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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 

********************************* 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
คณะ    :  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
หมวดที่  1  ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

 
1. ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Electronic Engineering 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
:  วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering (Electronic Engineering) 
:  B.Eng. (Electronic Engineering) 

 
3. วิชาเอก :  ไม่มี  
 
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปรญิญาตรี (ต่อเน่ือง) 
  หลักสูตรปรญิญาตรี 4 ปี 
  หลักสูตรปรญิญาตรี 5 ปี 
  หลักสูตรปรญิญาตรี 6 ปี 
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  อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................... 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

  หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการ 
 ปริญญาตรีทางวิชาการ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

  หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาชีพ 
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

  หลักสูตรปรญิญาตรีปฏิบัติการ 
 ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช ้
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)………………. 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............... 

5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีทักษะทางภาษาไทยเป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรทีไ่ด้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

  ช่ือสถาบัน..................................................................................... 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.................................................. 

   เป็นหลักสูตรรว่มกับสถาบันอ่ืน 
  ช่ือสถาบัน...........................................ประเทศ............................... 
  รูปแบบของการร่วม 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปรญิญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปรญิญา 
 ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า 
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5.6 การให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................... 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้ง

ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการประชุมครั้งที่ 

56(4/2561) เมื่อวันที่ 17 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ

ประชุมครั้งที่ 72(6/2561) เมื่อวันที่  1  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 ได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุม

ครั้งที่ 152(12/2561) เมื่อวันที่ 15  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา 2562 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน ในปีการศึกษา 2564 หลงัจากเปิด
สอนเป็นเวลา  2  ปี 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส ์
8.2 วิศวกรโทรคมนาคม 
8.3 นักวิทยาศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส ์
8.4 นักวิจัย 
8.5 ผู้ออกแบบเฟิรม์แวร์และควบคุมระบบควบคุมอัตโนมัติ 
8.6 บุคลากรทางการศึกษา สายสามัญ และสายวิชาชีพ 
8.7 ผู้ประกอบการ 
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9. ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบนัและปทีี่สาํเรจ็การศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒสิาขาวิชา สถาบันการศึกษาปทีี่

สําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 ปิยะพงษ์  โอฬารทิชาชาต ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2554 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551 
วท.บ. (ฟิสกิส์(อิเล็กทรอนิกส)์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548 

ภาคผนวก ง 

2 มณฑล  ฟักเอม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552 
อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2542 

ภาคผนวก ง 

3. กิตติศักด์ิ คงสีไพร 
 

อาจารย์ 
 

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553 
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า-วัดคุม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2548 

ภาคผนวก ง 

4. อภิรักษ์ ทัดสอน อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2556 
วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2552 

ภาคผนวก ง 

5. เกียรติชัย บรรลุผลสกุล อาจารย์ ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2552 
อส.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2546 

ภาคผนวก ง 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
เนื่องด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น จึงทําเกิด

ความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้าลง อัน
เน่ืองมาจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าทางการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังดําเนินการได้น้อย ส่งผลให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า ประกอบกับประเทศไทยยังคงประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน 
โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพคน คุณภาพทางการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข  

ด้วยเหตุน้ีการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้
เข้ามามีบทบาทที่สําคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนตามลําดับ โดยในปัจจุบัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้จัดทําขึ้นในช่วงเวลาของ
การปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งในการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 น้ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ได้จัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2575) ซึ่งเป็นแผนหลักในการ
พัฒนาประเทศและเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหนึ่งในน้ันคือการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยมี 5 กลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข 
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มี
มูลค่าสูงนอกจากน้ีในส่วนของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกยังได้ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ที่วางไว้ ได้แก่ การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาผู ้ประกอบการกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ โดยใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัย  

จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าความรู้ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เริ่ม
เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นการพัฒนาเยาวชนให้กลายเป็น
บุคลากรที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอาชีพทางวิศวกร จะเป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการ
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการพัฒนาตามแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นอย่างดี 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทที่สําคัญต่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่

ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของประชาชนมากข้ึน อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการทํางานของสมองและจิต ด้วยเหตุนี้เองประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้ซื้อ
และมีผลิตภาพตํ่า ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน ของกลุ่ม
คนในสังคม ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนา จึงเป็นความท้าทายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและลดความเหล่ือมล้ําของประชาชนในสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมยุคดิจิทัลมาก
ขึ้น ดังจะเห็นได้ต้ังแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยสูงอายุที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการอํานวยความสะดวกต่อ
การดําเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ เป็นต้น รวมถึงการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการปรับตัวของสังคมเกษตรกรรมในประเทศไทยที่มีความจําเป็นในการนําเอา
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นประยุกต์ใช้งาน รวมถึงเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพและการดําเนินชีวิตเพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยน 
แปลงไปในสังคมยุคปัจจุบัน ในการสร้างตน สร้างครอบครัว ให้สามารถอยู่ร่วมกันในชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ได้อย่างมีความสุข   
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบนั 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจและพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

จําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
ให้แก่ประเทศชาติทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นการรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 รวมถึงยุทธศาสตร์ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ที่ต้องการป้อน
กําลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดทางด้านอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยเรื่องการสร้างองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบันและ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้นเพ่ือให้หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาเป็นส่วนประกอบ
หลักในการควบคุมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ด้วยการจัดเน้ือหาภายในหลักสูตรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กลุ่มเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และกลุ่มระบบควบคุมอัตโนมัติ ทั้งนี้ก็
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เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศรวมถึงความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการณ์
ในจังหวัดพิษณุโลกตามที่ได้สํารวจข้อมูลในระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ในการพัฒนาหลักสูตร สิ ่งสําค ัญที ่ต ้องคํานึงถึงค ือคุณลักษณะของหลักสูตรต้องมี

เอกลักษณ์ของตัวเองและมีความเป็นสากล โดยยึดหลักการตอบสนองต่อบริบทของมหาวิทยาลัยที่เป็น
สถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มีความเป็นท้องถ่ินเพ่ือผลิตกําลังคนให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน 
และต้องมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ เองในการจัดทําหลักสูตรวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์จึงมีแนวคิดที่สําคัญที่เก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

12.2.1 เป็นหลักสูตรที่เน้นให้บัณฑิตได้เรียนรู้บริบทของตนเอง การทํางานเป็นทีมการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรมในการทํางานและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

12.2.2 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีฐานกว้าง กล่าวคือ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้แบบ
บูรณาการ เน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามสาย
วิชาชีพได้ 

12.2.3 เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนได้คล่องตัว เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนได้หลากหลายและมีเวลาศึกษาวิเคราะห์
ด้วยตนเองมากขึ้น  

12.2.4 สร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคเอกชนในการใช้
ทรัพยากรฐานข้อมูล ความรู้ และภูมิปัญญาร่วมกัน ด้วยการจัดหลักสูตรให้นักศึกษาได้สัมผัสชุมชนและให้
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้มากข้ึน 

12.2.5 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาให้กว้างขึ้น ด้วยการให้เวลา
แก่นักศึกษาได้เรียนรู้บริบทของตนเอง การทํางานร่วมกันเป็นทีม การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการ
ทํางาน ตลอดจนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี)กับหลักสูตรอ่ืนในคณะอ่ืนของสถาบัน (เชน่รายวิชาทีเ่ปดิสอน เพื่อใหบ้ริการ
คณะอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะอ่ืน) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน  
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน สอนโดยอาจารย์คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน สอนโดยอาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน 
- ไม่มี – 

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชานอกเหนือจากรายวิชาในหลักสูตรที่รับผิดชอบสอนให้กับนักศึกษาคณะ/
หลักสูตรอ่ืน 

แผนงานความร่วมมือในการประสานงานกับสาขาวิชาอ่ืนน้ันเป็นการเปิดโอกาสมิได้กําหนด
เฉพาะหรือเจาะจงกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใดแต่ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของหลักสูตรอ่ืน โดยหากมี
การบริการการเรียนการสอนให้หลักสูตรอ่ืนจะมีการเรียนและประเมินผลเป็นปกติ ส่วนการคิดภาระงาน
ให้แก่หลักสูตรใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

13.4 การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนจากคณะ สาขาวิชาอ่ืน ใน

เรื่องของเน้ือหาสาระรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
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หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และผลลัพธ์การ
เรียนรู้แต่ละชัน้ปีของนักศึกษา 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสํานึก

ทางสังคม มีความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพวิศวกรรม เน้นการศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติให้เกิด
องค์ความรู้ ความเข้าใจ ในทักษะในการสร้างนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
และ ระบบควบคุมอัตโนมัติ และการบริหารงานด้านอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึง
สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้ 

1.2 ความสําคญัของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี

ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและสอดคล้องตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

1.3 วัตถุประสงคข์องหลกัสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักสูตรปริญญา

ตรีทางด้านวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ดังน้ี 
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อ

การทํางานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
1.3.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่

ยอมรับของตลาดแรงงาน 
1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานด้าน

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม  
1.4 คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้น
ให้ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒ ิ
ศักยภาพ และสมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

14.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทําหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และเสียสละ 
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14.2 มีความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตนและการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนไปได้ 

14.3 มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

14.4 คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

14.5 มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการ
ทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการ
ทํางาน 

14.6 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

14.7 มีเจตคติที่ดีต่องานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละชั้นปีของนักศึกษา 

นักศึกษา ทักษะ/คณุลักษณะของนักศกึษา 
ช้ันปีที่ 1 1) ทักษะด้านการคํานวณทางคณิตศาสตร์ สามารถคํานวณทางด้านเวกเตอร์ สามารถแก้ไข

สมการทางอนุพันธ์และปริพันธ์ได้ 
2) ทักษะด้านเขียนแบบ สามารถการอ่านแบบและเขียนแบบ พ้ืนฐานทางวิศวกรรมได้ 
3) ทักษะด้านเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า สามารถใช้งานมัลติมิเตอร์ได้  

