความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+
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รหัสวิชา
1050101
1050102
1050103
1050104
1050213
1510101
1510102
1510103

รหัสวิชา
1520101
1520103
2010101
2010102
2050101
2060101
2500099
2500100
2500102

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
จิตวิทยา สันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
3 (3–0–6)
Volunteer Spirit for Community Development
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systematic Thinking Skills
มนุษย์กับการให้เหตุผล
3 (3–0–6)
Man and Reasoning
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะการรู้สารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
การคิดเชิงสร้างสรรค์
3 (3–0–6)
Crative Thinking
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ช่างเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
King's Science and Sustainable Development
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
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รหัสวิชา
2500103
2500104
2500105
2500106
2500108
2500109
2550101
2560101
2560102
3560101
3560102
3560103
3560503
3560504
3600101
3600102
9740101

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ความเป็นพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3–0–6)
Human and Environment
เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Studies
สังคมน่าอยู่
3 (3–0–6)
Society Betterment
ประวัติศาสตร์อารยธรรม
3 (3–0–6)
History of Civilization
การเมืองและการปกครองไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
ธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน
3 (3–0–6)
Good governance in operation
การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork
สมรรถนะบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมการมีงานทํา
3 (3–0–6)
Personal competency for prepare having a job
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
การบริหารการเงินส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
การรู้เท่าทันสือ่
3 (3–0–6)
Media Literacy
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย - แปซิฟิก
3 (3–0–6)
Culture and Tourisum in Asia-Pacific Context
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รหัสวิชา
4010701
4010702
4010703
4010704
4020101
4020102
4030001
4030002
4030003
4040101
4040102
4070301
4070302
4080101
4080102
4080103
4080104
4080105

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
เคมีและภูมิปญ
ั ญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Wisdom
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3 (3–0–6)
Conservation Biology
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
การสร้างเสริมสุขภาวะ
3 (3–0–6)
Health Promotion
สุขภาพครอบครัว
3 (3–0–6)
Family Health
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (2–2–5)
Sports for Health Development
นันทนาการเพื่อทักษะชีวิต
3 (2–2–5)
Recreation for Life Skills
รูปร่างและการควบคุมน้ําหนัก
3 (2–2–5)
Figure and Weight Control
วิทยาศาสตร์การกีฬา
3 (3–0–6)
Sports Science
ทักษะการว่ายน้ําและความปลอดภัยทางน้ํา
3 (2–2–5)
Swimming Skill and Water safety
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รหัสวิชา
4090101
4100904
4120101
5000101
5040601
5040606
5060601
5060602
5070311
5070607
5070613
5070614
5070615
5520101
5520102
5530101
5540602
5540603

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
อาหารนานาชาติ
3 (2–2–5)
International Cookery
การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรอินทรีย์
3 (2–2–5)
Organic Agriculture
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pets Care for Recreation
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 (2–2–5)
Marine and Coastal Resources Management for Sustainable
Development
ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ์
3 (3–0–6)
Aquatic Resources and Conservation
การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
3 (2–2–5)
Milk Products
ขนมเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Dessert for Business
อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3–0–6)
Intellectual Property Management
มาตรฐานระบบคุณภาพเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Quality Standard
ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล
3 (3–0–6)
Living in Digital World
พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
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รหัสวิชา
5570103
5580704
5590101
5800101
7130401
7130402
7130403
7130404
8010801
8010802
8010804
8010805

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ไฟฟ้าสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Electrical Technology for Daily Life
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
เทคโนโลยีท้องถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
การใช้ซอฟต์แวร์จัดทําเอกสารงานคํานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใช้เทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3 (2–2–5)
Technology for Presentations
ดิจิทัลมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
Digital Multimedia
ความปลอดภัยทางไซเบอร์
3 (2-2-5)
Cyber Security
การช่วยฟื้นคืนชีพ
3 (3–0–6)
Cardiopulmonary Resuscitation
การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
3 (3–0–6)
Care for Disaster Victims
ชีวิตและสุขภาพ
3 (3–0–6)
Life and Health
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
3 (3–0–6)
National Health Security of Thai People

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน
38 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
21 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4011101 ฟิสิกส์ 1
3 (3–0–6)
Physics 1
4011102 ปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์ 1
1 (0–3–0)
Physics Laboratory 1
4011103 ฟิสิกส์ 2
3 (3–0–6)
Physics 2
4011104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0–3–0)
Physics Laboratory 2
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รหัสวิชา
4021101
4021102
5501101
5501102
5502101

รหัสวิชา
5531103
5531104
5531105
5532105
5532106
5591102
5591301

ชื่อวิชา
เคมี 1
Chemistry 1
ปฏิบัติการเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mathematics 1
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Engineering Mathematics 2
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
Engineering Mathematics 3

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3–0–6)
1 (0–3–0)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 17 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (2–2–5)
Introduction to Computer Programming
วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3–0–6)
Electrical Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0–3–0)
Electrical Engineering Laboratory
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (3–0–6)
Electronic Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1 (0–3–0)
Electronic Engineering Laboratory
เขียนแบบวิศวกรรม
3 (1–4–4)
Engineering Drawing
วัสดุวิศวกรรม
3 (3–0–6)
Engineering Material

2) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ บังคับเรียน
41 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
5533109 การออกแบบวงจรดิจิทัล
2 (1–3–2)
Digital Circuit Design
5622302 ปฏิบัติการเซนเซอร์และแอคทูเวเตอร์
3 (0–6–0)
Sensor and Actuator Laboratory
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รหัสวิชา
5622601
5622602
5622603
5622604
5622605
5623301
5623302
5623303
5623304
5623305
5624101
5624901

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1 3 (0–6–0)
Robotics and Smart Electronics Design Laboratory 1
ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2 3 (0–6–0)
Robotics and Smart Electronics Design Laboratory 2
ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3 3 (0–6–0)
Robotics and Smart Electronics Design Laboratory 3
ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4 3 (0–6–0)
Robotics and Smart Electronics Design Laboratory 4
ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 5 3 (0–6–0)
Robotics and Smart Electronics Design Laboratory 5
ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1
3 (0–6–0)
Robotics and Smart Electronics Laboratory 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
3 (0–6–0)
Robotics and Smart Electronics Laboratory 2
ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3
3 (0–6–0)
Robotics and Smart Electronics Laboratory 3
ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4
3 (0–6–0)
Robotics and Smart Electronics Laboratory 4
ปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3 (0–6–0)
Industrial Robotics Laboratory
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร
3 (3–0–6)
English for Engineer
โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1
3 (0–9–0)
Robotics and Smart Electronics Engineering Project 1

3) กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
5532107 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า
3 (3–0–6)
Electrical Instruments and Measurements
5532108 ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า
1 (0–3–0)
Electrical Instruments and Measurements Laboratory
5532301 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3–0–6)
Electromagnetic Engineering
5534109 ระบบควบคุม
3 (3–0–6)
Control Systems
5591120 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3–0–6)
Engineering Mechanic 1
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รหัสวิชา
5623201
5623306
5623401
5623501
5623502
5623701
5623702
5624406
5624501
5624502
5624606
5624902

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3 (3–0–6)
Selected Topics in Robotics and Smart Electronics Engineering
สัมมนาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
1 (0–3–0)
Seminar in Robots and Electronics Smart Engineering
เทคโนโลยีเสมือนจริง
3 (3–0–6)
Visual Reality of Technology
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการผลิต
3 (3–0–6)
Automatic Systems and Production in Robotics
เซนเซอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
3 (3–0–6)
Internet of Things and Sensor
การพัฒนาซอฟแวร์สาํ หรับวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3 (3–0–6)
Software Development for Robots and Electronics Smart Engineering
ปฏิบัติการการสื่อสารโรบอทระยะไกล
3 (0–6–0)
Communication Robot Remote Laboratory
ปัญญาประดิษฐ์
3 (3–0–6)
Artificial Intelligent
ระบบแมชชีนวิชั่นสําหรับหุ่นยนต์
3 (3–0–6)
Robotics of Machine Vision Systems
ระบบสมองกลฝังตัวสําหรับหุ่นยนต์
3 (3–0–6)
Robotics of Embedded Systems
จริยธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาสําหรับวิศวกร
3 (3–0–6)
Ethics and Intellectual Property for Engineer
โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
3 (0–9–0)
Robotics and Smart Electronics Engineering Project 2

4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
5624801 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมหุ่นยนต์และ 1 (60)
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Preparation for Field Experience in Robots and Electronics Smart Engineering
5624802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3 (360)
Field Experience in Robots and Electronics Smart Engineering
5624803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (60)
Preparation for Co-Operative Education
5624804 สหกิจศึกษา
6 (600)
Co-Operative Education
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หมายเหตุ - นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 5624801, 5624802 และ
5624902 ในกลุ่มวิชาชีพเลือก
- นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 5624803 และ 5624804
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตร
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
.............. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
.............. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
4011101 ฟิสิกส์ 1
3
3
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1
0
5501101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3
3
5531103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
2
เบื้องต้น
5591102 เขียนแบบวิศวกรรม
3
1
รวม
19
15
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 24

รหัสวิชา
..............
..............
4011103
4011104
5501102
5531104
5531105
5622601

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
ฟิสิกส์ 2
3
3
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
0
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3
3
วิศวกรรมไฟฟ้า
3
3
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1
0
ปฏิบัติการออกแบบทาง
3
0
วิศวกรรมหุ่นยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1
รวม
20
15
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 27

ปฏิบัติ
0
0
0
3
0
2

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
0
6
5

4
9

4
33

ปฏิบัติ
0
0
0
3
0
0
3
6

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
0
6
6
0
0

12

30
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รหัสวิชา
..............
..............
4021101
4021102
5502101
5532105
5532106
5622602

รหัสวิชา
..............
..............
5533109
5622302
5622603
5623301
..............

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เคมี 1
ปฏิบัติการเคมี 1
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติการวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติการออกแบบทาง
วิศวกรรมหุ่นยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
1
3
3
1

ทฤษฎี
3
3
3
0
3
3
0

ปฏิบัติ
0
0
0
3
0
0
3

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
0
6
6
0

3

0

6

0

20
15
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 27

12

30

ปฏิบัติ
0
0
3
6

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
2
0

6

0

6

0

0
21

6
20

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
การออกแบบวงจรดิจิทัล
2
1
ปฏิบัติการเซนเซอร์และแอคทูเว
3
0
เตอร์
3
0
ปฏิบัติการออกแบบทาง
วิศวกรรมหุ่นยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3
ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
3
0
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1
กลุ่มวิชาชีพเลือก
3
3
รวม
20
10
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 31
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รหัสวิชา
..............
..............
5622604
5623302
5623305
..............

รหัสวิชา
5591301
5622605
5623303
5624901
..............
..............

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
ปฏิบัติการออกแบบทาง
3
0
วิศวกรรมหุ่นยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4
ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
3
0
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ2
ปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3
0
กลุ่มวิชาชีพเลือก
3
3
รวม
18
9
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 27

ปฏิบัติ
0
0
6

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
0

6

0

6
0
18

0
6
18

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วัสดุวิศวกรรม
3
3
0
6
ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบทางวิ ศ วกรรม
3
0
6
0
หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 5
ปฏิ บั ติ ก ารวิ ศ วกรรมหุ่ น ยนต์ แ ละ
3
0
6
0
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3
โครงงานวิ ศ วกรรมหุ่ น ยนต์ แ ละ
3
0
9
0
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1
กลุ่มวิชาชีพเลือก
3
3
0
6
กลุ่มวิชาชีพเลือก
3
3
0
6
รวม
18
9
21
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 30
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รหัสวิชา
5623304
5624101
5624902
5624801

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
3
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร
3
3
โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
(นักศึกษาที่ไม่เรียนสหกิจศึกษา)
1
เตรี ย มความพร้ อ มฝึ ก ประสบการณ์
วิ ช า ชี พ วิ ศ ว ก ร ร ม หุ่ น ย น ต์ แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(นักศึกษาที่ไม่เรียนสหกิจศึกษา)

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6
0

5624803 เตรี ย มความพร้ อ มสหกิ จ ศึ ก ษา
1
(นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา)
.............. เลือกเสรี
3
.............. เลือกเสรี
3
รวม – ไม่เลือกสหกิจศึกษา
16
– เลือกสหกิจศึกษา
13
ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ = 28/19

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5624802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
5624804 สหกิจศึกษา
รวม – ไม่เลือกสหกิจศึกษา
– เลือกสหกิจศึกษา
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก

หน่วยกิต
3
6
3
6

3
0

0
9

6
0

0

60

0

0

60

0

3
3
9
9

0
0
19
10

6
6
18
18

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
360
-

600
360
600

-
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3.2 ชื่อ - นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

2
3

4

5

ภาระงานสอน
ป พ.ศ.
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
(ชั่วโมง / ป
ที่จบ
การศึกษา)
นายอิทธิพัฒน รูปคม
3-1006-011 อาจารย วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2552 25 33 33 33
XX- XX -X
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2548
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2545
นายครรชิต ภาวนานนท
3-1024-010- อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2554 25 33 33 33
XX- XX -X
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิศวกรรมระบบวัดคุม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2548
นางสาวดวงกมล อังอํานวยศิริ 1-7099-007 อาจารย ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2559 25 33 33 33
XX- XX -X
ค.อ.บ. ครุศาสตรวิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2558
(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
นายอนุรักษ จิตจรูญ
3-7706-003
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2541 12 12 12 12
บุคลากรจากบริษัทแคล-คอมพ XX- XX -X
อี เล็ คโทรนิ คส (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
นายคมกฤษ ชัยยะบุญธนิตย 3-1012-027
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
2541 12 12 12 12
บุคลากรจากบริษัทแคล-คอมพ XX- XX -X
อี เล็ คโทรนิ คส (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
เลขประจําตัว ตําแหนง
ประชาชน วิชาการ

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร (ภาคผนวก ค)
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3.2.2 อาจารย์ประจํา
ลําดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1 นายอิทธิพัฒน์ รูปคม

2 นายครรชิต ภาวนานนท์

ภาระงานสอน
ปี พ.ศ.
(ชั่วโมง / ปีการศึกษา)
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ที่จบ
2561 2562 2563 2564
อาจารย์ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2552 25 33 33 33
2548
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2545
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ตําแหน่ง
วิชาการ

อาจารย์ วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมระบบวัดคุม)

3 นางสาวดวงกมล อังอํานวยศิริ อาจารย์ ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ค.อ.บ. ครุศาสตร์วิศวกรรม
(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
4 นายอนุรักษ์ จิตจรูญ
- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
บุคลากรจากบริษัทแคล-คอมพ์ อี
เล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
5 นายคมกฤษ ชัยยะบุญธนิตย์
- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
บุคลากรจากบริษัทแคล-คอมพ์ อี
เล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2554 25
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2548

33

33 33

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2559 25
2558

33

33 33

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2541 12

12

12 12

มหาวิทยาลัยบูรพา

2541 12

12

12 12
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ภาคทฤษฎี
และการนําไปประยุกต์ใช้ในปฏิบัติ
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาในการแก้ปัญหาทํางานได้อย่างเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
5) มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
6) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
1) ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2) ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาสหกิจศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภาคการศึกษา/
(สัปดาห์)
1 / (1 – 16)
2 / (1 – 16)
2 / (1 – 16)

ขั้นปีที่

ทักษะ
1
ฝึกการเตรียมความพร้อมในวิชาชีพ และ
เตรียมสหกิจศึกษา
ฝึกทักษะทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหรือฝึกสหกิจศึกษา
ฝึกการเรียนในสถานประกอบการ

2

3

4









5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
ศึกษาค้นคว้า ทําการทดลอง รวมถึง พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และรายงานผลจากการทดลองด้าน
ต่าง ๆ หรือดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมหุ่นยนต์
และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งจะต้องประกอบด้วย หัวเรื่อง วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการดําเนินงาน
โดยได้รับการพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้ดําเนินการจากคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการด้วยตนเอง
ให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการทําโครงงาน สามารถวางแผนการทํางานและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนไปถึงการทําวิจัยเบื้องต้น และเขียนรายงานผลการทําโครงงานด้าน
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะได้
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5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จํานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาทุกคน
2) มีการกําหนดตารางเวลาที่ชัดเจนในการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา
3) อาจารย์ทปี่ รึกษาให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า
4) มีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากรายงานความก้ า วหน้ า ในการทํ า โครงงาน โดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และ
ประเมินผลจากผลสําเร็จของโครงงาน และจัดสอบโดยการนําเสนอ ที่มีคณะกรรมการสอบไม่
น้อยกว่า 3 คนและประกาศรายชื่อหัวข้อโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบ สําหรับ
หัวข้อโครงงานที่ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติให้ดําเนินการ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย
ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฏระเบียบและ
ข้ อ บั ง คั บ ขององค์ ก รและสั ง คม
ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ด้านความรู้
สามารถใช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะใน
สาขาวิ ช าของตนในการประยุ กต์
แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรู้เพิ่ม เติ ม ได้ ด้วยตนเองเพื่ อ
การเรียนรู้ ตลอดชี วิ ต และทันต่อ
การเปลี่ ย นแปลงทางองค์ ค วามรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบรู้ จั ก
บ ท บ า ท ห น้ า ที่ แ ล ะ มี ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบในการทํ า งานตามที่
มอบหมายทั้ ง บุ ค คล งานกลุ่ ม
สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- ให้ความสําคัญเรื่องวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในกําหนด
- ปฏิ บั ติ ต ามกฏระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ของสาขาวิ ช า คณะ และ
มหาวิทยาลัย
- จรรยาบัญวิชาชีพวิศวกร
- ใช้การสอนหลายรู ป แบบ โดยเน้ นหลั กทางทฤษฏีแ ละการปฏิ บั ติ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
- การฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
- การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์ หรือ
สหกิจศึกษา
- ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง
- การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัย เช่น การทํา
ปัญหาพิเศษ การทําโครงงาน
- ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
- ส่ ง เสริ ม การค้ น คว้ า ความรู้ ใ ห้ ทั น เทคโนโลยี ใ นด้ า นหุ่ น ยนต์
อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรูปแบบใหม่ๆ ที่พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
- ส่ งเสริมการทํางานกลุ่ม หรือกิจ กรรมที่นักศึกษาทําร่วมกันโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
- ให้ความสําคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความ
ร่วมมือ
- ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
- ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิด
- ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล

30
คุณลักษณะพิเศษ
5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะใน
การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ การ
ทํ า งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ ได้
อย่างดี
6) ด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของบัณฑิต
- ระบบหุ่นยนต์ที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
- เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
- ระบบเซ็นเซอร์
- ระบบสมองกลฝังตัว
7) ด้านอื่นๆ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ห รื อ ภ า ษ า ต่ า ง
ประเทศอื่นๆเพื่อการติ่ดต่อสื่อสาร
(การฟัง พูด อ่าน เขียน)

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- เพิ่มเติมความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ
- การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย
- ส่งเสริมการใช้งานเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เพื่อการค้นคว้าข้อมูลอย่าง
มีประสิทธิภาพ
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในหน่วยงานและบริษัท
ด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
- มี บุ ค ลากรหรื อ คณาจารย์ ที่ มี ค วามรู้ จ ากสถานประกอบการด้ า น
หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเข้าร่วมสอนในหลักสูตร

- เพิ่ ม วิ ช าภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ วิ ศ วกรหุ่ น ยนต์ แ ละอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
อัจฉริยะเพื่อฝึกการพูด และนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
- ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คําศัพท์ คู่มือ บทความทางเทคนิค
ด้านวิศวกรรม
- ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และสืบค้นข้อมูล

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
(TQF : HEd.) ของ 5 ทักษะ มีดังนี้
1. ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญต่อการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน มีการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซือ่ สัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
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1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมีการ
ฝึกฝนทักษะทางปัญญา
2) ให้ความสําคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กําหนด
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมต่างๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแต่งกาย
7) ความซื่ อ สั ต ย์ ท างวิ ช าการ เช่ น ไม่ นํ า ผลงานของผู้ อื่ น มาเป็ น ของตน ไม่ ดั ด แปลง
ข้อค้นพบ
2. ทักษะทางความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนํามาประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนําเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง
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2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง
5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่างๆ ตามเกณฑ์
ที่กําหนดของแต่ละรายวิชา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสื บ ค้ น วิ เ คราะห์ ประมวลและประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช้ แ ก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์
3) สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง
2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์
ทํารายงาน
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมิ น จากการรายงานผลการดํ า เนิ น งานและการแก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการฝึ ก
ปฏิบัติจริง
3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ของกลุ่ม ทั้งในบทบาทผู้นําหรือผู้ร่วมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
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4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง
เหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ส่งเสริมการทํางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นํา และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
2) ให้คําแนะนําในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม
3) ให้ความสําคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น
6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทํางานร่วมกับผู้อื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
โอกาส และวาระ
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้ ค วามรู้ พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
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5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการกําหนดปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา
2) มอบหมายงานค้ น คว้ า องค์ ค วามรู้ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ โดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นําไปปฏิบัติ นําไปใช้แก้ปัญหา
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงาน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรมจริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตย์ สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและ สังคม
3) มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ ตาม สามารถทํางานเป็นที ม สามารถแก้ไขข้ อขัดแย้ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิ ชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ให้ความสําคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กําหนด
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณา และความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
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6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฏระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมต่าง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแต่งกาย
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุ กต์ใ ช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนําเสนอผลการศึกษา
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
5) การจัดกิจกรรมโครงการการฝึกทักษะวิชาชีพ
6) ฝึกการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
7) การศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ
2) การทดสอบย่อย
3) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
4) ประเมินจากความสนใจและรายงานผลการศึกษาดูงาน

36
5) ประเมินจากกิจกรรมโครงการการฝึกทักษะวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานการณ์
จริง
6) ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือ สหกิจศึกษา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง
2) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
3) การศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัย เช่นการทําปัญหาพิเศษ
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนิ นงานและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึก
ปฏิบัติจริง
2) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการฝึกภาคปฏิบัติ
3) ประเมินจากทักษะการศึกษาค้นคว้า ผลงานและการรายงาน
4) ประเมินจากกระบวนการและผลการวิจัย
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้อง
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตาม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มี จิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และการรั ก ษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ส่งเสริมการทํางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นํา และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
2) ให้คําแนะนําในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม
3) ให้ความสําคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มคี วามรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น
6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิด โอกาสในการแสดงความคิดเห็ น เพื่อฝึกการยอมรั บ ความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นําและผูต้ ามที่ดี
3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทํางานร่วมกับผู้อื่น
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
5) สามารถใช้เครื่องมือคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้นักศึกษานําเสนอ
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3) การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
4) ให้ความสําคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
2) ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
3) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้สรู่ ายวิชาพื้นฐาน
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญต่อการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน มีการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
1.4 มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
1.5 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
2.1 มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีท่ี
เป็นพื้นฐานชีวิต
2.2 มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนํามาประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถสื บ ค้ น วิ เ คราะห์ ประมวลและประเมิน สารสนเทศ เพื่ อ ใช้ แ ก้ ปั ญ หาอย่าง
สร้างสรรค์
3.3 สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
3.4 สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
4.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ของกลุ่ม ทั้งในบทบาทผู้นําหรือผู้ร่วมทีมงาน
4.3 มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
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4.4 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
4.5 มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง
เหมาะสม
4.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
โอกาส และวาระ
5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถใช้ ค วามรู้ พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม
5.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
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 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน















































1050102 ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล















































1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง















































1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร















































1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต















































1520101 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ















































1520102 ทักษะการคิดเชิงระบบ















































1520103 การคิดเชิงสร้างสรรค์















































1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร















































1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ















































1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์















































1540204 ภาษาไทยสําหรับครู















































1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร















































1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน















































1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ















































1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
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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
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทางวัฒนธรรม
อาเซียน
1550107 ภาษาอังกฤษสําหรับครู











































































































































1560101 ภาษาพม่าเบื้องต้น















































1560102 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร















































1570101 ภาษาจีนเบื้องต้น















































1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร















































1580101 ภาษาฮินดีเบื้องต้น















































1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร















































1590101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น















































1590102 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร















































1610101 ภาษาเขมรเบื้องต้น















































1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร















































1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น















































1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร















































1630101 ภาษามลายูเบื้องต้น















































1630102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
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5. ทักษะการวิเคราะห์
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1640101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น















































1640102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร















































2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
2010102 ช่างเมืองเพชร





























































































2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์















































2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี
2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง





























































































2500101 การเมืองและการปกครองของไทย















































2500102 วิถีไทย















































2500103 ความเป็นพลเมือง















































2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม















































2500105 เพชรบุรีศึกษา















































2500106 อาเซียนศึกษา















































2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท















































2500108 ความรับผิดชอบต่อตนเอง















































2500109 สังคมน่าอยู่















































2500110 อัตลักษณ์ไทย















































2560111 การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
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5. ทักษะการวิเคราะห์
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2560101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน















































3560101 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น















































3560102 ทักษะความเป็นผู้นําและการทํางานเป็นทีม















































3560503 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน















































3560504 การบริหารการเงินส่วนบุคคล















































3600101 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น















































4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี















































4010702 วิทยาศาสตร์กับชีวิต















































4010703 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน















































4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ















































4020101 เคมีในชีวิตประจําวัน















































4020102 เคมีและภูมิปัญญาไทย















































4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์















































4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต















































4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน















































4040101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน















































4040102 การคิดและการตัดสินใจ















































4070301 การสร้างเสริมสุขภาวะ
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5. ทักษะการวิเคราะห์
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

4070302 สุขภาพครอบครัว















































4080101 กีฬาเพื่อสุขภาพ















































4080102 นันทนาการเพื่อชีวิต















































4080103 รูปร่างและการควบคุมน้ําหนัก















































4080104 วิทยาศาสตร์การกีฬา















































4080105 ทักษะการว่ายน้ํา















































4090101 อาหารนานาชาติเบื้องต้น















































4100904 การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจําวัน















































4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร















































5000101 เกษตรในชีวิตประจําวัน















































5040606 การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ















































5060609 ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ์















































5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน















































5070613 ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ















































5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5540602 พลังงานทดแทน















































5540603 การประหยัดพลังงาน
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5570103 ไฟฟ้าสําหรับชีวิตประจําวัน















































5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ















































5590101 การขับขี่ปลอดภัย















































5800101 เทคโนโลยีท้องถิ่น















































7130401 การใช้ซอฟต์แวร์จัดทําเอกสารงานคํานวณ















































7130402 เทคโนโลยีการนําเสนองาน















































7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู















































8010801 การช่วยฟื้นคืนชีพ















































8010802 การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ















































8010804 ชีวิตและสุขภาพ















































8010805 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย















































หมายเหตุ สําหรับผู้สอนรายวิชาใด ๆ จําเป็นต้องจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู้ (learning outcome) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยต้องนําไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4
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3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์ สุจริต
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและ สังคม
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคลองค์กร สังคม
และสิ่งแวดล้อม
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. ความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้าน
ทางวิศวกรรม
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.3 สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นวิ ศ วกรรมได้ อ ย่ า งมีร ะบบ รวมถึ ง การใช้ ข้ อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม
4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
4.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5.5 สามารถใช้เครื่องมือคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องได้

48
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
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

4011101 ฟิสิกส์ 1



















































4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1



















































4011103 ฟิสิกส์ 2



















































4011104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2



















































4021101 เคมี 1



















































4021102 ปฏิบัติการเคมี 1



















































5501101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1



















































5501102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2



















































5502101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
5531103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น
5531104 วิศวกรรมไฟฟ้า























































































































































5531105 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า



















































หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
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

5532105 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
5532106 ปฏิบัติการวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
5591102 เขียนแบบวิศวกรรม























































































































































5591301 วัสดุวิศวกรรม
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
บังคับเรียน
5533109 การออกแบบวงจรดิจิทัล
5622302 ปฏิบัติการเเซนเซอร์และ
แอคทูเวเตอร์
5622601 ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรม
หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 1
5622602 ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรม
หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 2
5622603 ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรม
หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 3
5622604 ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรม
หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 4
5622605 ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรม
หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 5
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
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



























































































































































































































