ช้ันปีที่ 2 1) ทักษะด้านการคํานวณทางคณิตศาสตร์ สามารถแก้ไขปัญหาสมการที่มีข้อมูลจํานวนมากได้
สามารถประยุกต์ใช้งานสมการทางอนุพันธ์และปริพันธ์ในงานวิศวกรรมได้ 

2) ทักษะด้านเขียนแบบ สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติได้ 
3) ทักษะด้านออกแบบวงจร สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทางแอนาลอกและ ดิจิทัลได้ 
4) ทักษะด้านเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า สามารถใช้งานเครื่องกําเนิดสัญญาณทางไฟฟ้า และ 

ออสซิลโลสโคป ได้ 
ช้ันปีที่ 3 1) ทักษะด้านการคํานวณทางคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์สมการทางคณิตศาสตร์ได้ และ 

ประยุกต์ใช้งานทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2) ทักษะด้านเขียนแบบ สามารถนําวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทางแอนาลอก และ ดิจิทัล ไป

ประยุกต์ใช้งานทางอุตสาหกรรมได้ 
3) ทักษะด้านเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า สามารถใช้งาน วิเคราะห์สัญญาณ สเปกตรัมของสัญญาณ 

และ เคร่ืองมือวัดสัญญาณกายภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้าได้  
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นักศึกษา ทักษะ/คณุลักษณะของนักศกึษา 
4) ทักษะด้านระบบคุมอัตโนมัติ สามารถวิเคราะห์สัญญาณของระบบได้ 
5) ทักษะด้านการสื่อสาร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละระบบได้ 
6) ทักษะด้านสมองกลฝังตัว สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าระบบไมโครโปรเซสเซอร์ได้ 
7) ทักษะด้านการวิจัย สามารถเขียนโครงร่างงานวิจัยได้ 

ช้ันปีที่ 4 1) ทักษะด้านการคํานวณทางคณิตศาสตร์ สามารถสังเคราะห์สมการทางคณิตศาสตร์ได้และ 
ประยุกต์ใช้งานทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2) ทักษะด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแก้ไขปัญหาทางอุตสาหกรรมด้วยหลักวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
3) ทักษะด้านการจัดการ สามารถจัดการงานอุตสาหกรรมเบ้ืองต้นได้ 
4) ทักษะด้านการวิจัย สามารถจัดทําและเขียนรายงานโครงการพิเศษวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี 
2.1 การจัดการหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ให้ดีขึ้น และมี
มาตรฐานสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิศวกรรม พ.ศ. 2553  

1. กําหนดให้มีระบบและกลไกการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ือง  
2. กําหนดให้มีระบบการประเมิน 
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของ 
บัณฑิตและอาจารย์ และความ พึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 3. ประชุม/สัมมนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพ่ือวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร  
4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการ 
ศึกษาแต่ละปี 

1. มีระบบและกลไกการปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตร โดยอาจารย์ ประจํา
หลักสูตรมสี่วนร่วม อย่างน้อย ร้อยละ 
80  
2. มีการประเมินความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของบัณฑิต และอาจารย์ และ
มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียไม่น้อยกว่
า 3.51 จาก 5.0 คะแนน 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้
ใช้บัณฑิตที่มีต่อ 
สมรรถนะ ของบัณฑิต และมี คะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จาก 5.0 คะแนน 
4. จัดทํารายงานผลการดําเนิน การ
ของหลักสูตร (มคอ. 7) ภายใน 60 วัน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนา
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ
วิ ศ ว ก ร ร ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
ตลอดเวลา 

1. มีผูส้นับสนุนการเรียนรู้ หรือผู้ช่วย
สอนที่ช่วยกระตุ้นนักศึกษาใหเ้รียนรู้
ได้ดีขึ้น 
 
2. มีการเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมนําเสนอ
ผลงานวิชาการ 

1.จํานวนเจ้าหน้าที่ ตําแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 1 คน ทํา
หน้าที่สร้างผลงานวิชาการช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้ 
2. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการ
ประชุมนําเสนอผลงานวิชาการ อย่าง
น้อย 1 คน ต่อคน ต่อปีการศึกษา 

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
  1.มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และครุภัณฑ์ประกอบสําหรับ
การเรียนการสอน เจ้าหน้าที่
สนับสนุน และพ้ืนที่สําหรับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลาการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดหาห้องปฏิบัติการที่มี
องค์ประกอบพ้ืนฐานรวมไปถึงชุดฝึก
ปฏิบัติการที่สอดคล้องการเรียนรู้
ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละมี
พ้ืนที่เพียงพอสําหรับให้นักศึกษา
ทํางานและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐานสากล เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนและฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที
ดี 
3. มีเจ้าหน้าทีส่นับสนุนดูแลสื่อการ
เรียนการสอนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
4. มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 
สําหรับใช้ประกอบการสอน 

1. จํานวนห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์และ 
พ้ืนที่เพียงพอสําหรับทํางานและเรียนรู้
ด้วยตนเอง ของนักศึกษา และ อาจารย์ 
พร้ อ ม บั นทึ ก ป ริ ม าณกา ร ใ ช้ ง า น
ห้องปฏิบัติการและพ้ืนที่ทุกๆ ครั้งที่มี
การใช้งานไม่น้อยกว่า3 ห้องปฏิบัติการ 
2. จํานวนห้องปฏิบัติการท่ีมีอุปกรณ์ที่ 
ไ ด้มาตรฐานสากลไ ม่ น้ อยก ว่ า  1 
ห้องเรียน  
3. จํานวนเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อ
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น อุ ป ก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 1 คน 
4. จํานวนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ถู ก ต้ อ ง ต ามกฎหม ายที่ พ ร้ อ ม ใ ช้
ปฏิบัติงาน ไม่นอ้ยกว่า 1 โปรแกรม 

3. มีสถานประกอบการ และ
แหล่งเรียนรู้ สาํหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1. สร้างความรว่มมือกับสถาน
ประกอบการภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

5. จํานวนสถานประกอบการณ์สําหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สห
กิจศึกษา ไม่น้อยว่า 1 แห่ง 
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2.3 การให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
 1. ผลิตนักศึกษา ซึ่งมี
คุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ
ภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม  
และนักศึกษามีความ สามารถทั้ง
ทางด้านวิชาการ และอารมณ์  

1. จัดให้มีการสํารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2. จัดปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้ตรงตามความต้องการของ
นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการ
ปรับตัวด้านวิชาการ 
3. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการ
ดูแลนักศึกษาทุกคน 
4. จัดช่องทางและระบบบริการให้
คําปรึกษาหากนักศึกษามีปัญหาด้าน
ต่าง ๆ 

1. จํานวนการสํารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ อย่างน้อย 1 คร้ัง 
ต่อ 2 ปีการศึกษา 
2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมปฐมนิเทศ 
และระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 
3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
4. มีช่องทางและระบบบริการให้
คําปรึกษา 

2. มีทศันคติทีดี่จากการทํา
กิจกรรมนอกหลักสูตร 

1. ติดต้ังช่องทางการติดต่อระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ 
2. จัดให้มีกิจกรรมนอกหลักสตูร
สําหรับนักศึกษา หรือสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะ/
มหาวิทยาลัย จัดขึ้น 

1. จํานวนช่องทางต่างๆท่ีใช้สําหรับ
การติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ ไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง 
2. จํานวนกิจกรรมนอกหลักสตูรไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมและความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพ
บัณฑิต 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. แผนการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมสําหรับการ
ปฏิบัติงานหลังสําเร็จการศึกษา 
ตามความคาดหวังของผู้ใช้
บัณฑิต 

1. จัดให้มีการทดสอบก่อนและหลัง
การฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการทุก
รายวิชา 
2. พัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติการ
ของอาจารย์ 
3. จัดให้มีการศึกษาดูงานนอก
สถานที ่

1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่ผ่าน
การทดสอบภาคปฏิบัติ 
2. จํานวครั้งของอาจารย์ได้รับบการ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติการไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง ต่อปีการศึกษา 
3. จํานวนคร้ังของการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ไมน้่อยกว่า 1 ครัง้ ต่อปี
การศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
2. แผนการติดตามภาวะการมี
งานทําและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

1.ติดตามภาวะการมีงานทําของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 
2.ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของการมี
งานทําของผู้สําเร็จการศึกษาใน 1 ปี 
2 .ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที
คะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษาการดําเนนิการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีภาคฤดูร้อน จํานวน  1  ภาค ภาคละ 12 สัปดาห์ 
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

2.1.1 วัน - เวลาดําเนินการ 
 วัน – เวลาราชการปกติ 
 ภาคการศึกษาที่  1   เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่  2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
 ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 
 นอกวัน - เวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 

2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา  
1) หลักสูตร 4 ปี ระยะเวลาการศึกษา 4 ปีใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  
2) หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี

การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา 

2.1.3 การลงทะเบียนเรียน  
แต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ทั้งน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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2.1.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
1) เกณฑ์การวัดผลประเมินผล 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

2) เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุก

ข้อตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
ดังน้ี 

2.1) มีความประพฤติดี 
2.2) สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและ

เง่ือนไขที่กําหนด ของสาขาวิชาน้ัน 
2.3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
2.4) มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30 
2.5) ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสภาวิชาชีพ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 หลักสูตร 4 ปี เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ -คณิต หรือ

เทียบเท่า 
2.2.2 หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือ

เทียบเท่าหรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย
หรือตามประกาศกระทรวง เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาพ.ศ. 2548 ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาเฉพาะด้านที่จะเข้าศึกษา 

2.2.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 
2.3.2 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและทักษะ

พ้ืนฐานทางวิศวกรรม ยังอยู่ในระดับที่ต้องส่งเสริมพัฒนา 
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดสอนเสริม ปรับพ้ืนความรู้ทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและทักษะ
พ้ืนฐานด้านวิศวกรรม เพ่ือเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน ในรูปแบบกิจกรมเข้าค่ายก่อนเปิดภาค
การศึกษา 
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2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แนะนําการวางเป้าหมายชีวิตเทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา 

2.4.3 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือทําหน้าที่สอดส่องดูแลตักเตือนให้คําแนะนําแก่
นักศึกษา และให้เน้นยํ้าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 

2.4.4 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
ได้แก่ วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 
1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจําเป็น 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ช้ันปีที่ 3 - - 60 60 60 
ช้ันปีที่ 4 - - - 60 60 
รวม 60 120 180 240 240 

จํานวนท่ีคาดว่าจะสาํเร็จการศึกษา - - - 60 60 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าบํารุงรักษา      
 - ค่าลงทะเบียน 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 
 - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 156,000 312,000 468,000 624,000 624,000 

รวมรายรับ 1,356,000 2,712,000 4,068,000 5,424,000 5,424,000 
2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ก. งบดําเนินการ      
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 813,600 1,627,200 2,440,800 3,254,400 3,254,400

รวม (ก) 813,600 1,627,200 2,440,800 3,254,400 3,254,400
ข. งบลงทุน           
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าครุภัณฑ์ 271,200 542,400 813,600 1,084,800 1,084,800
รวม (ข) 271,200 542,400 813,600 1,084,800 1,084,800

รวม (ก) + (ข) 1,084,800 2,169,600 3,254,400 4,339,200 4,339,200
จํานวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 

ค่าใช้จ่ายต่อหวันักศึกษา 18,080 18,080 18,080 18,080 18,080 
2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต 
2.1) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน     45  หน่วยกิต 
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2.1.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 18  หน่วยกิต 
2.1.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   27  หน่วยกิต 

2.2) วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
2.2.2) กลุม่วิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

2.3) ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา     7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มวิชาภาษา     ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
GELN100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
GELN101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
 English for Communication 
GELN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 3(3-0-6)
 English for Learning  
GELN103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
 English for Specific Purposes  
GELN104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6)
 Foundation English 
GELN105 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
 French for Communication 
GELN106 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Chinese for Communication  
GELN107 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Japanese for Communication 
GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6)
 Vietnamese Language and Culture 
GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  3(3-0-6)
 Indonesian Language and Culture 
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
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 Korean Language and Culture 
 

GELN111 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
 English Speaking and Listening Skills 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา 3(3-0-6)
 Contemplative  Education 
GEHU101 ปรัชญาชีวิต 3(3-0-6)
 Philosophy of Life 
GEHU102 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)
 Meaning of Life 
GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  3(3-0-6)
 Human Behavior and Self Development 
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต 3(3-0-6)
 Aesthetic of Life 
GEHU105 ดนตรีนิยม 3(3-0-6)
 Music Appreciation 
GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์  3(3-0-6)
 Visual Art Aesthetic 
GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย  3(3-0-6)
 Dramatics Art Aesthetic in Thai  
GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่  3(3-0-6)
 Using Modern Library  
GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Art in Daily Life  
GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5)
 Aesthetic of Digital Photography  
GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
 Planning for Life with the Elderly 
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต 3(3-0-6)
 Gesture of Balance  
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GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต  
Arts for life   

3(2-2-5)

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
GESO100 มนุษย์กับสังคม  3(3-0-6)
 Man and Society 
GESO101 วิถีไทย 3(3-0-6)
 Thai Living 
GESO102 วิถีโลก  3(3-0-6)
 Global Living 
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
 Sufficiency Economy 
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต  3(3-0-6)
 Law for Living  
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Economics in Daily Life 
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
 Thai Wisdoms in Handicraft 
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 3(3-0-6)
 Geosocieties of the Lower Northern Region 
GESO108 การสื่อสารเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)
 Communication for Life 
GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ 3(3-0-6)
 Media Literacy and Utilization of Information 
GESO110 พิษณุโลกศึกษา 3(3-0-6)
 Phitsanulok Study 
GESO111 รู้ทันการเงิน 3(3-0-6)
 Cognizant of Finances 
GESO112 การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(2-2-5)
 Democratic Citizenship Education 
GESO113 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
 General Psychology 



(มคอ.2) หน้า 22 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562  
 

GESO114 การต่อต้านทุจริต 3(3-0-6)
 Anti Corruption 
GESO115 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-2-5)
 The King’s Philosophy for Local Development 

1.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Science in Daily Life 
GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 Life and Environment 
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
 Thinking and Decision Making 
GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Statistics in Daily Life  
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Mental Health in Daily Life 
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)
 Information Technology for Life 
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
 Technology and Innovation for Sustainable Development 
GESC107 พลังงานกับชีวิต 

Energy and Life 
3(3-0-6)

GESC108 อาหารอาเซียน 3(3-0-6)
 ASEAN Foods 
GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
 Value-added Products from Local Wisdom 
GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Plants in Daily Life 
GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 3(3-0-6)
 Household Solid Waste Management 
GESC112 การใช้พลังงานอย่างย่ังยืน 3(3-0-6)
 Sustainable Energy 
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1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย      ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
GESS100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5)
 Exercises for Health 
GESS101 นันทนาการเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)
 Recreation for Life 
GESS102 สุขภาพเพ่ือชีวิต 3(3-0-6)
 Health for Life 
GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
 Handiworks in Daily Life 
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
 Agriculture in Daily Life 
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ 3(3-0-6)
 Family Dimension of Science and Art  
GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 3(3-0-6)
 Creation Inspiration in Artworks 
GESS107 วิถีสุขภาพ 3(3-0-6)
 Healthy Life 
GESS108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ  3(2-2-5)
 21st Century Skills for Living and Occupations  
GESS109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  

 Health Promotion and  Care   
3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 106  หน่วยกิต  
2.1) วิชาเฉพาะพืน้ฐาน                    45 หน่วยกิต 

2.1.1) กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์                     
18  หน่วยกิต 

MATH179 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics 1 
MATH272 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics 2 
MATH374 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics 3 
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PHYS117 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 Engineering Physics 1 
PHYS118 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1* 1(0-3-1) 
 Engineering Physics Laboratory 1 
PHYS212 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 Engineering Physics 2 
PHYS213 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2* 1(0-3-1) 
 Engineering Physics Laboratory 2 
CHEM111 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Chemistry 
CHEM112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1) 
 General Chemistry Laboratory 

* หมายถึง ลงทะเบียนเรียนแต่ไม่นับหน่วยกิต 
2.1.2) กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม  27 หน่วยกิต 

ENGI111 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 Engineering Drawing 
EENG111 วงจรไฟฟ้า 

Electric Circuits 
3(3-0-5) 

EENG112 การวัดและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า 3(2-2-5) 
 Electrical Measurement and Instruments 
ENGI151 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Safety Engineering 
ENGI211 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Material 
PROD311 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 
 Mechanics of Machinery  
EENG211 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electromagnetic Fields 
ITEC242 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและจรยิธรรมวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 Industrial Psychology and Ethic in Industry 
ITEC245 การจัดการองค์กรและการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 



(มคอ.2) หน้า 25 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562  
 

 Industrial Organization and Management 
2.2) วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

      2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  42 หน่วยกิต 
CPEN123 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ 3(2-2-5) 
 Computer-Aided Design and Drafting  
CPEN232 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
 Signals and Systems 
EENG221 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 3(2-2-5) 
 Electronic Engineering 1 
EENG222 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Circuit  Design 
EENG223 โปรแกรมสําหรับงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Programing for Electronic Engineering 
EENG231 หลักการระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Principles of Communications 
EENG321 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 3(2-2-5) 
 Electronic Engineering 2 
EENG322 วิธีวิจัยทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 

3(2-2-5) 
 Research Method in Electronic Engineering 
EENG323 ระบบควบคุม 3(2-2-5) 
 Control System 
EENG324 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-2-5) 
 Microprocessor 
EENG331 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Data Communication and Computer Network 
EENG421 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 Industrial Electronic  
EENG422 เทคนิคการเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5) 
 Microcontroller Interface Technical 
EENG495 โครงงานสําหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

Electronic Engineering Project 
3(2-2-5) 
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2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากกลุ่มต่างๆ รวมกัน  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์        

(2) กลุ่มเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์   
EENG351 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที ่ 3(2-2-5) 
 Mobile System 
EENG352 ความปลอดภัยบนเครือข่าย 3(2-2-5) 
 Network Security 
EENG451 การโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สําหรับงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 Mobile Programming for Engineering 
EENG452 วิศวกรรมระบบบ่งช้ีด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ   3(2-2-5) 
 Radio Frequency Identification Engineering 
EENG453 การออกแบบโครงข่ายการสื่อสารความเร็วสูง 3(2-2-5) 
 High Speed Communication Network Design 

 

EENG341 การออกแบบแผน่วงจรพิมพ์ 3(2-2-5) 
 Printed Circuits Board and Design 
EENG342 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 
 Embedded System 
EENG343  การเขียนโปรแกรมเฟิร์มแวร์ 3(2-2-5) 
 Firmware Programming 
EENG344 การออกแบบระบบดิจิทัลช้ันสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Digital System Design 
EENG441 ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์  3(2-2-5) 
 Photovoltaic Solar Energy System 
EENG442 วิศวกรรมทางเสียง 3(2-2-5) 
 Acoustic Engineering 
EENG443 วิศวกรรมทางแสง 3(2-2-5) 
 Lights Engineering 
EENG494 หัวข้อพิเศษด้านนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Special Topic in Electronic Innovation 
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(3) กลุ่มระบบควบคุมอัตโนมัติ     
EENG361 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
 Automatic Control Systems 
EENG362 การออกแบบระบบควบคุม 3(2-2-5) 
 Control System Design 
EENG363 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5) 
 Programmable Logic Controller 
EENG461 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Signal Processing 
EENG462 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Image Processing 
EENG463 วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence Engineering 
EENG464 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 3(2-2-5) 
 Robot Engineering 