5624101 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร
5624901 โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1
กลุ่มวิชาชีพเลือก





































































































5532107 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า
5532108 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัด
ไฟฟ้า
5532301 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า























































































































































5534109 ระบบควบคุม



















































5591120 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
5623201 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมหุ่นยนต์
และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
5623306 สัมมนาวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ























































































































































5623301 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1
5623302 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
5623303 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3
5623304 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4
5623305 ปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
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

5623401 เทคโนโลยีเสมือนจริง
5623501 ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการ
ผลิต
5623502 เซนเซอร์และระบบอินเตอร์เน็ต
ของอุปกรณ์อัจฉริยะ
5623701 การพัฒนาซอฟแวร์สําหรับ
วิศวกรรมหุ่นยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
5623702 ปฏิบัติการการสื่อสารโรบอท
ระยะไกล



























































































































































































































































5624406 ปัญญาประดิษฐ์



















































5624501 ระบบแมชชีนวิชั่นสําหรับหุ่นยนต์



























































































































































































































































5624502 ระบบสมองกลฝังตัวสําหรับ
หุ่นยนต์
5624606 จริยธรรมและทรัพย์สินทาง
ปัญญาสําหรับวิศวกร
5624902 โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5624801 การเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้
5624802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
5624803 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา
5624804 สหกิจศึกษา

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
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























































































































































หมายเหตุ
1. ผู้สอนรายวิชาใด ๆ จําเป็นต้องจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู้ (learning outcome : LO) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยต้องนําไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4 และ
มคอ.4 หมวด 3
2. ผู้สอนรายวิชาใด ๆ จําเป็นต้องรายงานผลการเรียนรู้ (learning outcome : LO) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยต้องนําไปเขียนใน มคอ.5 หมวด 2 ข้อ 3

53
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 (หมวด 7)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ กําหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ
ระยะเวลาการดําเนินการทวนสอบ แนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ และการรายงาน
ผลการทวนสอบ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจาก
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือปัญหา
พิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 การได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความรู้ได้รับตรง
กับงานที่ทํา ทักษะความสามารถที่เรียนนําไปใช้ได้กับงานที่ทํา ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
2.2.3 การประเมินตําแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม
และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.5 การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ด้านความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน สามารถนําไป
ประกอบอาชีพได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจากศิษย์เก่า และ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่า
ด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (หมวด 10)

54
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1) มีอาจารย์พี่เลี้ยงให้คําแนะนําและคําปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ
2) มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ น ครู กั บ อาจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อนําไปใช้ในการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ
1) การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาความรู้ แ ละ
คุณธรรม
2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) ส่งเสริมการทํ าวิ จัย สร้ างองค์ ความรู้ใ หม่ เพื่ อพัฒนาการเรี ยนการสอนและส่งเสริม ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
4) มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
สาขาวิชาได้ทําการจัดการเรียนการสอนหรือระเบียบข้อบังคับของ สกอ. ซึ่งมีระบบและกลไกการ
กํากับมาตรฐานดังนี้
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร โดยมีหน้าที่ในการกํากับดูแลการบริหารหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
พันธกิจหลักและงานที่มอบหมายอื่นๆ มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
นักศึกษา มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพของหลักสูตรทุกปี และมีหน้าที่ปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
น้อยทุก 5 ปี
โดยนําความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา และมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
1.2 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร มอบหมายกลุ่ ม วิ ช าให้ อ าจารย์ ส อนตามวิ ช าชี พ และ
ประสบการณ์
1.3 มีการประเมินผลอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การศึกษาของนักศึกษา มีการประเมินผลการศึกษาเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน และมีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปี
1.4 มีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ และภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต หลักสูตรทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจําทุกปี และแจ้ง
ผลการสํารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมีเกณฑ์คะแนนดังนี้
2.1 สาขาวิชาสํารวจอัตราการมีงานทําของบัณฑิตในสาขาวิชาหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ซึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.2 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในบัณฑิตสาขาวิชาในระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า 3.5 (เกณฑ์ดี) จาก
จํานวนเต็ม 5 และนําข้อมูลมาใช้ประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ยังติดตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคมเพื่อนําข้อมูลมาพัฒนาบัณฑิตรุ่นต่อไป
3. นักศึกษา
3.1 หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษา คือ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
วิทย์-คณิต สายศิลป์-คํานวณ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เทียบโอน) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือตาม
ดุลยพินิจคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 2)
3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
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1) กําหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพที่จําเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2) มีระบบการให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา โดยสาขาวิชาจัดอาจารย์ที่
ปรึกษาให้นักศึกษาทุกคน และมหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ทราบบทบาทและ
หน้าที่การเป็นที่ปรึกษาทุกปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีแฟ้มประวัตินักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
การให้คําปรึกษา สาขาวิชาจัดให้มีชั่วโมงที่อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถดําเนินการอุทธรณ์ได้ตามระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการลงโทษนักศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้
คําแนะนํา
3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์
ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร การบริหารการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
1) กําหนดคุณสมบัติอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เกณฑ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี โดยพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงกับหลักสูตร ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ประสบการณ์
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และระดับคะแนนภาษาอังกฤษ
2) มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามกําหนด
3) คณะกรรมการสาขาวิชาทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการสอน
4) เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติซึ่งผ่านการทดสอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแต่งตั้งตามระเบียบ
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
1) การแต่งตั้งและจ้างอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามความต้องการความเชี่ยวชาญด้านวิชาชี พ
เท่านั้น และมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามเกณฑ์ สกอ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2) พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และพิจารณาเลือกตามประวัติอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ซึ่งการจ้างอาจารย์พิเศษเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามรายวิชานั้น ๆ ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย
หนึ่งภาคการศึกษา โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้เสนอรายชื่อ
3) อาจารย์พิเศษต้องมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาที่หลักสูตรจัดทําไว้ประกอบการสอน
และต้องรับการประเมินการสอนของทุกภาคการศึกษา สําหรับการอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษอนุมัติทํา
โดยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
2) อาจารย์ผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินผล
และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3) คณาจารย์มีการประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
สาขาวิชาได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกําหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับ
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลัย และคณะ โดยมี ก ระบวนการสาระสํ าคั ญ ของหลั ก สูต รด้ ว ยการ
วิเคราะห์งานซึ่งแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
ให้ ทั น สมั ย เมื่ อ ครบวงรอบการศึ ก ษาหรื อ ไม่ เ กิ น 5 ปี หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ได้ ใ ห้
ความสําคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคํานึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน
ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีศักยภาพในการพัฒนา
ทักษะให้กับนักศึกษา
หลั ก สู ต รมี ก ระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษา โดยดํ า เนิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ กําหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ ระยะเวลาการดําเนินการทวน
สอบ แนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ และการรายงานผลการทวนสอบ เพื่อเป็นการ
ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล
6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1) กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ทําหน้าที่ปฏิบัติการและ
บริหารจัดการควรมีความรู้อย่างต่ําปริญญาตรี มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและและ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหรือที่เกี่ยวข้อง
2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาปฏิบัติการ โครงสร้างและการบริหารหลักสูตร
การจัดเตรียมความพร้อมการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเป็นประจําทุกปี
6.2 การบริหารงบประมาณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอนอย่างพอเพียงตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม ใช้ทรัพยากรการสอนในชั้นปี 1-2 ร่วมกับสาขาวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
เครื่องโปรเจ็คเตอร์
ดิจิทัลออสซิลโลสโคป
อนาล็อกออสซิลโลสโคป
มัลติมิเตอร์
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
เครื่องกําเนิดสัญญาณหลายรูปแบบ
ชุดทดลองดิจิทัล
ชุดทดลองวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยนับ
30 เครื่อง
3 เครื่อง
5 เครื่อง
4 เครื่อง
20 เครื่อง
12 เครื่อง
4 เครื่อง
20 ชุด
8 ชุด
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10
11
12
13
14
15
16

ชุดทดลองเครื่องวัดทางไฟฟ้า
ชุดระบบปฏิบัติการ LabView
ชุดปฏิบัติการ PLC Siemens S7-1500
ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ
ชุดแขนกล
เครื่องมือในสถานประกอบการ
หนังสือทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์

10 ชุด
30 ชุด
10 ชุด
5 ชุด
2 ชุด
4 ชุด
85 เล่ม

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีคณะกรรมการสาขาวิชาการวางแผนการจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของ
สาขาวิชา และให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเสนอรายชื่อตําราที่ใช้ประกอบการเรียนและสื่อการสอน
จากนั้นคณะกรรมการจัดงบประมาณจัดซื้อวัสดุและตําราให้แก่สาขาวิชา โดยมีเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชา
ติดตามการใช้งานและตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ หนังสือ เอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกับผู้สอนอย่าง
เป็นระบบ และให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีเจ้าหน้าที่ของ
สาขาวิชาจัดหมวดหมู่พร้อมลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ตํารา และสื่อการสอนต่างๆ โดยมีการประเมินความ
เพียงพอของทรัพยากรดังนี้
1) จัดทําแบบสํารวจความต้องการจากนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนสําหรับการใช้ทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนเป็นประจําทุกปี
2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อระดมความคิดเห็นและแนวทางการวางแผน
พัฒนาและจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อความต้องการ
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7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 




เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ หรื อ มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
( 4) จั ดทํ ารายงานผลการดํ าเนิ นการของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
( 11) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/บัณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดย
อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การ
ตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะสามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่สอนไป ส่วนช่วงหลังการสอนหากพบว่ามีปัญหามีข้อเสนอแนะจากผู้เรียนก็จะต้องมีการ
ดําเนินการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน เพื่อนําไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและพัฒนาการ
เรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การ
ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการ
สอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร ติดตามประเมินความรู้
ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา โดยสํารวจจากนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดง
การปรับปรุงดั ชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมิ นเพื่อปรับปรุ งและพัฒ นา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงย่อย/หรือบางรายวิชา ทําได้โดยการรวบรวมข้อมูล การสอบถาม และการประชุม
ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจําหลักสูตร และนักศึกษา จะทําให้ทราบปัญหาในการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุง
รายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทําได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา
พร้อมรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยตามลําดับ
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร ให้คณะกรรมการประเมินทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อ ให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1540201
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
การฝึกและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฟังเพื่อจับใจความสําคัญ การแปลความ
การตีความ และการขยายความ ฝึกพูดในสถานการณ์ต่างๆ เขียน และการใช้สื่อประสม
ในทางวิชาการในการนําเสนอผลการสืบค้น โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
จริยธรรมในการใช้ภาษาไทย การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง
1540202

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Business Specific Purposes
การพั ฒนาทั กษะภาษาไทยให้ มี ประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมกั บอาชี พต่ างๆ โดยเน้ นการพู ด
การเขียนในโอกาสต่างๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียนจดหมาย
ธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ การสื่อสาร
ธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริง

1540203

ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (3–0–6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับสาร
จากการฟัง และการอ่านสามารถนําสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และนําเสนอได้
การฟั งเพื่ อจั บใจความ การฟั งเพื่ อการวิ เคราะห์ การฟั งเพื่ อการตี ความ การฟั งอย่ างมี
วิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ การอ่านเพื่อการ
ตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
การใช้คํา ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะ
ในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะนําตนเองและผู้อื่น การตอบคําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคย
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1550101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
English for Daily Life
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้องต้นทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
หน้ าที่ ของคํ า การเรี ยงลํ าดั บคํ า รู ปแบบประโยคในกาลพื้ นฐาน เพื่ อใช้ ในการสื่ อสารใน
ชีวิตประจําวัน

1550102

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (3–0–6)
English for General Situations
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร
ในสถานการณ์ ต่ า งๆ ที่ คุ้ น เคยและไม่ คุ้ น เคย การใช้ คํ า ศั พ ท์ สํ า นวน และโครงสร้ า ง
ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1550103

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3 (3–0–6)
English for Workplace
ภาษาอั ง กฤษ ในสถานการณ์ ที่ ไ ม่ คุ้ น เคย การใช้ ป ระโยคที่ มี โ ครงสร้ า งที่ ซั บ ซ้ อ น
และมีรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ

1560101

ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Burmese
ฝึกทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาพม่าในระดับต้น และศึกษาโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษาพม่า ระบบเสียง คํา ประโยคระดับพื้นฐาน

1560102

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
โดยใช้คําศัพท์ สํานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม

1570101

ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Chinese
หลักและวิธีการถอดเสียงอ่านภาษาจีนกลางด้วยระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่ พินอิน) การอ่าน
ออกเสียงที่ถูกวิธีและเป็นมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขี ย นภาษาจี น ขั้ น พื้ น ฐาน ฝึ ก ท่ อ งจํ า บทสนทนาและอ่ า นข้ อ ความสั้ น ๆ และเขี ย น
ประโยคพื้นฐานโดยใช้รูปแบบโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน
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1570102

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
เรียนรู้และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิต
ประจําวัน โดยใช้คําศัพท์ สํานวน และรูปประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม

1590101

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Japanese
เรียนรู้ระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น ฝึกทักษะการฟัง การพูด สํานวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
และเรียนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพื่อสามารถอ่านและเขียนคําศัพท์
และรูปประโยคขั้นพื้นฐานได้

1590102

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
สํานวนภาษาและรูปประโยคพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นอย่างถูกต้องเหมาะสม

1620101

ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Korean
เรียนรู้ตัวอักษรเกาหลี ระบบการออกเสียงและรูปแบบการผสมคํา ฝึกทักษะด้านการฟัง
พูด อ่าน และเขียน คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน

1620102

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Korean for Communication
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลี เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยใช้
คําศัพท์ สํานวน และรูปแบบประโยคได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในเชิงสังคมและวัฒนธรรม

หมายเหตุ
รายวิชา 1550100 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR
ที่ระดับ A2 และ
รายวิ ช า 1550101 ภาษาอั ง กฤษในชี วิ ต ประจํ า วั น ให้ มี ร ะดั บ ความยากทางภาษาอั ง กฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ
รายวิชา 1550102 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ
รายวิชา 1550103 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการณ์ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
1050101
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละการทํ า งานเป็ น ที ม การจั ด การภาวะความขั ด แย้ ง และการเสริ ม
สร้างสุขภาวะ
1050102

ทักษะชีวิตเพือ่ ความงอกงามส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบทักษะชีวิตในด้านส่วน
บุ ค คล ครอบครั ว ด้ า นสั ง คม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี
ความสุขแบบยั่งยืน

1050103

จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของการสร้างสันติภาพใน โลกยุคใหม่ สันติภาพ
ในทั ศนะของนักจิตวิท ยา แนวคิด ทฤษฏีแ ละผลการวิจั ยเกี่ยวกับความรุ่นแรงจากภั ย
อั น ตรายและภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ภาวะผู้ นํ า และการตั ด สิ น ใจในสถานการณ์ วิ ก ฤติ
การเตรียมชีวิต เพื่อการอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข วิถีทางสู่สันติภาพและการสร้างความ
สมานฉันท์ รวมทั้งการประยุกต์หลักศาสนาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี

1050104

จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
3 (3–0–6)
Volunteer Spirit for Community Development
แนวคิดและหลักของจิตอาสา จิตอาสาในมิติของการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจ
เกี่ยวกับจิ ตอาสาเพื่อพั ฒนาชุมชน การนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนิ นงานเพื่อพัฒนา
ชุมชน การปฏิบัติจริงในการดําเนินงานของกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน

1050213

จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสารระหว่าง
บุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการสื่อสาร
โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสาร
ต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการ
ประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นใน
องค์การ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้าง
แรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคล
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1510101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
ความหมายและความสํ าคั ญของจริ ยธรรมและทั กษะชี วิ ต ความเข้ าใจและชี วิ ตตามหลั ก
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการดําเนินชีวิตที่สอดคล้อง
กับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา
หลักไตรสิกขา และหลักจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาปัญญาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพื่อการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างมีสันติสุข

1510102

ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systematic Thinking Skills
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ วิธีการในการคิดเชิงระบบ การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ
การคิดสังเคราะห์เชิงระบบ การคิดประเมินเชิงระบบ และการคิดพัฒนาเชิงระบบเกี่ยวกับ
สิ่งต่าง ๆ บนพื้นฐานที่ว่าแต่ละสิ่งล้วนเป็นหนึ่งหน่วยระบบ และมีความเป็นระบบในสิ่ง
เหล่านั้น ความสามารถในการคิดเชิงระบบเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

1510103

มนุษย์กับการให้เหตุผล
3 (3–0–6)
Man and Reasoning
ความเป็ น มาและความสั ม พั น ธ์ ข องมนุ ษ ย์ กั บ การใช้ เ หตุ ผ ล ความสํ า คั ญ และ
ประโยชน์ของการใช้เหตุผลตามหลักตรรกวิทยาลักษณะและรูปแบบการใช้เหตุผลการ
ประเมินการอ้างเหตุผล ข้อบกพร่องของการใช้เหตุผลวิธีการคิดและการใช้เหตุผลตามหลัก
พระพุทธศาสนาการคิดอย่างสมเหตุสมผลและมีวิจารณญาณในการดําเนินชีวิตของตนเอง
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคม

1520101

ทักษะการรูส้ ารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
การรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ
ได้แก่ การกําหนดความต้องการและขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ ทักษะ
การค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์
และสังเคราะห์สารสนเทศ และการนําเสนอสารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการ
อย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ

1520103

การคิดเชิงสร้างสรรค์
3 (3–0–6)
Creative Thinking
ความหมาย ความสําคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์ หลักการ วิธีการและเทคนิคในการคิด
เชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาและส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์
วิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดแบบสร้างสรรค์ การสร้างต้นแบบที่ได้จากการคิดเชิง
สร้างสรรค์
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สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ความงาม ตามหลั ก สู ต รสุ น ทรี ย ศาสตร์ การรั บ รู้ ความงามทางธรรมชาติ และศิ ล ปะ
การพัฒนาประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป์ รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ และทฤษฏี
ของงานทัศนศิลป์ในโลกศิลปะ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อการพัฒนา อารมณ์ ความรู้สึกและ
จิตใจของตนเองให้เจริญงอกงามไปสู่คุณค่า ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อก้าวทันโลกใน
ปัจจุบันและอนาคตต่อไป

2010102

ช่างเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
ประวัติงานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชร
คติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏี
และการฝึกปฏิบัติทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึกสร้างสรรค์
ผลงานทางช่าง

2050101

สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ การรับรู้ความงามทางธรรมชาติ ความสําคัญ ที่มา ลักษณะ
และชนิดการแสดงของไทย สากล ที่มีต่อวิถีชีวิตไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์ท้องถิ่น
นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ความแตกต่างกันของวัฒนธรรม และฝึกทักษะ
ทางนาฏศิลป์

2060101

สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
สุนทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่อง
ดนตรี วงดนตรี ประเภทของบทเพลงทั้งดนตรีไทยดนตรีสากล และดนตรีอาเซียน ผ่าน
ประสบการณ์ตรง เพื่อนําไปสู่สุนทรียภาพและการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดําเนิน
ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ความแตกต่างกันของวัฒนธรรม และฝึกทักษะทางดนตรี
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2500099
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
King's Science and Sustainable Development
พระราชประวัติ พระราชอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน แนวคิด และ
หลักการจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนา เน้นการทํางานบูรณาการแบบองค์รวมกับภาคีเครือข่าย สร้างชุมชน
ต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
2500100

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

2500102

วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน
สถาบันทางสังคมไทย ความหลากหลายทางชาติพันธ์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่ส่งเสริม
การปรับตัว และการดําเนินชีวิตแบบไทย สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์โลกในปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก

2500103

ความเป็นพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
แนวคิดการเป็นพลเมืองที่ดี การเป็นพลโลกที่ดี ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาททางสังคม เข้าใจ
ในบทบาทของสถาบันต่างๆ ทางสังคม ความเป็นประชาธิปไตย เครารพหลักสิทธิมนุษยชน
เคารพกฏระเบียบ มีวินัยในตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น ดํารงชีวิตด้วยความไม่ประมาท มี
ประโยชน์ และเห็นคุณค่าต่อสังคมใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาในสถานที่จริง ซึ่ง
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลของโลก

2500104

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3–0–6)
Human and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์เชิงระบบ
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม
และภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
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เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ อิท ธิพล
ของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ ่น อาหาร และแหล่ง ท่อ งเที ่ย ว ศึก ษาโครงการอัน เนื ่อ งมาจาก
พระราชดําริในเพชรบุรี ปัญหาและการใช้แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการ
แก้ปัญหาทางสังคม แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดวัฒ นธรรมและ
ประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี

2500106

อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Studies
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของประชาคมอาเชี ย น กลไกและกฏบั ต รอาเชี ย น วิ สั ย ทั ศ น์
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคม
อาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สร้าง
ความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชน
อาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล การนําเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด เจต
คติ ค่านิยมที่เหมาะสม

2500108

สังคมน่าอยู่
3 (3–0–6)
Society Betterment
เสริมสร้างความเข้าใจในสถานภาพ บทบาท และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น คุณค่าของนักศึกษา
ที่ มี ต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม และประเทศชาติ มี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกัน และแก้ไ ขปัญหาสั งคม
สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ต่ อ ส่ ว นรวม เคารพกฎระเบี ย บของสั ง คม ประพฤติ ต นให้ เ หมาะสมต่ อ
กาลเทศะ มารยาททางสังคม การเสียสละ มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และจิตอาสา
เพื่อสังคม ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาในสภาพที่เป็นจริงทั้งสถานการณ์ ปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหา การจัดทําโครงงานเพื่อแก้ปัญหาภายในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

2500109

ประวัติศาสตร์อารยธรรม
3 (3–0–6)
History of Civilization
ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของอารยธรรมสมัยโบราณเมโสโปเตเมีย อียิปต์ จีน อินเดีย
กรีก โรมัน อารยธรรมสมัยกลาง การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ซึ่งนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของโลกสมัยใหม่
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การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
พื้ นฐานของการเมื องและการปกครองที่ เกิ ดขึ้ นทั้ งในอดี ตจนถึ งปั จจุ บั นที่ ใช้ ในประเทศไทย
การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา สมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง และภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงใน
ปัจจุบัน ความเป็นมาของอํานาจ ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมือง
ของรัฐ วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหาราชการไทยในปัจจุบัน

2560101

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
ความรู้ ทั่ วไปเกี่ยวกั บกฎหมายที่มี ความสั มพันธ์ และจําเป็นต้ องใช้ในชี วิตประจํ าวั นตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและนิติ
สัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์
และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจําวัน

2560102

ธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน
3 (3–0–6)
Good governance in operation
แนวคิด ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ปัญหา สาเหตุของการต่อต้าน การทุจริตและคอรัปชั่น ระบบและกลไกการตรวจสอบการ
ทุจริตและคอรัปชั่น นโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงาน

3560101

การเป็นผูป้ ระกอบการเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
บทบาทของธุ รกิ จขนาดย่ อมในระบบเศรษฐกิ จ วิ ธี การจั ดตั้ งองค์ กรธุ ร กิ จ หน้ าที่ ต่ างๆ
ทางด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การดําเนินการของธุรกิจขนาด
ย่อมแบบต่างๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัล การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การมีวิสัยทัศน์
ในการพั ฒนาองค์ กรธุ รกิ จ คุ ณลั กษณะของการเป็ นผู้ ประกอบการที่ ประสบผลสํ าเร็ จ
การเป็นผู้ประกอบการ โดยการรวมกลุ่มกันประกอบธุรกิจขนาดเล็ก

3560102

ภาวะผูน้ ําและการทํางานเป็นทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork
ความหมาย ความสําคัญของผู้นําและภาวะความเป็นผู้นํา รูปแบบของผู้นํา บทบาทของ
ผู้นําและผู้ ตามที่ ดี จิ ตวิ ทยาและทักษะการเป็นผู้นํา การพัฒนาบุค ลิกภาพสําหรั บผู้นํา
ทั ก ษะการทํ า งานเป็ น ที ม มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ใ นการทํ า งานร่ ว มกั น กระบวนการกลุ่ ม และ
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สมรรถนะบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมการมีงานทํา
3 (3–0–6)
Personal competency for prepare having a job
แนวคิ ด และหลั ก ของการมี ง านทํ า การเตรี ย มความพร้ อ มสมรรถนะของบุ ค คลใน
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การมี ง านทํ า การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ ให้ ไ ด้ ง านทํ า การสอบและ
สัมภาษณ์งานการเขียนประวัติย่อและการสมัครงานทางอินเทอร์เน็ต

3560503

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยกําหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า พฤติกรรม
ผู้ บ ริ โ ภค ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของตลาดสิ น ค้ า ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น อย่ า งสมบู ร ณ์ แ ละไม่ ส มบู ร ณ์
หลั กการคํานวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง
การค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชําระเงิน การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์
ในชีวิตประจําวัน

3560504

การบริหารการเงินส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
ความหมายและเป้าหมายของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
งบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินสําหรับที่อยู่อาศัย
การบริ ห ารการเงิ น ด้ า นยานพาหนะและเครื่ อ งใช้ ที่ จํ า เป็ น การบริ ห ารหนี้ ส่ ว นบุ ค คล
การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคล การออมและการลงทุนของ
บุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุ

3600101

การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่องมื อช่วยบนเว็ บสํ าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุ ร กิ จของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชําระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3600102

การรู้เท่าทันสือ่
3 (3–0–6)
Media Literacy
ความสํ า คั ญ ของการรู้ เ ท่า ทั นสื่ อ ในบริ บ ทสั ง คมข้อ มู ล ผลกระทบจากสื่ อ ทั ก ษะและ
องค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพื่อการรู้เท่าทัน หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคมใน
รูปแบบต่าง ๆ
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย-แปซิฟิก
3 (3–0–6)
Culture and Tourism in Asia-Pacific Context
ความหมายของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการท่องเที่ ยว ความ
เป็นมา ของการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การจั ดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิกอย่างยั่งยืน

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
4010701
โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ด้าน
พลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตร
และอุ ต สาหกรรมการเกษตร ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ สามารถเข้ า ใจปั ญ หาและใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่างๆ ได้
4010702

วิทยาศาสตร์กบั ชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบของ
สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม
การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหา
ในชีวิตได้

4010703

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ความสําคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้างนวัตกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4010704

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ของภัย พิบั ติท างธรรมชาติ ประเภทของภั ย พิบัติท างธรรมชาติ
สาเหตุแ ละบริ เ วณที ่ เ สี ่ย งต่ อ การเกิ ด ภั ย พิ บ ั ต ิท างธรรมชาติ ผลกระทบและการ
ป้ องกันอันตรายจากภั ยพิ บัติท างธรรมชาติ
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทําความสะอาด
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสําอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์
ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่าง
ถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น

4020102

เคมีและภูมิปัญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Local Wisdom
ความหมายและความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยด้านต่าง ๆ การดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหา
สุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิ
ปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย์ ความงามและ
การดํารงชีวิต

4030001

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3 (3–0–6)
Conservation Biology
หลัก การและทฤษฎี ท างชีว วิท ยาที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การอนุ รัก ษ์ ทัก ษะการคิด อย่า งมี
วิจ ารณญาณ และทั ก ษะการแก้ ปัญ หาในการอนุรั ก ษ์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ
การเปลี่ ย นแปลงของความหลากหลายทางชี ว ภาพ จริ ย ธรรมการอนุรัก ษ์ ก ารรบกวน
และโครงสร้ า งชุม ชนของสิ่ง มีชี วิ ต ความเกี่ย วข้ อ งของมนุษ ย์ การออกแบบ และการ
จัดการพื้ นที่ อนุ รักษ์ การจัดการระบบนิ เ วศ การอนุรั กษ์ รัฐศาสตร์ แ ละเศรษฐศาสตร์
การอนุรั กษ์