2.3) ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา   
ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

2.3.1) แผนฝกึประสบการณ์วิชาชพี    7 หน่วยกิต 
EENG491 สัมมนาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-2-1) 
 Electronic Engineering Seminar 
EENG391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1(45) 
 Preparation for Professional Experience in Electronic Engineering 
EENG392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5(450) 
 Field Professional Experience in Electronic Engineering 

2.3.2) แผนสหกิจศึกษา                         7 หน่วยกิต 
EENG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1(90) 
 Co-operative Education Preparation in Electronic Engineering  
EENG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6(--) 

 Co-operative Education in Electronic Engineering 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxxx วิชาศึกษาทั่วไป (1) 3(XXX) ภาษา - 
GExxxx วิชาศึกษาทั่วไป (2) 3(XXX) มนุษยศาสตร์ - 
MATH179 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

Engineering Mathematics 1 
3(3-0-6) พ้ืนฐาน

คณิตศาสตร์ 
- 

PHYS117 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 
Engineering Physics 1 

3(3-0-6) พ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์ 

- 

PHYS118 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1* 
Engineering Physics 1 

1(0-3-1) พ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์ 

เรียนพร้อม
PHYS117 

CHEM111 เคมีทั่วไป 
General Chemistry 

3(3-0-6) พ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์ 

- 

CHEM112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป* 
General Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) พ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์ 

เรียนพร้อม
CHEM111 

ENGI111 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-5) พ้ืนฐาน
วิศวกรรม 

- 

รวม 18 หน่วยกิต   
* หมายถึง ลงทะเบียนเรียนแต่ไม่นับหน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxxx วิชาศึกษาทั่วไป (3) 3(XXX) สังคมศาสตร ์  
GExxxx วิชาศึกษาทั่วไป (4) 3(XXX) วิทย์-คณิต  
MATH272 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 

Engineering Mathematics 2 
3(3-0-6) พ้ืนฐาน

คณิตศาสตร์ 
MATH179 

PHYS212 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 
Engineering Physics 2 

3(3-0-6) พ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์ 

PHYS117 

PHYS213 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2* 
Engineering Physics 2 

1(0-2-1) พ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์ 

เรียนพร้อม 
PHYS212 

EENG111 วงจรไฟฟ้า 
Electric Circuits 

3(3-0-6) พ้ืนฐาน
วิศวกรรม 

- 

EENG112 การวัดและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า 
Electrical Measurement and 
Instruments 

3(2-2-5) พ้ืนฐาน
วิศวกรรม 

- 

รวม 18 หน่วยกิต   
*หมายถึง ลงทะเบียนเรียนแต่ไม่นับหน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน

GExxxx วิชาศึกษาทั่วไป (5) 3(XXX) สร้างเสริม - 
ENGI211 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Material 
3(3-0-6) พ้ืนฐาน

วิศวกรรม 
- 

MATH374 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
Engineering Mathematics 3 

3(3-0-6) พ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์ 

- 

PROD311 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล 
Mechanics of Machinery 

3(3-0-6) พ้ืนฐาน
วิศวกรรม 

 

EENG221 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 
Electronic Engineering 1 

3(2-2-5) บังคับ
วิศวกรรม 

- 

EENG222 การออกแบบวงจรดิจิทัล 
Digital Circuit  Design 

3(2-2-5) บังคับ
วิศวกรรม 

- 

ITEC242 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและจรยิธรรมวิชาชีพ 
Industrial Psychology and Ethic in 
Industry 

3(3-0-6) พ้ืนฐาน
วิศวกรรม 

- 

รวม 21 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน

GExxxx วิชาศึกษาทั่วไป (6) 3(XXX) ภาษา  
GExxxx วิชาศึกษาทั่วไป (7) 3(XXX) มนุษยศาสตร์  
CPEN123 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ

เขียนแบบ 
Computer-Aided Design and Drafting 

3(2-2-5) บังคับ
วิศวกรรม 

ENGI111 

EENG211 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic Fields 

3(3-0-6) พ้ืนฐาน
วิศวกรรม 

- 

EENG223 โปรแกรมสําหรับงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
Programing for Electronic Engineering 

3(2-2-5) บังคับ
วิศวกรรม 

- 

EENG231 หลักการระบบสื่อสาร 
Principles of Communications 

3(3-0-6) บังคับ
วิศวกรรม 

- 

CPEN232 สัญญาณและระบบ 
Signals and Systems 

3(3-0-6) บังคับ
วิศวกรรม 

MATH179 

รวม 21 หน่วยกิต   
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แผนการฝึกประสบการภาคสนาม 
 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

xxx เลือกเสรี (1) 3(XXX) วิชาเลือกเสรี - 
xxx วิชาเลือก (1) 3(XXX) เลือกวิศวกรรม - 
EENG321 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์2 

Electronic Engineering 2 
3(2-3-5) บังคับวิศวกรรม EENG221 

EENG323 ระบบควบคุม 
Control System 

3(2-3-5) บังคับวิศวกรรม MATH374 

EENG324 ไมโครโปรเซสเซอร์ 
Microprocessor 

3(2-3-5) บังคับวิศวกรรม EENG222 

ITEC245 การจัดการองค์กรและการบริหารงานอุตสาหกรรม
Industrial Organization and Management 

3(3-0-6) พ้ืนฐาน
วิศวกรรม 

- 

รวม 18 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (8) 3(XXX) ภาษา - 
ENGI151 วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 
3(3-0-6) พ้ืนฐาน 

วิศวกรรม 
- 

EENG322 วิธีวิจัยทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Research 
Method in Electronic Engineering 

3(2-2-5) บังคับ
วิศวกรรม 

- 

EENG331 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Data Communication and Computer 
Network 

3(2-2-5) บังคับ
วิศวกรรม 

- 

EENG421 อิเล็กทรอนิกสอุ์ตสาหกรรม 
Industrial Electronic 

3(2-2-5) บังคับ
วิศวกรรม 

- 

EENG422 เทคนิคการเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Microcontroller Interface Technical 

3(2-2-5) บังคับ
วิศวกรรม 

EENG324 

EENG391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์
Preparation for Professional Experience in 
Electronic Engineering 

1(45) ประสบการณ์
วิชาชีพ 

- 

รวม 17 หน่วยกิต   
 

การศึกษาภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

EENG392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
Field Professional Experience in 
Electronic Engineering 

5(450) ประสบการณ์
วิชาชีพ 

EENG391 

รวม 5 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (9) 3(XXX) สังคมศาสตร ์ - 
xxx วิชาเลือก (2) 3(XXX) เลือกวิศวกรรม - 
xxx วิชาเลือก (3) 3(XXX) เลือกวิศวกรรม - 
xxx วิชาเลือก (4) 3(XXX) เลือกวิศวกรรม - 
EENG495 โครงงานสําหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

Electronic Engineering Project  
3(2-2-5) บังคับวิศวกรรม - 

EENG491 สัมมนาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
Electronic Engineering Seminar  

1(0-2-1) ประสบการณ์
วิชาชีพ 

 

รวม 16 หน่วยกิต   
 
 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (10) 3(XXX) ภาษา - 
xxx วิชาเลือก (5) 3(XXX) เลือกวิศวกรรม - 
xxx วิชาเลือก (6) 3(XXX) เลือกวิศวกรรม - 
xxx วิชาเลือกเสรี (2) 3(XXX) เลือกเสรี - 

รวม 12 หน่วยกิต   
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แผนสหกิจศึกษา 
 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (8) 3(XXX) ภาษา - 
xxx เลือกเสรี (1) 3(XXX) วิชาเลือกเสรี - 
xxx วิชาเลือก (1) 3(XXX) เลือกวิศวกรรม - 
EENG321 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์2 

Electronic Engineering 2 
3(2-3-5) บังคับวิศวกรรม EENG221 

EENG323 ระบบควบคุม 
Control System 

3(2-3-5) บังคับวิศวกรรม MATH374 

EENG324 ไมโครโปรเซสเซอร์ 
Microprocessor 

3(2-3-5) บังคับวิศวกรรม EENG222 

ITEC245 การจัดการองค์กรและการบริหารงาน
อุตสาหกรรม 
Industrial Organization and Management 

3(3-0-6) พ้ืนฐาน
วิศวกรรม 

- 

รวม 21 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (9) 3(XXX) สังคมศาสตร ์  
xxx วิชาเลือก (2) 3(XXX) เลือกวิศวกรรม  
ENGI151 วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 
3(3-0-6) พ้ืนฐาน 

วิศวกรรม 
- 

EENG322 วิธีวิจัยทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
Research Method in Electronic Engineering 

3(2-2-5) บังคับวิศวกรรม - 

EENG331 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Data Communication and Computer 
Network 

3(2-2-5) บังคับวิศวกรรม - 

EENG421 อิเล็กทรอนิกสอุ์ตสาหกรรม 
Industrial Electronic 

3(2-2-5) บังคับวิศวกรรม - 

EENG422 เทคนิคการเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Microcontroller Interface Technical 

3(2-2-5) บังคับวิศวกรรม EENG324 

EENG498 เตรียมสหกิจศกึษาวิศวกรรมเล็กทรอนิกส ์
Co-operative Education Preparation in 
Electronic Engineering 

1(0-6-0) สหกิจศึกษา - 

รวม 22 หน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง

กลุ่มวิชา วิชาบังคับ
ก่อน 

EENG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
Co-operative Education in Electronic 
Engineering 

6(--) สหกิจศึกษา EENG498 

รวม 6 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (9) 3(XXX) สังคมศาสตร ์ - 
xxx วิชาเลือก (3) 3(XXX) เลือกวิศวกรรม - 
xxx วิชาเลือก (4) 3(XXX) เลือกวิศวกรรม - 
xxx วิชาเลือก (5) 3(XXX) เลือกวิศวกรรม - 
xxx เลือกเสรี (2) 3(XXX) เลือกเสรี - 
EENG495 โครงงานสําหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

Electronic Engineering Project  
3(2-2-5) บังคับวิศวกรรม - 

รวม 18 หน่วยกิต   
 

3.1.5 ความหมายระบบรหัสวิชา 
การกําหนดคําอธิบายระบบรหัสวิชายึดระบบการจัดกลุ่มสาขาวิชาของ ISCED 

(International Standard Classification Education) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง
การใช้ระบบรหัสวิชา พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้รหัสวิชาประกอบด้วย 

ตัวอักษร  มีความหมาย ดังน้ี 
EENG หมายถึง อักษรย่อของกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
เลขหลักร้อย หมายถึง ระดับความยากง่ายของช้ันปี 
เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

1 หมายถึง กลุ่มวิชา พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2  หมายถึง  กลุ่มวิชา พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
3  หมายถึง  กลุ่มวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า 
4  หมายถึง  กลุ่มวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
5  หมายถึง  กลุ่มวิชา วิศวกรรมโทรคมนาคม 
6  หมายถึง  กลุ่มวิชา นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์       
7  หมายถึง  กลุ่มวิชา เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ   
8  หมายถึง  กลุ่มวิชา ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
9  หมายถึง  กลุ่มวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

เลขหลักหน่วย หมายถึง ลําดับก่อนหลังของรายวิชา 
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต 
GELN100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Thai for Communication  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสําคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การเสริมสร้างทักษะ
ด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนภาษาไทย 
 
GELN101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  English for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 หลักการฟัง พูด อ่านและเขียนศัพท์ การใช้สํานวนภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน 
 

GELN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้     3(3-0-6) 
  English for Learning 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  การอ่านระดับคํา วลี ประโยคและย่อหน้าภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้น
เพ่ือหาหัวข้อเร่ือง จับใจความสําคัญและรายละเอียดจากส่ิงที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน เช่น โฆษณาฉลาก
ยา ป้ายสัญลักษณ์ ประกาศรับสมัครงาน เป็นต้น   
 
GELN103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 
  English for Specific Purposes 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ิมพูน

การใช้คํา และสํานวนในสถานการณ์ตามบริบทต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพ และการปฏิบัติงานของสาขาวิชา 
 
GELN104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน      3(3-0-6) 
  Foundation English 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  โครงสร้างที่สําคัญของภาษาอังกฤษ บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสื่อความหมาย โดยผสมผสานวัฒนธรรม 
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ไทยและตะวันตกในชีวิตประจําวัน 
 
GELN105 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  French for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจําวัน 
 
GELN106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ใน 

ชีวิตประจําวัน 
 
GELN107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆใน

ชีวิตประจําวัน 
 
GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม     3(3-0-6) 
  Vietnamese Language and Culture 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ทักษะการอ่าน การฟังการพูด การเขียน และการใช้ภาษาเวียดนาม จากสิ่งที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การนับเลขอาชีพ ครอบครัวและอ่ืนๆ รวมถึงวัฒนธรรมการติดต่อสื่อสาร
กับคนเวียดนาม ความหมายและการนําไปใช้ในประโยคสนทนา  
 

GELN109  ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนเีซีย     3(3-0-6) 
 Indonesian Language and Culture 
                  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 
 ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดด้วยภาษาอินโดนีเซียพ้ืนฐาน รวมถึงอธิบาย
เร่ืองวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประเพณีของอินโดนีเซียเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจภูมิหลังของภาษาและวัฒนธรรมได้ 



(มคอ.2) หน้า 40 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562  
 

ดีย่ิงข้ึน 
 
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี     3(3-0-6) 
  Korean Language and Culture 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะพื้นฐานของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มรรยาทในการใช้ภาษาเกาหลี ทักษะ

การส่ือสารภาษาเกาหลีเบ้ืองต้นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาล และสถานที่ที่สําคัญ
ของประเทศเกาหลี 
 
GELN111 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

English Speaking and Listening Skills 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความส้ันๆ แล้วจับ

ใจความ ใช้ประโยคและสํานวนเก่ียวกับสิ่งรอบตัวสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเก่ียวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทําเป็นประจํา ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ใน
การพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลายโดยใช้ภาษา นํ้าเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตาม
มารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน
เขียน การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ 
 
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา      3(3-0-6) 
  Contemplative Education 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แนวคิดและหลักพ้ืนฐานของจิตตปัญญาศึกษา การทําความเข้าใจชีวิต การรู้จักตนเอง 
การเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใครครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความรักความเมตตา 
และปัญญาในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งานศิลปะ หรือดนตรี หรือ
กิจกรรมต่างๆ เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดทําโครงการช่วยเหลือหรือ
พัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างจิตสาธารณะ การเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่าง
สมดุล 
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GEHU101 ปรัชญาชีวิต       3(3-0-6) 
  Philosophy of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับปรัชญา วิธีการทางปรัชญา การต้ังคําถามทางปรัชญาคุณค่าของ

ปรัชญาสาขาต่างๆ ของปรัชญา ทัศนะเกี่ยวกับชีวิตด้านศาสนา ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ การจัดการกับ
ปัญหาชีวิตและศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
GEHU102 ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
  Meaning of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความรู้เก่ียวกับความจริงของชีวิตการใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาของทุกศาสนาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง 
 
GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  พฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมองค์ประกอบของพฤติกรรมบุคลิกภาพ
การประเมินและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็น
สุข 
 
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต      3(3-0-6) 
  Aesthetic of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของสุนทรียศาสตร์  หลักการทางสุนทรียศาสตร์และศิลปะ

กระบวนการสร้างสรรค์และการประเมินค่าศิลปะ ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น การฟังและ
การเคลื่อนไหว  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการมีรสนิยมทางศิลปะและปรับใช้ในการดําเนินชีวิต 
 
GEHU105 ดนตรีนิยม       3(3-0-6) 
  Music Appreciation 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดนตรี องค์ประกอบดนตรี ความรู้ความเข้าใจและเห็น 
คุณค่าในความไพเราะของดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 
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GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์      3(3-0-6) 
  Visual Art Aesthetic  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติทัศนศิลป์และ

มนุษย์  ความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ไทยนานาชาติและสากล 
 
GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย     3(3-0-6) 
  Dramatics Art Appreciation in Thai 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติการฟ้อนรํา ลักษณะและชนิดการแสดงระบํา รํา ฟ้อน ละครโขน วิพิธทัศนา

มหรสพ การละเล่นของหลวง เพลงพ้ืนเมืองและการแสดงพ้ืนเมือง อภิปรายเปรียบเทียบ วิเคราะห์
ลักษณะที่นิยมว่าดีงามในด้านลีลา ท่ารํา ท่วงทํานองเพลง  

 
GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่      3(3-0-6) 
  Using Modern Library 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศ บริการห้องสมุดยุคใหม่ ทรัพยากร

สารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
 
GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
 Art in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของศิลปะและชีวิตประจําวัน องค์ประกอบศิลป์หลักการ

ออกแบบ รสนิยม บุคลิกภาพและการแต่งกาย อาหารและการตกแต่งบ้านเรือน การสื่อสารและการ
นําเสนอนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
 
GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล     3(2-2-5) 
  Aesthetic of Digital Photography 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  สุนทรียะและคุณค่าทางสุนทรียะ กระบวนการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล แนวคิดในการ
สร้างความหมายของภาพถ่ายดิจิทัลเพ่ือนําเสนอความหมายอย่างมีศิลปะ ทักษะเบ้ืองต้นในการบริหาร
จัดการภาพดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สงูอายุ   3(3-0-6) 
  Planning for Life with the Elderly 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
สถานการณ์ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สุขภาวะในผู้สูงอายุ การบริบาลผู้สูงอายุ  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ และการ
เกษียณการวางแผน และการต้ังเป้าหมายชีวิตเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การสร้างแผนที่ชีวิต หลักการเขียน
โครงการการวางแผนชีวิตวัยผู้สูงอายุ 
 
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต      3(3-0-6) 
  Gesture of Balance 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย ปรัชญาและคุณค่าของดุลยภาพแห่งชีวิต การดําเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัย 

การกําหนดเป้าหมายชีวิตเพ่ือการครองตนครองคนและครองงาน การวางแผนและการต้ังเป้าหมายชีวิตใน
แต่ละช่วงวัย การปรับปรนของชีวิต และสันติสุขแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาและศาสนา 
 
GEHU113  ศิลปกรรมสําหรับชีวิต       3(2-2-5)   
  Arts for life   
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเน้ือหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลง
รําวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ 
ปฏิบัติการรําวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ใน
งานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบ
ฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดทําผลงานทางศิลปะ นําเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงาน
ศิลปะ 
 
GESO100 มนุษย์กับสังคม       3(3-0-6) 
  Man and Society 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมไทย สภาพปัจจุบันในมิติต่างๆ เช่นด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ภูมิปัญญา การเปล่ียนแปลงทางสังคม และปัญหาสังคมไทยความ
ร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกในปัจจุบัน แนวทางการดําเนิน
ชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน 
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GESO101 วิถีไทย        3(3-0-6) 
  Thai Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม ปัญหา

สังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย 
 
GESO102 วิถีโลก        3(3-0-6) 
  Global Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  พัฒนาการและการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ วิวัฒนาการทางด้านสังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก สถานการณ์ ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
สังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการปรับตัวของประเทศไทยในสังคมโลก 
 
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 
  Sufficiency Economy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ 

ดุลยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบสัมมาอาชีพ 
 
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต     3(3-0-6) 
  Law for Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  กฎหมายที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม 
 
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Economics in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แนวคิด หลัก และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามแนวพระราชดําริ
และการประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
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GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย     3(3-0-6) 
  Thai Wisdoms in Handicraft 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  วิวัฒนาการและคุณค่าของภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลิตผลงาน
ศิลปหัตถกรรมไทยในท้องถิ่น 
 