4030002

พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
ความสํ า คั ญ และคุ ณ ค่ า ของพื ช พรรณต่ อ ชี วิ ต ความหลากหลายของพื ช พรรณ
ภูมิ ปัญ ญาท้องถิ่น ในการใช้ประโยชน์ จากพืช พรรณ โครงการอนุ รั กษ์ พันธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ

4030003

เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
ความหมาย ความสํา คั ญ ของเทคโนโลยี ชี ว ภาพ การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพ
ในด้ า นต่ า งๆ ด้ า นการเกษตร อาหาร และการแพทย์ ใ นชี วิ ต ประจํา วั น
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้า ที่ใช้ในการ
ชําระค่าไฟฟ้าและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ และคณิตศาสตร์ประกันภัย
ทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน

4040102

การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ตรรกศาสตร์ แ ละการใช้ เ หตุ ผ ล กระบวนการตั ด สิ น ใจ
กระบวนการแสวงหาความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ กํ า หนดการเชิ ง เส้ น และการนํ า มา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน

4070301

การสร้างเสริมสุขภาวะ
3 (3–0–6)
Health Promotion
ความสําคัญของสุขภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สั งคมและจิ ตวิ ญญาณ การกําเนิดและ
พัฒนาการของชีวิต การวางแผนครอบครัว การคุมกําเนิด ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อาหาร
กับสุขภาพ การประเมินภาวะโภชนาการ การอ่านฉลากโภชนาการ อาหารปนเปื้อน หลักการ
ใช้ยาและสมุนไพร วิธีและหลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพให้เหมาะสมกับวัย การดูแลสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพจิตและทักษะชีวิต

4070302

สุขภาพครอบครัว
3 (3–0–6)
Family Health
ความหมาย ความสํา คัญ ของสุข ภาพครอบครัว การเลือ กคู่ค รอง บทบาทหน้า ที่ข อง
สมาชิกในครอบครัว การวางแผนครอบครัว พัฒนาการในแต่ละวัย การดูแลสุขภาพทุก
ช่วงวัย ปัญหาครอบครัวและแนวทางการป้องกันแก้ไข สุขภาพจิตครอบครัว การสร้าง
ครอบครัวคุณภาพ

4080101

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (2–2–5)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกําลังกาย การ
ว่ายน้ําและการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย
ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดจ็บจาการเล่นกีฬา ทักษะการเล่น กติกาการแข่งขัน
และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือ
ประเภททีมผู้เรียนสนใจ

77
รหัสวิชา
4080102

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
นันทนาการเพือ่ ทักษะชีวิต
3 (2–2–5)
Recreation for Life Skills
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจ กรรมนัน ทนาการ การเลือ ก
กิจ กรรมนัน ทนาการให้ส อดคล้อ งเหมาะสมกับ วัย และโอกาส การนํ า กิจ กรรม
นันทนาการไปใช้ในชีวิตประจําวัน การเป็นผู้นํานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ
มารยาททางสัง คมในการเข้า ร่ว มกิจ กรรมนัน ทนาการ การกิจ กรรมนัน ทนาการ
สําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม ฝึกทักษะการทํางานเป็นทีมและทักษะความเป็น
ผู้นํากิจกรรมนันทนาการ

4080103

รูปร่างและการควบคุมน้ําหนัก
3 (2–2–5)
Figure and Weight Control
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรูปร่างของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับน้ําหนักที่เหมาะสม ความสัมพันธ์
ระหว่างน้ําหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของสารอาหารให้พลังงาน
ต่อการควบคุมน้ําหนักตัว การคํานวณน้ําหนักตัวที่เหมาะสม การคํานวนพลังงานที่ร่างกาย
ต้องการ การกําหนดอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารเพื่อการลดน้ําหนัก การกําหนด
โปรแกรมการออกกําลังกายการออกกําลังกายเพื่อการควบคุมน้ําหนัก

4080104

วิทยาศาสตร์การกีฬา
3 (3–0–6)
Sports Science
มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์การกีฬา บทบาทที่สําคัญของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการ
ออกกํ า ลัง กายและการเล่น กีฬ า รวมไปถึง ความรู ้เ บื ้อ งต้น ขององค์ค วามรู ้ท าง
วิทยาศาสตร์การกีฬาในแต่ละสาขา ได้แก่ สรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬาชีวกล
ศาสตร์การกีฬา โภชนาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬาวิทยวิธีทางการ
กีฬา และการจัดการการกีฬา ฝึกทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

4080105

ทักษะการว่ายน้ํา และความปลอดภัยทางน้ํา
3 (2-2-5)
Swimming Skills and Water safety
ทฤษฎี ข องความปลอดภั ย ทางน้ํ า ทั ก ษะและเทคนิ ค กรช่ ว ยชี ว ิ ต คนตกน้ํ า ใน
ลั ก ษณะต่ า งๆ ตลอดจนการใช้ อุ ป กรณ์ ช่ ว ย การปฐมพยาบาลคนจมน้ํา การเอาตั ว
รอดจากภั ย ทางน้ํา ฝึ ก ทั ก ษะการว่ า ยน้ํา และเทคนิ ค ของกี ฬ าว่ า ยน้ํา การว่ า ยน้ํา ท่ า
ต่ า งๆ การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายเพื่ อ การเล่ น กี ฬ าว่ า ยน้ํา อุ ป กรณ์ การ
เก็ บ รั ก ษาอุ ป กรณ์ กติ ก าระเบี ย บมารยาทในการแข่ ง ขั น การเป็ น ผู้ ช มที่ ดี แ ละ
ความปลอดภั ย
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
อาหารนานาชาติ
3 (2–2–5)
International Cookery
ความสํา คัญ ของอาหารกลุ่ม ประเทศอาเซีย นและอาหารยุโ รป คุณ ค่า ทางโภชนาการ
ของอาหารอาเซียนและอาหารยุโรป อาหารประจําชาติอาเซียน วิธีการประกอบอาหาร
ขั้นพื้นฐานสําหรับอาหารที่เป็นที่นิยม ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน

4100904

การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
การประยุ ก ต์ใ ช้ ก ารแพทย์แ ผนไทยในชี ว ิต ประจํ า วัน หลัก การดูแ ลสุ ข ภาพ การ
ป้ อ งกัน โรคและความเจ็บ ป่ ว ยด้ว ยการแพทย์ แ ผนไทย การใช้ส มุ น ไพรในงาน
สาธารณสุ ข มู ล ฐาน เพื่ อ รั ก ษาโรคหรื อ อาการเบื้ อ งต้ น ที่ พ บได้ บ่ อ ย ความรู้ทั ่ ว ไป
เกี่ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพด้ า นความงาม โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารแพทย์แ ผนไทยและ
สุ คนธบําบั ด

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
องค์ประกอบที่สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การทํารายงานการสร้างตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน การสื่อสารบน
ระบบเครื อ ข่ า ย และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารสมั ย ใหม่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้เทคโนโลยี
อย่างมีวิจารณญาณ และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ
โปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูล ประมวลผลคํา ตารางการคํานวณ
และการนําเสนอผลงาน

5000101

เกษตรในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อ
นันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้
ดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้

5040601

เกษตรอินทรีย์
3 (2–2–5)
Organic Agriculture
ความหมาย ความสําคัญและแนวทางในการทําการเกษตรแบบธรรมชาติ และการจัดการ
ดินในแนวทางการทําการเกษตรแบบธรรมชาติ เทคนิคการทําและการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ
หลักการทําไร่นาสวนผสม วัสดุธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ในการเกษตร การควบคุม
ศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี

79
รหัสวิชา
5040606

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pets Care for Recreation
ความสําคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ ประเภทและพันธ์ของสัตว์
หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตว์เลี้ยง การออกแบบวัสดุและอุปกรณ์ การเลี้ยงสัตว์ อาหาร
และการให้อาหาร การสุขาภิบาลและการควบคุมโรค เพื่อการเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดภัยและ
ความเพลิดเพลินรวมถึงการบําบัดโรคของมนุษย์ด้วยสัตว์เลี้ยง

5060601

การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3 (2–2–5)
Marine and Coastal Resources Management for Sustainable
Development
ลักษณะและองค์ประกอบของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล การกําหนดเขตทาง
ทะเลและชายฝั่ ง การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรทางทะเลและพื้ น ที่ บ ริ เ วณชายฝั่ ง
ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การทํานาเกลือ การกัดเซาะชายฝั่ง การท่องเที่ยวชายฝั่ง
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน แนวคิด เทคนิค การวางแผนและการ
จั ด การจากกรณี ศึ ก ษาในประเทศและต่ า งประเทศ กรณี ศึ ก ษาและดู ง านการจั ด การ
ทรัพยากรบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (The Royal Coast) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดย
ศาสตร์พระราชา

5060602

ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ์
3 (3–0–6)
Aquatic Resources and Conservation
น้ํา ทรัพยากรแหล่งน้ํา และนิเวศวิทยาของแหล่งน้ํา บทบาทความสําคัญของทรัพยากร
แหล่งน้ําต่อสภาพแวดล้อมของโลก ปัญหาทรัพยากรน้ํา มลพิษทางน้ํา และแนวทางการ
ป้องกันแก้ไข และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ํา

5070311

การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ความรู้และทักษะเบื้องต้นในการถนอมอาหาร การเน่าเสียของวัตถุดิบ การป้องกันการเน่า
เสียโดยใช้วิธีการถนอมอาหารต่าง ๆ การถนอมอาหารโดยการหมักดองการถนอมอาหาร
โดยการใช้ความร้อน การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็นการเลือกใช้ภาชนะบรรจุเพื่อถนอม
อาหาร วิธีการบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร การเรียนรู้ทักษะทางการถนอมอาหารใน
ชีวิตประจําวัน

5070607

การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
3 (2–2–5)
Milk Products
ประโยชน์และความสําคัญของการบริโภคนมสัตว์เศรษฐกิจสําคัญที่ให้เป็นแหล่ง น้ํานม
หลักการเลือกบริโภคน้ํานมให้เหมาะสมกับวัย การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ํานมอย่างง่ายเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือนและประยุกต์เพื่อการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริม ผลิตภัณฑ์นมที่เป็น
ที่รู้จักและนิยมบริโภคกันในปัจจุบัน
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
ขนมเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Dessert for Business
ความรู้เบื้ องต้ นของขนมไทย ขนมต่างประเทศ เบเกอรี่ วัตถุ ดิบที่ใ ช้ใ นผลิตภัณฑ์ข นม
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ขนม กรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์ขนม การ
บรรจุ การตลาดและการจัดการธุรกิจขนม การเรียนรู้ทักษะการทําขนมเพื่อสามารถนําไป
ประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้

5070614

อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
อาหารหลัก 5 หมู่ และน้ํา ดื่ม การอ่า นฉลากโภชนาการ พิษ ของอาหารทางกายภาพ
เคมีและจุลินทรีย์อาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค
ความปลอดภัย ในการบริโ ภคอาหาร อาหารสุข ภาพในท้อ งถิ่น การสืบ ค้น ข้อ มูล ด้า น
อาหารเพื่อสุขภาพ

5070615

เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
ความรู้เบื้องต้นของเครื่องดื่ม ส่วนประกอบของเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทําเครื่องดื่ม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่ม
ปราศจากแอลกอฮอล์ ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่ม การตลาดและการจัดการธุรกิจ
เครื่องดื่ม การเรียนรู้ทักษะทางการทําเครื่องดื่ม เพื่อสามารถนําไปประกอบอาชี พและ
พึ่งพาตนเองได้

5520101

การบริหารทรัพย์สนิ ทางปัญญา
3 (3–0–6)
Intellectual Property Management
ความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
การจัดตั้งสถานบริการ การจัดตั้งโรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า อนุสิทธิ์เครื่องหมายการค้า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
และข้อกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

5520102

มาตรฐานระบบคุณภาพเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Quality Standard
ความหมายและความสําคัญของระบบคุณภาพ หลักการและความสําคัญของระบบคุณภาพ
ในด้ า นต่ า งๆ อาหารและยา ฮาราล GMP HACCP ISO Series ต่ า งๆ การดํ า เนิ นการ
เพื่อให้ได้มาตรฐานระบบคุณภาพต่างๆ
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5530101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล
3 (3–0–6)
Living in Digital World
ความก้าวหน้าและความหลากหลายของเทคโนโลยีโลกยุคดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน
และอนาคต ผลกระทบต่อการดํารงชีวิตในด้านต่างๆ ทั้งชีวิตส่วนตัว คุณภาพชีวิต การศึกษา
การทํางาน เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองในโลกดิจิทัล ตลอดจนระบบคุณค่า จริยธรรม
และสิทธิมนุษยชน การปรับตัวเพื่อรับมือผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล

5540602

พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
พื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงาน สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของ
โลก การศึ ก ษาเทคโนโลยี พ ลั ง งานที่ ยั่ ง ยื น ในโครงการพระราชดํ า ริ การบู ร ณาการ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน เพื่อเน้นรากฐานการพัฒนา
ความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

5540603

การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ความรู้ เบื้ องต้ นเรื่องการเกิดพลั งงานและพลังงานไฟฟ้ า การคิ ดค่ าไฟฟ้ าเบื้องต้น การ
ประหยัดพลังงานสําหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน

5570103

ไฟฟ้าสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Electrical Technology for Daily Life
ประจุไฟฟ้า ชนิดของกระแสไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าภายใน
บ้า น และการตรวจสอบความเป็น ปกติข องระบบไฟฟ้า การใช้ง านอุป กรณ์ไ ฟฟ้า ให้
ประหยัดและปลอดภัย การคํานวณค่าการใช้กําลังไฟฟ้าและการอ่านใบแจ้งค่าไฟฟ้า

5580704

เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
หลั กการพื้ นฐาน การทํางานและการใช้งานเทคโนโลยีอัจ ฉริยะ โทรศัพท์มือถือ กล้อง
ถ่ ายภาพดิจิ ตอล เครื่องเล่นเกมส์ หุ่นยนต์ เครื่ องดูดฝุ่น มัล ติมี เดี ย ระบบมัล ติทัชและ
ทัชสกรีนรูปแบบต่าง ๆ การอ่านข้อมูลทางด้านเทคนิคจากคู่มือ การเลือกซื้อ การดูแล
บํ า รุ ง รั ก ษา และการซ่ อ มบํ า รุ ง เบื้ อ งต้ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม พฤติกรรมและทัศนคติที่เกี่ยวข้อง
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5590101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การขับขีป่ ลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรู้เบื้องต้น
การตรวจสอบยานยนต์ ก่ อ นการขั บ ขี่ การขั บ ขี่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประหยั ด พลั ง งานการ
ปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การขับขี่ปลอดภัย และการ
ประเมินพฤติกรรมการขับขี่

5800101

เทคโนโลยีท้องถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
ความรู้ เกี่ ยวกั บภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น การบู รณาการองค์ ความรู้ ทางด้ านวิ ทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีที่เชื่องโยงกับภูมิปัญญหาท้องถิ่นได้ เทคโนโลยีท้องถิ่นด้านเกษตร พื้นบ้าน ด้าน
อาหารและสุ ขภาพ ด้ านการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ด้ านวั สดุ และ
เทคโนโลยีพื้นบ้าน ด้านการบริหารจัดการสังคมและการหาแนวทางปกป้องคุ้มครองภูมิ
ปัญญาด้านเทคโนโลยีท้องถิ่น

7130401

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทําเอกสารงานคํานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทําการ รูปแบบเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการคํานวณ ทั้งใน
ราชการและธุรกิจ การใช้ซอฟแวร์แผ่นตารางทําการเบื้องต้นในการจัดทําเอกสาร การ
คํานวณเชิงอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ การสร้างกราฟอย่างง่าย และการนําเสนอเอกสาร
งานคํานวณที่จัดทําขึ้น การพัฒนาและการจัดเก็บเอกสารงานคํานวณให้มีประสิทธิภาพ
ง่ายต่อาการค้นหา และการรักษาปลอดภัยของข้อมูล

7130402

การใช้เทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3 (2–2–5)
Use Technology for Presentations.
การใช้ซอฟต์แวร์การนําเสนองาน การจัดรูปแบบอักษร การแทรกข้อความการค้นหาคํา
การสะกดและตรวจไวยากรณ์ ข องคํ า การแทรกรู ป ภาพ การวาดรู ป จากเครื่ อ งมื อ ที่
กําหนดให้ การทํารูปร่างอัตโนมัติ การทําอักษรข้อความศิลป์การสร้างแผนภูมิ การสร้าง
ตาราง การทําภาพนิ่ง การทําพื้นหลังของเอกสารการนําเสนองาน การนําเสนอเอกสาร
การตั้งเวลาในการนําเสนอ การบันทึกเสียงผู้บรรยาย การทําเสียงเอกสารนําเสนองาน และ
การสร้างเอกสารการนําเสนองานแบบเคลื่อนไหว
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7130403

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ดิจิทัลมัลติมเี ดีย
3 (2-2-5)
Digital Multimedia
แนวคิดลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์สื่อประสมดิจิทัล หลักการออกแบบสื่อประสม การ
สร้างเสียงต่างๆ เช่น เสียงธรรมชาติ เสียงเครื่องจักรและเสียงสัตว์ เป็นต้น การเรียนรู้และ
วิ เ คราะห์ แ ละสร้ า งแบบจํ า ลองเสี ย งการเก็ บ ข้ อ มู ล เสี ย งลงในคอมพิ ว เตอร์ การสร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนต์ สร้างแอนนิเมชั่น การสร้างหนังสั้นและนําเสนอออนไลน์ การ
สร้ า งเสี ย งดนตรี ป ระกอบ การใช้ โ ปรแกรมการตั ด ต่ อ วิ ดี โ อเพื่ อ สร้ า งวิ ดี โ อสํ า หรั บการ
นําเสนอด้วยตนเอง การวิเคราะห์สื่อดิจิทลั เพื่อการใช้งานและความบันเทิง

7130404

ความปลอดภัยทางไซเบอร์
3 (2-2-5)
Cyber Security
หลักการเครือข่ายข้อมูลบล็อกเชน การเข้าถึงการใช้งาน อุปกรณ์การรองรับบล็อกเชน
การทําธุรกรรมผ่านบล็อกเชน กฎหมายเกี่ยวกับบล็อกเชน บล็อกเชนกับอุตสาหกรรม
ภัยคุกคามเทคโนโลยีบล็อกเชน การประยุกต์ใ ช้ เรื่องการโหวต ทรัพย์สินทางปัญญา
การแลกเปลี่ย นเงิน ตรา ฐานข้อ มูล กฎหมาย การทํา ธุร กรรมสัญ ญา เครือ ข่า ยการ
ใช้รถร่วมทาง

8010801

การช่วยฟืน้ คืนชีพ
3 (3-0-6)
Cardiopulmonary Resuscitation
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพในบ้านและ
ชุมชน และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน แนวคิด หลักการ ความหมาย และ
ความสําคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

8010802

การจัดการดูแลผูป้ ระสบภัยพิบัติ
3 (3-0-6)
Care for Disaster Victims
ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดและหลักการทางการพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ระบบบริการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและการจัดการกับภัยพิบัติต่างๆ การ
ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม ประเด็นจริยธรรมและ
กฎหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

8010804

ชีวิตและสุขภาพ
3 ( 3- 0- 6)
Life and Health
กําเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกําเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ
ความสั มพั นธ์ ของอาหารและโภชนาการกั บมนุ ษย์ การบริ โภคอาหารอย่ างสมดุ ล การ
สุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
สุขภาพ การดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
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8010805

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
3 (3-0-6)
National Health Security of Thai People
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย การปฏิรูปและการ
พัฒนาคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิและหน้าที่ของประชาชน การเข้าถึง
สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการกองทุน บทบาทของประชาชน
และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน
1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4011101
ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
Physics 1
ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่ในแบบ
ต่าง ๆ งาน พลังงาน กําลัง กฎการอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัม การแกว่งกวัด กลศาสตร์
ของไหล ปรากฏการณ์ทางความร้อน ทฤษฎี จ ลน์ของแก๊สและอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษ
รหัสวิชา
4011102

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
Physics Laboratory 1
วิชาบังคับร่วม : 4011101 ฟิสิกส์ 1
การวัดอย่างละเอียด เวกเตอร์ของแรง การตกอย่างอิสระ การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์
แรงเสียดทาน ลูกตุ้มนาฬิกาแบบธรรมดา โมเมนต์ความเฉื่อย การเกิดกําทอน ไฮโดรมิเตอร์
ความตึงผิว ความจุความร้อนจําเพาะของวัตถุ การหาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น
ของโลหะ โดยจัดให้มีการสาธิตและการทดลองตามความเหมาะสม

4011103

ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
Physics 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4011101 ฟิสิกส์ 1
ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
กฎของโอห์ ม กฎของเคอร์ ช อฟฟ์ แรงของลอเรนซ์ สนามแม่ เ หล็ ก อั น เนื่ อ งมาจาก
กระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํา สารแม่เหล็ก การแกว่งกวัดของสนามแม่เหล็ก
แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฏีสัมพัทธภาพพิเศษ โครงสร้าง
อะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายนิวเคลียส
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4011104

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)
Physics Laboratory 2
วิชาบังคับร่วม : 4011103 ฟิสิกส์ 2
การใช้ มัล ติมิ เตอร์ การสร้างโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์จากกัล ป์วาโนมิเตอร์ กฎของ
เคอร์ชอฟฟ์ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ กฎของโอห์ม การเขียนเส้นสมศักดิ์และเส้นแรงไฟฟ้า
สภาพต้านทานของลวดตัวนํา กระจกโค้ง เลนส์บาง การใช้ออสซิลโลสโคป

4021101

เคมี 1
3 (3-0-6)
Chemistry 1
ปริ ม าณสั ม พัน ธ์ โครงสร้า งและทฤษฎีอ ะตอม ระบบพิริอ อดิ ก พัน ธะเคมี สมบัติ ข อง
แ ก๊ส ข อ ง แ ข็ ง ข อ ง เ ห ล ว แ ล ะ ส า ร ล ะ ล า ย อุณ ห พ ล ศ า ส ต ร์เ บื ้ อ ง ต้น แ ล ะ
จลนพลศาสตร์เคมี

4021102

ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-0)
Chemistry Laboratory 1
วิชาบังคับร่วม : 4021101 เคมี 1
ความรู ้เ บื ้อ งต้น เกี ่ย วกับ อุป กรณ์พื ้น ฐานในห้อ งปฏิบ ัต ิก ารเคมี ข้อ ควรปฏิบ ัต ิใ น
ห้อ งปฏิบ ัต ิก าร ความปลอดภัย เกี ่ย วกับ สารเคมี การเกิด อุบ ัต ิเ หตุ และการแก้ไ ข
ปฏิบัติการฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ และเทคนิคต่างๆ ในห้องปฏิบัติการเคมี สารละลาย
และการเตรียมสารละลาย อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์เคมี

5501101

คณิตศาสตร์วศิ วกรรม 1
3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 1
พีชคณิตเวกเตอร์์ 3 มิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาค่าอนุพันธ์และ การอินทิเกรตของ
ตัวแปรค่าจริงที่อยู่ในรูปเวกเตอร์ฟังก์ชัน และการนําไปใช้งาน เทคนิคการอินทิเกรต
อินทิกรัลเชิงเส้น อินทิกรัลไม่ตรงแบบ และการประยุกต์ใช้์ในงานวิศวกรรม

5501102

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5501101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
การประยุก ต์ ใ ช้ อ นุพัน ธ์ รูป แบบที่กํา หนดค่า ไม่ไ ด้ แนะนํา การแก้ ส มการอนุพัน ธ์
เบื้องต้ น และการนําไปใช้งาน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลําดับและอนุกรมของตัวเลข
การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชัน การอินทิเกรตเชิงเลข พิกัดเชิงขั้ว และการ
ประยุกตใช้ในงานวิศวกรรม
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5502101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คณิตศาสตร์วศิ วกรรม 3
3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 3
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5501102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง 2 ตัวแปร เส้นตรง ระนาบและพื้นผิวในปริภูมิ 3 มิติ แคลคูลสั
ของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและ การประยุกต์ใช้งาน

1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
5531103
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
Introduction to Computer Programming
แนวคิด ของระบบคอมพิว เตอร์ องค์ป ระกอบของคอมพิว เตอร์ การทํา งานของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาที่ทันต่อยุคสมัย การปฏิบัติการ
การเขียนโปรแกรม
5531104

วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
Electrical Engineering
ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยวิธีโนดและเมช ทฤษฎีของวงจร
ความต้านทาน การเหนี่ยวนํา ความจุไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่งและอันดับสอง แผนภาพ
เฟสเซอร์ กําลังไฟฟ้าในวงจรกระแสสลับ และระบบไฟฟ้าสามเฟส

5531105

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Laboratory
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 5621104 วิศวกรรมไฟฟ้า

5532105

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
Electronic Engineering
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา คุณลักษณะด้านแรงดันและกระแส และด้านความถี่ของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรของทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ แบบมอส
แบบซี ม อส และแบบไบซี ม อส วงจรขยายออปแอมป์ แ ละการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน มอดู ล
แหล่งจ่ายกําลัง

5532106

ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Engineering Laboratory
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 5622105 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

1 (0-3-0)

1(0-3-0)
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5591102

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
เขียนแบบวิศวกรรม
3 (1-4-4)
Engineering Drawing
อุปกรณ์เขียนแบบและการใช้ การประยุกต์รูปเรขาคณิต ตัวอักษรและตัวเลข การเขียนแบบ
ออร์โธกราฟิกและการสเก็ตช์ การกําหนดขนาดมิติและโน้ต ภาพฉายออร์โธกราฟิก การเขียน
ภาพ : การเขียนแบบภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิค ภาพตัดและข้อตกลงทางปฏิบัติ แบบ
และกระบวนการผลิต การกําหนดขนาดมิติของรูปลักษณ์มาตรฐาน การกําหนดขนาดมิติของ
ขนาด ตําแหน่งและความสัมพันธ์ ความหยาบของผิวงาน ระบบงานสวมและเกณฑ์ความ
คลาดเคลื่อน เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต เกลียวสกรู อุปกรณ์ยึดที่เป็นเกลียว ลิ่ม
และสไปลน์ หมุดย้ําและการเชื่อม เฟือง สปริง การเขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบแบบ
แยกชิ้น และอื่น ๆ แนะนําการใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

5591301

วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Material
ศึกษาเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผลึกและความบกพร่องของผลึกวัสดุ คุณสมบัติ
ของวัสดุและการทดสอบ การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ กลไกเพิ่มความแข็งแรงของโลหะ
กระบวนการผลิตและขึ้นรูปของโลหะ การกลายเป็นของแข็งและโลหะผสม แผนภูมิสมดุล
ของเฟสและการเปลี่ยนเฟส โลหะผสมของเหล็กคาร์บอน (เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ) โลหะ
ผสมที่ไม่ใช่เหล็ก ขบวนการผลิตและเนื้อหาต่าง ๆ ของกลุ่มวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิ
เมอร์ เซรามิกส์ วัสดุผสม

2) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ บังคับเรียน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
5533109
การออกแบบวงจรดิจิทัล
2 (1-3-2)
Digital Circuit Design
ระบบจํานวนและรหัส การดําเนินการตรรกะและลอจิกเกต พีชคณิตบูลีน การลดรูปลอจิก
วงจรคอมบิเนชันลอจิก องค์ประกอบของหน่วยความจําและตัวเก็บข้อมูล วงจรซีเควนเชียล
วิเคราะห์และออกแบบวงจรซีเควนเชียล การออกแบบระบบดิจิทัลโดยการใช้อุปกรณ์ลอจิก
แบบโปรแกรมได้ ด้ ว ยอุ ป กรณ์ ซี พี แ อลดี และเอฟพี จี เ อ ภาษาวี เ อชดี แ อล การสร้ า ง
แบบจําลองและการจําลอง
5622302