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง      3(3-0-6) 
  Geosocieties of the Lower Northern Region  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคมองค์ประกอบของระบบภูมิสังคมความสัมพันธ์

ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน มุ่งเน้นพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  
 
GESO108 การสื่อสารเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 
  Communication for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
แนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสาร และวิธีการของการส่งเสริมกิจกรรม การวางแผน

การกําหนดกลยุทธ์การส่ือสาร กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือก สื่อ กลยุทธ์ในการ
ผสมผสานสื่อ การทดสอบ การประเมินผลการสื่อสาร และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้สื่อชนิดต่างๆ 
ในปัจจุบัน 
 
GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใชส้ารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Media Literacy and Utilization of Information 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสําคัญของสื่อและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ แหล่ง
และการเข้าถึง การใช้ประโยชน์จากสื่อและสารสนเทศ ความรู้เท่าทันสื่อ อิทธิผลของข่าวสารและสื่อที่มี
ต่อชีวิตประจําวัน สังคมและวัฒนธรรมค่านิยมและความหมายท่ีแฟงเร้นในเน้ือหาผ่านสื่อสารมวลชน  
จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
 
GESO110 พิษณุโลกศึกษา       3(3-0-6) 
  Phitsanulok Study 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ หน่วยงานและองค์กร 
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ที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลก ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติศิลปิน ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้นําและบุคคลสําคัญ
ศิลปวัฒนธรรมการแสดง อาหาร ภาษา ภูมิปัญญา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่สําคัญ การเรียนรู้
และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสืบสานและอนุรักษ์ การเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์
ในท้องถิ่นตนเอง 
 
GESO111 รู้ทันการเงิน       3(3-0-6) 
  Cognizant of Finances 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การบริหารจัดการเงินในชีวิตประจําวัน เงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้และดอกเบี้ย

เงินกู้ ภาษีเงินได้และการลดหย่อนภาษี การประกันภัยเบ้ืองต้น 
 
GESO112 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  3(2-2-5) 
 Democratic Citizenship Education 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
แนวคิดสําคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คุณค่าความเป็นมนุษย์ใน

สังคมพหุวัฒนธรรม สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ต่อสังคม สิทธิมนุษยชนกับพัฒนาการประชาธิปไตย 
พลเมืองอินเตอร์เน็ตและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับการแก้ไขปัญหาและ
การจัดการความขัดแย้ง ความกล้าหาญทางจริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม 
การเปล่ียนแปลงและอนาคตภาพของประชาธิปไตยในสังคมไทย โครงงานเพ่ือสังคมสู่การเสริมสร้างสังคม
ประชาธิปไตยเพ่ือสังคมท่ียั่งยืน 

 
GESO113 จิตวิทยาท่ัวไป       3(3-0-6) 
  General Psychology 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและวิธีการทางจิตวิทยา ระบบสรีระที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์พันธุกรรมและ 

สิ่งแวดล้อม ผลและวิธีการศึกษาที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน พัฒนาการของมนุษย์ การรู้สึกและการรับรู้ เชาวน์
ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ กระบวนการคิด การจําและลืม การจูงใจ บุคลิกภาพและการ
ปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 
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GESO114  การต่อต้านทุจริต      3(3-0-6) 
  Anti Corruption 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย และความสําคัญของการทุจริต ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม 

ประเทศชาติ และสังคมโลก สาเหตุของการทุจริต รูปแบบของการทุจริตและเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ความสําคัญของตนเองในฐานะที่เป็นพลเมือง รวมทั้งความรู้เก่ียวกับดัชนีช้ีวัดการ
ทุจริต ศึกษาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยและต่างชาติ ตลอดจนศึกษา
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
GESO115 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน    3(2-2-5) 

The King’s Philosophy for Local Development  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบ

ย่ังยืนในชีวิตประจําวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และ
ร่วมมือกันทํางานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 

 
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Science in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาการ

และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน  พลังงาน ภาวะโลกร้อน เคมีในชีวิตประจําวัน 
และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
  Life and Environment  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พ้ืนฐานของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง

ย่ังยืน 
 
 



(มคอ.2) หน้า 48 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562  
 

GESC102 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
กระบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบต่างๆ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

การใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงสําหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 
GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  Statistics in Daily Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของสถิติ สถิติที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การทําบัญชีครัวเรือน 

เบ้ืองต้น การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้มและการพยากรณ์ การคํานวณอัตราดอกเบ้ียและเบ้ีย 
ประกันภัย 
 
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Mental Health in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไขทฤษฎี
บุคลิกภาพ ความผิดปกติด้านจิตใจความเบ่ียงเบนทางเพศ จิตเวชฉุกเฉินและการส่งเสริมสุขภาพจิต 
 
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต     3(2-2-5) 
  Information Technology for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารสืบค้นแสวงหา
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคตกฎหมายและจริยธรรมในการใช้ 
สารสนเทศและการประยุกต์ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6) 
  Technology and Innovation for Sustainable Development 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ที่ย่ังยืน
และผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือสําหรับการสังเคราะห์และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสังคมฐานความรู้โดยบริหารจัดการภายใต้จริยธรรมที่ดี 
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GESC108 อาหารอาเซียน       3(3-0-6) 
  ASEAN Foods 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
คุณลักษณะอาหารอาเซียน ความแตกต่างของวัฒนธรรมการบริโภคในกลุ่มประเทศ

อาเซียน วัตถุดิบวิธีการผลิตอาหารและมาตรฐานของแต่ละประเทศ 
 

GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
  Value-added Products from Local Wisdoms 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสําคัญและที่มาของภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคเหนือตอนล่าง ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคเหนือตอนล่างทั้งที่เป็นอาหาร ไม่ใช่
อาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ รวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการประยุกต์ใช้ 
 
GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน      3(0-0-6) 

Plants in Daily Life 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความสําคัญของพืชที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชใน

ชีวิตประจําวัน ส่วนของพืชที่นํามาใช้ในประโยชน์วิชีวิตประจําวันในด้านพืชอาหาร พืชสมุนไพร พืช
เคร่ืองด่ืม เคร่ืองนุ่งห่มและสิ่งก่อสร้าง เคร่ืองสําอางและอ่ืนๆ 
 
GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน    3(3-0-6) 
  Household Solid Waste Management 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบการจัดการขยะมูลฝอย การกําจัด

ขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้ปนระโยชน์จากขยะมูลฝอย ขยะของเสียที่เป็นอันตรายและการจัดการ 

และการประยุกต์ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน 
 
GESC112 การใช้พลังงานอย่างย่ังยืน     3(3-0-6) 
  Sustainable Energy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แหล่งกําเนิดของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ผลกระทบของการผลิตพลังงาน 
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ต่อสภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ต้นทุนค่าพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในปัจจุบัน เทคโนโลยีไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพพลังงานและการจัดการพลังงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
 
GESS100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ     3(2-2-5) 
  Exercises for Health 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
หลักการ วิธีการ ความสําคัญของการออกกําลังกาย มนุษย์กับการออกกําลังกายความ 

ต้องการการออกกําลังกายในแต่ละวัย การดูแลสมรรถภาพร่างกาย ฝึกปฏิบัติการออกกําลังกายโดยเลือก 
กิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย 
 
GESS101 นันทนาการเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 
  Recreation for Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ ความต้องการ

นันทนาการในวัยต่างๆ ขอบข่ายและประเภทกิจกรรมนันทนาการ หลักและวิธีการจัดนันทนาการ การนํา
กิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

 
GESS102 สุขภาพเพื่อชีวิต       3(3-0-6) 
  Health for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และการปฐม

พยาบาลเบ้ืองต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 
GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน      3(2-2-5) 
  Handiworks in Daily Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ลักษณะงานช่างในชีวิตประจําวัน การใช้และการบํารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน

บ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์และของใช้ในบ้านให้สามารถใช้งานได้เบ้ืองต้นตามมาตรฐานความปลอดภัย
และหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานงานช่าง 
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GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 
  Agriculture in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
งานเกษตรเบ้ืองต้น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การถนอมผลผลิตทางการเกษตร การ

จัดการองค์ความรู้เกษตรเพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน 
 

GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์    3(3-0-6) 
  Family Dimension of Science and Art 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ครอบครัวและปัจจัยที่เอ้ือต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว การวิเคราะห์และคลี่คลาย

ปัญหาครอบครัว การจัดการทรัพยากรครอบครัว บ้านและที่อยู่อาศัย อาหารและโภชนาการ เสื้อผ้าการ 
แต่งการและศิลปะในการดํารงชีวิต 
 
GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ    3(3-0-6) 
  Creation Inspiration in Artworks 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ประวัติศาสตร์ศิลปะ การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจทั้งภายในและภายนอกจนเกิดการ
ขับเคลื่อนความคิดและกระทําที่พ่ึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามท่ีต้องการ การออกแบบสร้าง 
สรรค์ผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจ ฝึกปฏิบัติการออกแบบให้เกิดทักษะ โดยอาศัยหลักการออกแบบ 
 
GESS107 วิถีสุขภาพ       3(3-0-6) 
  Healthy Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  การดูแลสุขภาพ โภชนาการ เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์ สุขภาพจิต พฤติกรรม
สุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพเบ้ืองต้นด้วยตนเอง การใช้ยาที่ถูกต้องการเลือกใช้สมุนไพรในชีวิตประจําวัน 
และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้องกับการมีสุขภาพดี 
 
GESS108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับทักษะ 5cs ทักษะการคิด ทักษะการคิดแบบ

องค์รวม ทักษะดิจิทัล โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะที่สําคัญต่อการดําเนินชีวิต และการ
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ประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นและการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิตในการ
ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างสรรค์และนวัตกรรม การใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะสนับสนุน
การสอนและการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ การติดต่อสื่อสารและการประสานงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

  
GESS109  การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ      3(2-2-5) 
   Health Promotion and  Care  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
    แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกับการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสําคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การ
ออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่
สําคัญ 

 
MATH179 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics 1 

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี  

พีชคณิตเวกเตอร์ 3 มิติ ลิมิต ความต่อเน่ือง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ค่าจริง
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริงและการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์  
 

MATH272 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics 2 

 วิชาบังคับก่อน  :  ผ่านวิชา MATH179 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

การหาปริพันธ์เชิงเส้น ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอนุพันธ์ รูปแบบอย่างไม่
กําหนด สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์์  

 
MATH374 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics 3 

 วิชาบังคับก่อน  :  ผ่านวิชา MATH272 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 

สมการอนุพันธ์เชิงเส้น วิธีแก้เชิงวิเคราะห์และเชิงจํานวนเลข การแปลงลาปลาซกับการ
ประยุกต์ในการแก้สมการอนุพันธ์ ระบบสมการเชิงเส้นและระบบสมการอนุพันธ์เชิงเส้นแก้ด้วยวิธีเมตริกซ์ 
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PHYS117        ฟิสิกส์วิศวกรรม 1      3(3-0-6) 
 Engineering Physics 1 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 เวคเตอร์เบ้ืองต้น การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ แรง สมดุล กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

การเคล่ือนที่ตามเส้น การเคล่ือนที่บนระนาบ งาน พลังงาน กฎอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัม กฎอนุรักษ์
โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบสั่น การเคลื่อนที่แบบหมุน กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบคลื่น 
สมบัติเชิงกลของสาร ความร้อนพ้ืนฐาน และเทอร์โมไดนามิกส์เบ้ืองต้น 

 
PHYS118       ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1  1(0-3-1) 

 Engineering Physics Laboratory 1 
  วิชาบังคับก่อน :  เรียนควบคู่ PHYS117  ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 
  ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา PHYS117   ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 
 

PHYS212       ฟิสิกส์วิศวกรรม 2           3(3-0-6) 
  Engineering Physics 2  
  วิชาบังคับก่อน :  ผ่านวิชา PHYS117  ฟิสิกส์วิศวกรรม 1      

 การส่ันและคล่ืน องค์ประกอบของสภาวะแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ความรู้พ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ แสง ฟิสิกส์สมัยใหม่ 

 

PHYS213       ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2  1(0-3-1) 
 Engineering Physics Laboratory 2 

  วิชาบังคับก่อน :  เรียนควบคู่กับ PHYS212 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 
 ปฏิบัติการในเร่ืองที่สอดคล้องกับรายวิชา PHYS212 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 

 

CHEM111      เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
General Chemistry 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
หลักเคมีเบ้ืองต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบีติของธาตุ 

พันธะเคมี แก๊ส สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ และบัฟเฟอร์ เคมีอินทรีย์ และสารชีวโมเลกุล 
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CHEM112      ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1) 
General Chemistry Laboratory 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  ปฏิบัติการในเร่ืองที่สอดคล้องกับรายวิชา CHEM111   เคมีทั่วไป 
 

ENGI111 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-2-5) 
 Engineering Drawing 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบภาพฉาย ภาพออโทกราฟฟิก การเขียนแบบภาพ การ

กําหนดขนาด การเขียนภาพประกอบ การสเก็ตภาพ การเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 

 
EENG111 วงจรไฟฟา้ 3(3-0-6) 
 Electric Circuits  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
  ทฤษฎีพ้ืนฐานของวงจรไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟ การวิเคราะห์โหนด การ
เคราะห์เมซ ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ขดลวดเหนี่ยวนํา วงจรลําดับที่หน่ึง
และลําดับที่สอง เฟสเซอร์ไดอะแกรม ระบบไฟฟ้าสามเฟส 
 
EENG112  การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  3(2-2-5) 
 Electrical Measurement and Instruments 

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 หน่วยการวัดและมาตรฐานของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การแบ่งประเภทและคุณสมบัติ

ของเคร่ืองมือวัด ความปลอดภัยและความแม่นยํา การวิเคราะห์ผลการวัด การวัดแรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า ดีซีและเอซี ทั้งแบบแอนาลอกและดิจิทัล การวัดกําลังไฟฟ้า ตัวประกอบกําลัง และพลังงาน 
การวัดค่าความต้านทาน ความเหน่ียวนําและความเก็บประจุ การวัดความถ่ีและช่วงเวลา การวัดทางเหล็ก 
เทคนิคทางดิจิทัลสําหรับการวัด สัญญาณรบกวน การป้องกัน อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ แนะนําทรานสดิวเซอร์ 
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ENGI151  วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Safety Engineering 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี

 หลักการป้องกันความสูญเสีย การออกแบบ วิเคราะห์ และควบคุมอันตรายในสถานที่
ทํางาน human element เทคนิคความปลอดภัยของระบบ หลักการจัดการความปลอดภัย และกฎหมาย
เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
 
ENGI211         วัสดุวิศวกรรม                                                      3(3-0-6) 

 Engineering Material 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 วัสดุทางวิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิก วัสดุประกอบ พลาสติก แอสฟัลท์ ไม้
และคอนกรีต แผนภาพสมดุลของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมาย การทดสอบหาคุณสมบัติของ
วัสดุวิศวกรรมศึกษาโครงสร้างมหภาคและจุลภาคของวัสดุวิศวกรรมว่ามีผลกระทบต่อคุณสมบัติอย่างไร 
กรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุวิศวกรรม 
 
PROD311 กลศาสตรเ์ครือ่งจักรกล 3(3-0-6) 

 Mechanics of Machinery  

 วิชาบังคับก่อน :  ผ่านวิชา PHYS117 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1  

ลักษณะกลไกเบื้องต้นของช้ินส่วน คํานวณการเคล่ือนที่ของลูกเบ้ียวเฟือง กลไกต่างๆ 
การเคลื่อนที่ของจุด เส้น ช้ินส่วน ความเร็ว ความเร่ง ของเคร่ืองจักรกล การวิเคราะห์หาแรงสถิต แรง
เฉลี่ย การเคลือ่นที่ของกลไกในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การถ่วงสมดุลเครือ่งจักรกล  
 
EENG211 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electromagnetic Fields 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
 สนามไฟฟ้าสถิตย์ ตัวนําและไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ การไหลและการนํากระแส 
สนามแม่เหล็กสถิตย์ ความเหน่ียวนํา สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา สมการของแม็กเวลซ์ แนะนํา
คลื่นระนาบ 
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ITEC242 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและจริยธรรมวิชาชีพ   3(3-0-6) 
   Industrial Psychology and Ethic in Industry 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  การปฏิบัติทางอุตสาหกรรมและผลของการปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่มีต่อมนุษย์ ทฤษฎี
องค์การ ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ แนวความคิดที่สําคัญของจิตวิทยามา
ประยุกต์กับปัญหาที่น่าสนใจ เช่น ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคับข้องใจ ความปลอดภัย การส่ือสารและการ
เป็นผู้นํา ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาของมนุษย์ในอุตสาหกรรมและองค์การ 
 
ITEC245 การจัดการองค์กรและการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  
 Industrial Organization and Management 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี  

การศึกษาและสํารวจอย่างกว้างขวางในโครงสร้างขององค์การ และการบริหารที่จัดอยู่ใน
อุตสาหกรรมในด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต สมรรถนะทางกายภาพและการจัดหน่วยงาน การ
บริหารบุคลากรและความสมัพันธ์ในอุตสาหกรรม การจูงใจ การร่วมมือกัน การบริหาร ค่าจ้างและ
เงินเดือน ฐานะการเงินของกิจการอุตสาหกรรม การตลาด การตัดสินใจจากปัญหากรณศีึกษา 
 
CPEN123 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ 3(2-2-5) 
 Computer-Aided Design and Drafting  
 วิชาบังคับก่อน : ผ่านวิชา ENGI111 เขียนแบบวิศวกรรม  

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับเขียนแบบ 2 มิติ การบอกขนาด การพิมพ์แบบ เขียน
แบบ 3 มิติ การข้ึนรูป 3 มิติ เทคนิคการข้ึนรูปแบบทึบ เทคนิคการข้ึนรูปจากผิว การจําลองวัตถุ การใส่
ลาย การสร้างภาพแสดงผล การประกอบช้ินงาน 
 
CPEN232 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6)  
 Signals and Systems  
 วิชาบังคับก่อน :  ผ่านวิชา MATH179 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

 นิยามของสัญญาณและระบบ การจําแนกชนิดของสัญญาณและระบบ ตัวอย่างของ
สัญญาณระบบและตัวอย่างแบบต่างๆ การวิเคราะห์สัญญาณเชิงเวลาแบบต่อเน่ือง และระบบเชิงเส้นไม่
แปรตามเวลาด้วยอนุกรมฟูริเยร์ การแปลงและการแปลงผกผันฟูริเยร์ การแปลงและการแปลงผกผันลา
ปลาซ สถาปัตยกรรมของระบบเชิงเส้นไม่แปรตามเวลา การสุ่มและทฤษฎีการสุ่ม สัญญาณและระบบเชิง
เวลาเต็มหน่วยการแปลงและการแปลงผกผันแบบ Z ตัวอย่างสัญญาณและระบบทางอิเล็กทรอนิกส์และ
สื่อสาร 
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EENG221 วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 1 3(2-2-5) 
 Electronic Engineering 1  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
 ทฤษฎีและการใช้งานอุปกรณ์พ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของ
สิ่งประดิษฐ์สารก่ึงตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร์ วงจรรวมเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้งานวงจรกําเนิด
ความถ่ี ออปแอมป์ วงจรขยายกําลังแบบต่างๆ และวงจรกรองความถ่ี วงจรสวิทซ์ พร้อมฝึกปฏิบัติการตาม
ความเหมาะสม 
 
EENG222 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Circuit Design  

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
 ระบบตัวเลข พีชคณิตบลูลีน เกตและวงจรเกต ตารางความจริง มินเทอร์ม แม็กซ์เทอร์ม 