ปฏิบัติการเซนเซอร์และแอคทูเวเตอร์
3 (0–6–0)
Sensor Technology and Actuator Laboratory
หลักการและการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ในอุตสาหกรรมประกอบด้วย อุปกรณ์วัดระยะ ลิมิต
สวิตซ์ อุปกรณ์ตรวจจับระยะทางแบบอินฟราเรดและเลเซอร์ เซนเซอร์อุณหภูมิ เซอร์
การไหล อุปกรณ์ตรวจจับวัดแรงกดและแรงดัน อุปกรณ์ตัวจับวัตถุ อุปกรณ์ตรวจนับจํานวน
เป็นต้น อุปกรณ์สําหรับขับเคลื่อนในงานอุตสาหกรรม
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5622601

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1
3 (0–6–0)
Robotics and Smart Electronics Design Laboratory 1
การเขียนแบบร่างวัตถุรูปทรงสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จุดหมุนและจุดเชื่อม
ต่อ ของแขนกล กลไกและการขับ เคลื่อ นหุ่น ยนต์ สามารถสร้า งชิ้น ส่ว นและประกอบ
หุ ่น ยนต์ต ้น แบบด้ว ยเครื ่อ งพิม พ์ส ามมิต ิ การนํ า เสนอผลงานและตอบข้อ ซัก ถาม
ทางเทคนิค

5622602

ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
3 (0–6–0)
Robotics and Smart Electronics Design Laboratory 2
การวิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พื้ น ฐาน การอ่ า นข้ อ มู ล การทํา งานของ
อุ ป กรณ์ จ ากดาต้ า ชี ท และการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต การใช้ ง านเซนเซอร์
แบบต่ า งๆ การออกแบบวงจรเชื ่ อ มต่ อ เซนเซอร์ ก ั บ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม สามารถ
ออกแบบวงจรเพื่ อ เชื่ อ มต่ อ และแสดงค่ า จากเซนเชอร์ ไ ด้ และสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้
กั บ กั บ ระบบสมองกลฝั ง ตั ว การนํา เสนอผลงานและตอบข้ อ ซั ก ถามทางเทคนิ ค

5622603

ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3
3 (0–6–0)
Robotics and Smart Electronics Design Laboratory 3
การเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ ควบคุ ม หุ่ น ยนต์ การเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ อ่ า นค่ า เซนเซอร์
และแสดงค่ า บนหน้ า จอแสดงผล การเลื อ กใช้ เ ซนเซอร์ ที่ เ หมาะสมกั บ งาน การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านระบบนิ ว เมติ ค เบื้ อ งต้ น สามารถสร้ า งหุ่ น ยนต์ เ พื่ อ ตรวจจั บ และคั ด
แยกวั ต ถุ ที่ มี สี แ ตกต่ า งกั น ได้ ด้ ว ยระบบแมชชี น วิ ชั่ น การนํา เสนอผลงานและตอบข้ อ
ซั ก ถามทางเทคนิ ค

5622604

ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4
3 (0–6–0)
Robotics and Smart Electronics Design Laboratory 4
การควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกลและการสั่งงานผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แบบพกพาการเชื่อมต่อ
เซนเซอร์กับเครือข่ายด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สามารถสร้างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเซนเซอร์เข้า
กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้ การนําเสนอผลงานและตอบข้อซักถามทางเทคนิค

5622605

ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 5
3 (0–6–0)
Robotics and Smart Electronics Design Laboratory 5
การคิด โจทย์วิจัย เพื่อ แก้ปัญ หาในภาคอุต สาหกรรมและภาคการเกษตร สามารถ
ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมหรืองานเกษตรอัจฉริยะ
ได้ การนําเสนอผลงานและตอบข้อซักถามทางเทคนิค
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5623301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1
3 (0–6–0)
Robotics and Smart Electronics Laboratory 1
รายวิชาฝึกร่วมกับสถานประกอบการที่นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมและสั่ง
การให้แขนกลหรือหุ่นยนต์ทํางานตามคําสั่งได้ สามารถทําการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการจัดการงานและควบคุมระบบทางด้านอุตสาหกรรม
และความปลอดภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงการปฏิบัติตามระเบียบของสถาน
ประกอบการอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างทุ่มเท

5623302

ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
3 (0–6–0)
Robotics and Smart Electronics Laboratory 2
รายวิชาฝึกร่วมกับสถานประกอบการที่นักศึกษาสามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
เชื่ อ มต่ อ กั บ เซนเซอร์ ควบคุ ม ระบบภาพในการทํ า งานแบบอั ต โนมั ติ ไ ด้ และสามารถ
ประยุกต์เข้ากับกระบวนการทางการผลิต การควบคุมทางอุตสาหกรรม สภาวะสัญญาณ
อนาล็ อก สั ญ ญาณดิจิ ตอล คัวรับรู้ ตัวควบคุ ม สั ญญาณอนาล็อก สัญ ญาณดิ จิตอลการ
ควบคุมลําดับและตรรกะโปรแกรม สามารถทําการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม ปฏิบัติตามระเบียบของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5623303

ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3
3 (0–6–0)
Robotics and Smart Electronics Laboratory 3
รายวิชาฝึกร่วมกับสถานประกอบการที่นักศึกษาสามารถควบคุมและสั่งการให้หุ่นยนต์
เคลื่อนที่ไปยังตําแหน่งที่กําหนดได้ สามารถทําการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม ปฏิบัติตามระเบียบของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างทุ่มเท

5623304

ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4
3 (0–6–0)
Robotics and Smart Electronics Laboratory 4
รายวิชาฝึกร่วมกับสถานประกอบการที่นักศึกษาสามารถสร้างหุ่นยนต์เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ต่างๆ เพื่อทดแทนการใช้แรงงานได้อย่างถูกต้อง สามารถทําการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามระเบียบของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดและ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างทุ่มเท

5623305

ปฏิบัติการหุน่ ยนต์อุตสาหกรรม
3 (0–6–0)
Industrial Robotics Laboratory
การศึกษาชนิดของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์และแขนกล กลไก
การทํางานของหุ่นยนต์หรือแขนกลต่างๆ วิเคราะห์หุ่นยนต์เมื่อมีการทํางานผิดปกติ การ
ใช้งานหุ่นยนต์ ในรูปแบบต่างๆ ชิ้นส่วนอุปกรณ์สําหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
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5624101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
English for Engineering
เทคนิคการอ่านบทความ วารสาร และตําราที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ การสนทนาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพ การฟัง และการอ่าน เพื่อจับสาระสําคัญ ตีความ และ
สรุปความ การเขียนรายงาน และรายงานปากเปล่าในงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ

5624901

โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1
3 (0–9–0)
Robotics and Smart Electronics Engineering Project 1
ระเบียบการวิจัยทั่วไปและการวิจัยเชิงพัฒนา วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยคํานึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองของชุมชนและ
สังคม ภายใต้การอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและกรรมการ

3) กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
5532107
การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า
3 (3-0-6)
Electrical Instruments and Measurements
หน่วยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้า คลาสและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด การ
วิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันกระแสตรงและกระแสสลับโดยใช้เครื่องมือวัด
แบบแอนะลอกและดิจิทัล การวัดกําลัง ตัวประกอบกําลัง และพลังงานไฟฟ้า การวัดความ
ต้านทาน ความเหนี่ยวนํา และความจุไฟฟ้า การวัดความถี่และคาบเวลา/ช่วงเวลา สัญญาณ
รบกวน ทรานส์ดิวเซอร์ และการปรับเทียบ
5532108

ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า
1 (0-3-0)
Electrical Instruments and Measurements Laboratory
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 5622107 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า

5532301

วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
Electromagnetic Engineering
สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนํา และไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า กระแสการพาและกระแสนํา ความ
ต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนํา สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรผัน
ตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์
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5534109

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
Control Systems
ทบทวนการแปลงลาปลาซ การแปลงผกผั น ลาปลาซ แบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์
ของระบบ ฟั ง ก์ ชั น ถ่ า ยโอน แบบจํา ลองของระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่
แบบจํา ลองพลวั ต และผลตอบสนองพลวั ต ของระบบ ระบบอั น ดั บ หนึ่ ง และอั น ดั บ
สอง การควบคุ ม แบบวงรอบเปิ ด และวงรอบปิ ด การควบคุ ม แบบป้ อ นกลั บ และ
ความไว ชนิ ด ของการควบคุ ม แบบป้ อ นกลั บ หลั ก การและเงื่ อ นไขของเสถี ย รภาพ
ของระบบ วิ ธี ท ดสอบเสถี ย รภาพ

5591120

กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
3 (3-0-6)
Engineering Mechanic 1
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดุล วิเคราะห์แรง
ในทรัส (โครงถัก) เฟรม และในเครื่องจักร แรงกระจายและของไหลสถิต แรงเสียดทาน
ประเภทต่าง ๆ และการประยุกต์แรงเสียดทานในเครื่องจักรกล โมเมนต์ความเฉื่อยของ
พื้นที่ และโมเมนต์ความเฉื่อยของมวล หลักการงานเสมือนและพลังงานศักย์

5623201

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3 (3–0–6)
Selected Topics in Robotics and Smart Electronics Engineering
รายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในปัจจุบัน

5623306

สัมมนาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
1 (0-3-0)
Seminar in Information and Communication Engineering
การสัมมนาและศึกษาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้ง
การศึกษารวบรวมหลักฐานข้อมูลต่างๆ ด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ตลอดจนไปถึงระบบ
ฐานข้อมูล

5623401

เทคโนโลยีเสมือนจริง
3 (3–0–6)
Visual Reality of Technology
การสร้างสรรค์หุ่นยนต์ ในรูปแบบ 3 มิติ เพือ่ เป็นการเรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์หุ่นยนต์
ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการสร้างหุ่นยนต์ การวางแผนการสร้าง การทดสอบ
แนวคิดเบื้องต้น การพัฒนาและทดสอบต้นแบบที่ได้ออกแบบ

5623501

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการผลิต
3 (3–0–6)
Automatic Systems and Production in Robotics
การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการผลิตขั้นสูงและระบบอัตโนมัติบนพื้นฐานของระบบควบคุม
หุ่นยนต์ แนวความคิดของระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นและการประกอบ การจําลอง การ
ควบคุมหุ่นยนต์
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รหัสวิชา
5623502

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
เซนเซอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์อัจฉริยะ
3 (3–0–6)
Internet of Things and Sensor
การประยุก ต์ใ ช้อ ุป กรณ์ต รวจจับ ต่า งๆ ที ่ใ ช้ใ นอุต สาหกรรม เชื ่อ มต่อ เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตโดยมีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ และอื่นๆ
เข้า ไว้ด้ว ยกัน โดยจะเชื่อ มโยงกัน และสื่อ สารกัน ผ่า นระบบอิน เตอร์เ น็ต การเชื่อ ต่อ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความอัจฉริยะมากขึ้น

5623701

การพัฒนาซอฟแวร์สาํ หรับวิศวกรรมหุน่ ยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ 3 (2–2–5)
Software development for Robots and Electronics Smart Engineering
เข้า ใจถึง โครงสร้า งและหลัก การทํา งานของไมโครโปรเซสเซอร์ และการประยุกต์การ
ใช้ง านร่ว มกับ โปรแกรมต่า งๆ ดัง นี ้ เช่น โปรแกรมแมทแลบ โปรแกรมแลบวิว
โปรแกรมพีแอลซี และเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ต่างๆ และนําไปประยุกต์ใช้ในการควบคุม
ระบบต่างๆ

5623702

ปฏิบัติการการสื่อสารโรบอทระยะไกล
3 (3–0–6)
Communication Robot Remotely Laboratory
การเชื่ อ มโยงข้อ มู ล ต่ า งๆ เพื่อ ใช้ ค วบคุม หุ่น ยนต์ใ นระยะไกล การใช้ร ะบบเครือ ข่ า ย
สํา หรั บ สั่ ง งานหุ่ น ยนต์ การสร้า งฐานข้ อ มูล ของหุ่น ยนต์ผ่ า นระบบเครื อ ข่า ย การ
ประมวลผลหุ่ นยนต์ โดยผ่า นระบบอิน เทอร์ เน็ ต และระบบสกาด้ า

5624406

ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
Artificial Intelligent
ระบบปัญญาประดิษฐ์โดยรวม ตั้งแต่กลวิธีในการค้นหาข้อมูล การแทนความรู้ การเรียนรู้
และการปรับตัวเองได้ การค้นหาฐานความรู้ การอ้างเหตุผล ระบบผู้ชํานาญการ ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ ระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ระบบการรู้จําของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การทํางานของระบบประสาทเทียม ระบบการตัดสินใจ เพื่อให้คอมพิวเตอร์มี
ความฉลาดมากขึ้นสามารถแยกแยะและตัดสินใจได้

56245021

ระบบแมชชีนวิชั่นสําหรับหุน่ ยนต์
3 (3–0–6)
Robotics of Machine Vision Systems
การมองเห็น ของคอมพิว เตอร์ การมองเห็น ของหุ ่น ยนต์ และพื ้น ฐานของการ
ประมวลผลภาพดิจิทัล การรับ ภาพของมนุษ ย์ การสร้า งภาพ ตัว แทนแสดงภาพ การ
บูร ณะภาพ การแบ่ง ส่ว นของภาพ การวิเ คราะห์ภ าพ ภาพรวมของคอมพิว เตอร์วิชั่น
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งการประมวลผลภาพและปัญ ญาประดิษ ฐ์ งานที่เ กี่ย วกับ การ
ประมวลผลภาพและระบบวิชั่นของหุ่นยนต์
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รหัสวิชา
5624502

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ระบบสมองกลฝังตัวสําหรับหุ่นยนต์
3 (3–0–6)
Robotics of Embedded Systems
หลักการและสถาปัตยกรรมของสมองกลฝังตัว โครงสร้างของไมโครคอนโทรเลอร์ การจัดสรร
หน่วยความจําและการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ควบคุมและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอกแบบต่ า งๆ การประมวลผลแบบกระจาย การเชื่ อ มต่ อ ในระบบเครื อ ข่ า ย
ระบบปฏิบัติการและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การโปรแกรมและการทดสอบหาข้อผิดพลาด การ
ทําต้นแบบอย่างเร็วและการนําไปใช้ในงานควบคุมทางด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

5624606

จริยธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาสําหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
Ethics and Intellectual Property for Engineer
ประเภททรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาไทย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย
สถิติทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ลิขสิทธิ์ การแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่างประเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาในเวที
ต่างประเทศ องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และหน้าที่ของวิศวกรที่ดี ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา และดําเนินการขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

5624902

โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
3 (0–9–0)
Robotics and Smart Electronics Engineering Project 2
ระเบียบการวิจัยทั่วไปและการวิจัยเชิงพัฒนา วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยคํานึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองของชุมชนและ
สังคม ภายใต้การอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและกรรมการ

4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
5624801
การเตรียมความพร้อมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมหุ่นยนต์
1 (60)
และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Preparation for Field Experience in Information and Communication
Engineering
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความสําคัญของการ
ฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ หลั กการเขี ยนจดหมายสมั ครงาน การเลื อกสถานประกอบการ
หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม ความปลอดภัยในการทํางาน ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะการ
วางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ
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5624802

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3 (360)
Field Experience in Information and Communication Engineering
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือเห็นว่ามีความเหมาะสม
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ มี ค วามมั่ น ใจและเชื่ อ มั่ น ในตนเองก่ อ นออกไป
ประกอบอาชีพ มีการนําเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่กําหนด

5624803

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (60)
Preparation for Co-Operative Education
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้
พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ การสื่อสาร มนุษยสัม พันธ์ในการทํ า งานกับผู้ ร่ ว มงาน การพัฒ นา
บุ ค ลิ ก ภาพ เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ การบริ ห ารคุ ณ ภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และการนําเสนอโครงงาน

5624804

สหกิจศึกษา
6 (600)
Co-Operative Education
การปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึ ก ษา โดยความร่ ว มมื อ
ระหว่างสถาบันและสถานประกอบการด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
เสมื อ นเป็ น พนั ก งานของสถานประกอบการ การจั ด ทํ า รายงานและนํ า เสนอผลการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าหรือพี่เลี้ยงในสถาน
ประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา

ภาคผนวก ข
หลักการจัดรหัสวิชา
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ภาคผนวก ข
หลักการจัดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับวิช า
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย
หมวดวิชาพื้นฐาน
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หมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(รหัส 550 - 562)
หมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดหมู่วิชาไว้ดังนี้
รหัส

หมู่วิชา

550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
561
562

หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมู่วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมู่วิชาอุตสาหการ
หมู่วิชาไฟฟ้าสื่อสาร
หมู่วิชาพลังงาน
หมู่วิชาคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หมู่วิชาก่อสร้าง-โยธา
หมู่วิชาไฟฟ้ากําลัง
หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์
หมู่วิชาเครื่องกล
หมู่วิชาโลจิสติกส์
หมู่วิชาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
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หมู่วิชาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
รหัส 562
หมู่วิชาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
การกําหนดกลุ่มวิชา
1. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
2. กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม
3. กลุ่มวิชาหุ่นยนต์
4. กลุ่มวิชาโปรแกรมภาษา
5. กลุ่มวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบอัตโนมัติ
6. กลุ่มวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
7. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี
8. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา
9. กลุ่มวิชาโครงงานหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

(562-1--)
(562-2--)
(562-3--)
(562-4--)
(562-5--)
(562-6--)
(562-7--)
(562-8--)
(562-9--)

ภาคผนวก ค
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ภาคผนวก ค
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา
ที่ วิชาเอก สถานศึกษา
1

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน
นายอิทธิพัฒน์ รูปคม
ตําแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
2. ผลงานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ ไม่เกิน 5 ปี)
วุฒิการศึกษา :
- วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
2.1, อิทธิพัฒน์ รูปคม, อมร จิระเสรีอมรกุล, "วงจรกรองสัญญาณแบบสวิตช์-ตัวต้านทานกินกําลัง
สถาบั นเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าเจ้ าคุ ณทหาร
งานต่าํ ," การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36, 11-13 ธันวาคม พ.ศ. 2556, หน้า
ลาดกระบัง (2552)
629
- วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
2.2 อมร จิระเสรีอมรกุล, อิทธิพัฒน์ รูปคม, "การปรับปรุงผลคูณอัตราขยายและแบนด์วิดท์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2548)
วงจรขยายเชิงกระจายสมรรถนะการขยายสูงไตรภาคต่อเรียงกันโดยใช้เทคนิคเทเปอร์เกต-เดรน
- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
," การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36, 11-13 ธันวาคม พ.ศ. 2556, หน้า 649
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2545)
2.3 อิทธิพัฒน์ รูปคม, วรพงศ์ ศิลาพันธ์, อนุรี หล่อสวัสดิ์ และ สุพัตรา เพ็ชรนิล, "วงจรขยายส่งผ่าน
อิมพีแดนซ์ต่อเรียงกันโดยใช้เทคนิคไตรเรโซแนนซ์," การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้ง
ที่ 40, 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, หน้า 142
2.4 ครรชิต ภาวนานนท์, อรุณยุพา บัวทรัพย์, อิทธิพัฒน์ รูปคม, “เครื่องจักรกลซีเอ็นซีขนาดเล็ก”,
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4, จังหวัดกําแพงเพชร, 12 - 13
กรกฎาคม พ.ศ. 2561, หน้า 132

อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา
วิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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2.5 ดวงกมล อังอํานวยศิริ, กมลวรรณ วงศ์วุฒิ, อิทธิพัฒน์ รูปคม, ครรชิต ภาวนานนท์, ปาณิศา
แก้วสวัสดิ์, อนุรักษ์ จิตจรูญ และคมกฤษ ชัยยะบุญธนิตย์, "การออกแบบและสร้างลิฟท์
สําหรับขึ้นต้นตาลโตนด", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้ง
ที่ 10, "วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น" 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, หน้าที่ 699
3. ประสบการณ์การทํางาน
3.1 อาจารย์ สาขาวิชาโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
4. ประวัติการฝึกอบรม
4.1 การใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยในยุคไทยแลนด์ 4.0
4.2 พลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซลล์
4.3 การต่อลงดินสําหรับระบบไฟฟ้าเรื่อง หลักดิน รากสายดิน และการวัด

อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา
ที่
วิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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5. วิชาที่เคยสอน
5.1 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและการประยุกต์ใช้งาน
5.2 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
5.3 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2
5.4 ระบบสื่อสารแบบดิจิทัล
5.5 การออกแบบวงย่านไมโครเวฟ
5.6 วิศวกรรมไมโครเวฟ
5.7 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน
5.8 สัญญาณและระบบสําหรับวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
5.9 สัญญาณและระบบ
5.10 การสื่อสารข้อมูล

อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา
ที่
วิชาเอก สถานศึกษา
2

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน
นายครรชิต ภาวนานนท์
ตําแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
2. ผลงานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ ไม่เกิน 5 ปี)
วุฒิการศึกษา :
2.1 Kanchit Pawananont, Thananchai Leeprakpeeda, “Feasibility analysis of power
- วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม
generation from landfill gas by using internal combustion engine, organic Rankine cycle
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (2554)
and Stirling engine of pilot experiments in Thailand” (Open access, Research
- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมระบบวัดคุม)
article Energy Procedia, Volume 138, pp. 575-579, October 2017)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2548)
2.2 ครรชิ ต ภาวนานนท์ , อรุ ณ ยุ พ า บั ว ทรั พ ย์ , ดวงกมล อั ง อํ า นวยศิ ริ และกมลวรรณ วงศ์ วุ ฒิ
“แบบจํ า ลองความเสถี ย รภาพโดยใช้ ตั ว ควบคุ ม แบบพี ไ อดี ” , การประชุ ม วิ ช าการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4, จังหวัดกําแพงเพชร, 12 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, หน้า 22
2.3 ครรชิต ภาวนานนท์, อรุณยุพา บัวทรัพย์,อิทธิพัฒน์ รูปคม“เครื่องจักรกลซีเอ็นซีขนาดเล็ก”,
การประชุ ม วิ ช าการเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 4, จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร, 12 - 13
กรกฎาคม พ.ศ. 2561, หน้า 132
2.4 ดวงกมล อังอํานวยศิริ, กมลวรรณ วงศ์วุฒิ, อิทธิพัฒน์ รูปคม, ครรชิต ภาวนานนท์, ปาณิศา
แก้วสวัสดิ์, อนุรักษ์ จิตจรูญ และคมกฤษ ชัยยะบุญธนิตย์, "การออกแบบและสร้างลิฟท์
สําหรับขึน้ ต้นตาลโตนด", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้ง
ที่ 10, "วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น" 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, หน้าที่ 699

อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา
วิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
3. ประสบการณ์การทํางาน
3.1 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3.2 อาจารย์ประจําสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3.3 บริษัท Horizon Fuel Cells พ.ศ. 2555-2557
3.4 บริษัท MEDITOP พ.ศ. 2554
3.5 บริษัท TNC MEDDITONS พ.ศ. 2553
3.6 บริษัท Atiz Innovation พ.ศ. 2551
3.7 บริษัท PROTECH ENGINEERING พ.ศ. 2550
3.8 บริษัท TNC Spectronics พ.ศ. 2548
104

4. วิชาที่เคยสอน
4.1 เครื่องจักรไฟฟ้า
4.2 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
4.3 พีแอลซี
4.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์
4.5 วงจรไฟฟ้า
4.6 วงจรดิจิตอล
4.7 โรงต้นกําลังและซับสเตชั่น

อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
3

ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา
วิชาเอก สถานศึกษา
นางสาวดวงกมล อังอํานวยศิริ
ตําแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (2559)
- ค.อ.บ. ครุศาสตร์วิศวกรรม (วิศวกรรม
โทรคมนาคม) (2558)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

105

1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 ศศิธร อมรพันธ์, ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์ และดวงกมล อังอํานวยศิริ, “สื่อสอนเสริมการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง สัญลักษณ์และการเขียนไดอะแกรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”,การประชุม
วิชาการทางการศึกษาระดับชาติระดับชาติ ครั้งที่ 8, “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง:
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน,” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2 มิถุนายน 2561, หน้า 131
2.2 ดวงกมล อังอํานวยศิริ, นายพนมไพร สุขมา และกมลวรรณ วงศ์วุฒิ “กล่องเพาะพันธุ์กบนอก
ฤดูกาลแบบอัตโนมัติ”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4, จังหวัด
กําแพงเพชร, 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, หน้า 264
2.3 ครรชิต ภาวนานนท์, อรุณยุพา บัวทรัพย์, ดวงกมล อังอํานวยศิริ และกมลวรรณ วงศ์วุฒิ
“แบบจํ า ลองความเสถี ย รภาพโดยใช้ ตั ว ควบคุ ม แบบพี ไ อดี ” , การประชุ ม วิ ช าการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4, จังหวัดกําแพงเพชร, 12 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, หน้า 22
2.4 กมลวรรณ วงศ์วุฒิ , นายอรรถพล อยู่อินทร์ และดวงกมล อังอํานวยศิริ “ตู้อบรองเท้าผ้าใบ
โดยใช้ระบบฮีตเตอร์”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4, จังหวัด
กําแพงเพชร, 12 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, หน้า 6

ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา
วิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
2.5 ดวงกมล อังอํานวยศิริ, กมลวรรณ วงศ์วุฒิ, อิทธิพัฒน์ รูปคม, ครรชิต ภาวนานนท์, ปาณิศา
แก้วสวัสดิ์, อนุรักษ์ จิตจรูญ และคมกฤษ ชัยยะบุญธนิตย์, "การออกแบบและสร้างลิฟท์
สําหรับขึ้นต้นตาลโตนด", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้ง
ที่ 10, "วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น" 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, หน้าที่ 699
3. ประสบการณ์การทํางาน
3.1 บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรสกรุ๊ป จํากัด
3.3 อาจารย์ฝึกสอนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิกส์ราชบุรี
4. การฝึกอบรม
4.1 การอบรม “เทคโนยีเสมือนจริง” ดร อภิชาติ อนุกูลเวช พ.ศ. 2559
5. ประสบการณ์สอน / วิชาที่เคยสอน
5.1 วิชาพัลส์และสวิตชิ่ง
5.2 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
5.3 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
5.4 วงจรดิจติ อล
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3.2 บริษัทรุง่ รวิน ไอที จํากัด (เครือการทํางานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส)

อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
4

ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา
วิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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นายอนุรักษ์ จิตจรูญ
1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน
ตําแหน่งทางวิชาการ : วุฒิการศึกษา :
2. ผลงานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ ไม่เกิน 5 ปี)
- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
2.1 ดวงกมล อังอํานวยศิริ, กมลวรรณ วงศ์วุฒิ, อิทธิพัฒน์ รูปคม, ครรชิต ภาวนานนท์, ปาณิศา
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุณทหาร
แก้วสวัสดิ์, อนุรักษ์ จิตจรูญ และคมกฤษ ชัยยะบุญธนิตย์, "การออกแบบและสร้างลิฟท์
สําหรับขึ้นต้นตาลโตนด", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้ง
ลาดกระบัง (2541)
ที่ 10, "วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น" 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, หน้าที่ 699
3. ประสบการณ์การทํางาน
3.1 บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
4. การฝึกอบรม
5. ประสบการณ์สอน / วิชาที่เคยสอน
-

อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
5

ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา
วิชาเอก สถานศึกษา
นายคมกฤษ ชัยยะบุญธนิตย์
ตําแหน่งทางวิชาการ : วุฒิการศึกษา :
- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยบูรพา (2541)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 ดวงกมล อังอํานวยศิริ, กมลวรรณ วงศ์วุฒิ, อิทธิพัฒน์ รูปคม, ครรชิต ภาวนานนท์, ปาณิศา
แก้วสวัสดิ์, อนุรักษ์ จิตจรูญ และคมกฤษ ชัยยะบุญธนิตย์, "การออกแบบและสร้างลิฟท์
สําหรับขึ้นต้นตาลโตนด", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้ง
ที่ 10, "วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่น", 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, หน้าที่ 699
3. ประสบการณ์การทํางาน
3.1 บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
4. การฝึกอบรม
5. ประสบการณ์สอน / วิชาที่เคยสอน
-

ภาคผนวก ง
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
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ภาคผนวก จ
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

112

ภาคผนวก ฉ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
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