แผนภูมิคาร์นอร์ และการลดรูปสมการตรรก การออกแบบวงจรตรรก ฟลิปฟลอบ วงจรนับ และการ
ออกแบบวงจรลําดับ 
 
EENG223 โปรแกรมสําหรับงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส์ 3(2-2-5) 
 Programing for Electronic Engineering  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
 แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาระดับสูงสําหรับงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
EENG231 หลักการระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Principles of Communications  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 สัญญาณและระบบเบ้ืองต้น สเปกตรัมของสัญญาณ การประยุกต์ใช้อนุกรมฟูริเยร์และ
การแปลงฟูริเยร์ การมอดูเลชันทางแอนาลอก (AM, DSB, SSB, FM, NBFM, PM) สัญญาณรบกวนในการ
สื่อสารเบสแบนด์มอดูเลชัน ทฤษฎีการชักค่าและการจัดระดับสัญญาณ การมอดูเลตแบบพัลส์ (PAM, 
PCM, DM) การมัลติเพล็กซ์สัญญาณ (FDM, TDM) สายส่งสัญญาณ การแพร่กระจายคลื่น ไมโครเวฟ 
สื่อสารดาวเทียม สื่อสารทางแสง เบ้ืองต้น 
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EENG321 วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 2 3(2-2-5) 
 Electronic Engineering 2  
 วิชาบังคับก่อน :  ผ่านวิชา EENG221 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 
 วงจรขยายแบบต่างๆ ทั้งแบบที่ใช้ไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า 
ความถ่ีตํ่าคัทออฟ ความถี่สูงคัทออฟ ทรานซิสเตอร์ที่ความถ่ีสูง หลักการสร้างวงจรขยายแถบความถ่ีกว้าง 
วงจรออสซิลเลเตอร์ทั้งย่านความถ่ีตํ่าและความถี่วิทยุเสถียรภาพของวงจรขยายและการชดเชยความถ่ี 
วงจรขยายกําลัง วงจรแรงดันคงที่และการระบายความร้อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
EENG322 วิธีวิจัยทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
 Research Method in Electronic Engineering 

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ กรอบแนวคิดกระบวนการวิจัย การ

วิเคราะห์งานวิจัย การวางแผนและควบคุมโครงการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่เหมาะสมต่อการวิจัย 
หลักการทดลอง การเขียนโครงการวิจัย การสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงงานวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การ
นําเสนอผลงานวิจัย ปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ 

 
EENG323 ระบบควบคุม 3(2-2-5) 
 Control System   
 วิชาบังคับก่อน :  ผ่านวิชา MATH374 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 

 พลวัตของระบบเบ้ืองต้น แบบจําลองเชิงเส้น การสร้างแบบจําลองของระบบเชิงกล 
ไฟฟ้า ของไหล เชิงความร้อน และระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างโดเมน ผลเฉลยของแบบจําลองเชิง
พลวัต โดยใช้สมการเชิงอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซ แบบจําลองตัวแปรสถานะ และการจําลองการทํางาน
ด้วยคอมพิวเตอร์ การตอบสนองแบบช่ัวขณะ แผนภาพแบบบล็อก การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ การ
วิเคราะห์ความผิดพลาดที่สภาวะคงตัว แนะนําการควบคุมแบบป้อนกลับ การตอบสนองช่ัวขณะ 
บล็อกไดอะแกรมการควบคุมแบบป้อนกลับเบ้ืองต้น 
 
EENG324 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-2-5) 
 Microprocessor  
 วิชาบังคับก่อน :  ผ่านวิชา EENG222 การออกแบบวงจรดิจิทัล 

 พ้ืนฐานและความเป็นมาของไมโครโปรเซสเซอร์ระบบไมโครคอมพิวเตอร์บัส ไมโคร
โปรเซสเซอร์กับซอฟต์์แวร์ คุณสมบัติโครงสร้างสถาปัตยกรรม หน่วยความจําภายใน ชุดคําสั่ง ไมโคร
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โปรเซสเซอร์การเช่ือมต่อพอร์ตนําเข้า/ส่งออกการอินเตอร์รัพต์การใช้งานโมดูลต่างๆ ภายในไมโครโปรเซส
เซอร์ และการเช่ือมกับอุปกรณ์ภายนอก 
 
EENG331 การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Data Communication and Computer Network  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

 พ้ืนฐานและองค์ประกอบของระบบสื่อสาร ระบบสัญญาณและการรบกวน สื่อที่ใช้ใน
การสื่อสารการเข้ารหัส มาตรฐานอินเตอร์เฟสและการมอดูเลต การควบคุมความผิดพลาดข้อมูล และการ
ควบคุมการไหลข้อมูล โปโตคอลการเช่ือมโยงข้อมูล โครงข่าย Token Ring FDDI ระบบ EthernetLAN 
และ Wireless LAN อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล รูปแบบการเช่ือมต่อเครือข่ายโปรโตคอลมาตรฐาน อุปกรณ์ที่
ใช้ในระบบเครือข่าย การตรวจสอบข้อผิดพลาดในการเช่ือมโยงข้อมูล อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในระบบ
เครือข่าย ปฏิบัติการติดต้ังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
EENG421 อิเล็กทรอนิกสอุ์ตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 Industrial Electronic  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี

 คุณสมบัติโครงสร้างหลักการทํางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลังอุปกรณ์สวิตซ์
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์จุดชนวน อุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์ อินเวอร์เตอร์และคอนเวอร์เตอร์และตัวควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 
 
EENG422 เทคนิคการเชือ่มต่อไมโครคอนโทรลเลอร ์ 3(2-2-5) 
 Microcontroller Interface Technical  
 วิชาบังคับก่อน :  ผ่านวิชา EENG324 ไมโครโปรเซสเซอร์ 

 สถาปัตยกรรมของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ การจัดพ้ืนที่สําหรับโปรแกรมข้อมูลอินพุต 
เอาต์พุต วิธีการอ้างตําแหน่งข้อมูล ชุดคําสั่ง การเขียนโปรแกรมภาษาซี  การเช่ือมต่ออุปกรณ์อินพุต 
เอาต์พุตและการเขียนโปรแกรมอินเตอร์รัพต์ การเขียนโปรแกรมการเช่ือมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
EENG495 โครงงานสําหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
 Electronic Engineering Project   
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี

 ปฏิบัติการพัฒนาหัวข้อโครงการพิเศษเก่ียวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตาม 
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ความสนใจของผู้เรียน ดําเนินการโครงการพิเศษเก่ียวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาจนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์และเสนอต่อ
กรรมการโครงการพิเศษ 
 
EENG341 การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ 3(2-2-5) 
 Printed Circuits Board Design  
 วิชาบังคับก่อน :  ผ่านวิชา EENG221 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 

 พ้ืนฐานแผ่นวงจรพิมพ์ ความรู้การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทําแผ่นวงจรพิมพ์ 
หลักการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์แบบลายทองแดงด้านเดียว 
และ ลายทองแดงหลายด้าน และวิธีการทําแผ่นวงจรพิมพ์ 

 
EENG342 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 
 Embedded System  
 วิชาบังคับก่อน :  ผ่านวิชา EENG324 ไมโครโปรเซสเซอร์ 

 สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว การจัดโครงสร้าง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาที่ใช้สําหรับการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การเช่ือมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอก การทํางานแบบไม่มีเวลาหน่วงของระบบสมองกลฝังตัว เทคนิคการสร้างระบบและออกแบบ
ระบบที่มีความเช่ือถือได้และปลอดภัย 
 
EENG343  การเขียนโปรแกรมเฟิร์มแวร์ 3(2-2-5) 
 Firmware Programming  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การแปลเปลี่ยนระบบงานเป็นคําสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ 
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงภาษาใดภาษาหน่ึง สามารถเขียนโปรแกรมการควบคุมเครื่องจักร
ทางอุตสาหกรรม การส่งผ่านข้อมูลไปยังเคร่ืองอ่ืนในระบบเดียวกัน 
 
EENG344 การออกแบบระบบดิจิทัลชัน้สูง 3(2-2-5) 
 Advanced Digital System Design  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี

 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภาษาวีเฮชดีแอล ตัวดําเนินการ การเขียนโปรแกรมย่อย การสร้าง
สัญญาณทดสอบเบนซ์ อุปกรณ์ตรรกแบบโปรแกรมได้และการเขียนโปรแกรมเชิงลําดับ การประยุกต์ใช้งาน
สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ 
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EENG441 ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์   3(2-2-5) 
 Photovoltaic Solar Energy System  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี

 รูปแบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ การออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ เซลล์
แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจําหน่าย และเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน 
 
EENG442 วิศวกรรมทางเสียง 3(2-2-5) 
 Acoustic Engineering  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี

 ทฤษฎีคลื่นเสียง หน่วยการวัด คุณสมบัติเสียง พฤติกรรมของเสียง การกระจายเสียงการ
ดูดซับเสียง การออกแบบระบบเสียงภายในอาคารและภายนอกอาคาร การปรับแต่งสัญญาณเสียงและ
ทดสอบสัญญาณเสียง การติดต้ังเคร่ืองเสียงในงานพิธีการ งานประชุม งานแสดงการแจ้ง  
 
EENG443 วิศวกรรมทางแสง 3(2-2-5) 
 Lights Engineering  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี

 ทฤษฎีแสง หน่วยการวัด คุณสมบัติและพฤติกรรมการกระจายแสง การออกแบบระบบ
แสงภายในอาคารและภายนอกอาคาร  
 
EENG494 หัวข้อพิเศษด้านนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
 Special Topic in Electronic Innovation  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
 ค้นคว้าหัวข้อเฉพาะเรื่องในทางด้านนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ หัวข้อที่
ศึกษาเป็นไปตามความสนใจของผู้เรียน และเน้ือรายวิชาสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
 
EENG351 ระบบโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 3(2-2-5) 
 Mobile System  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี

 พ้ืนฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูล่าร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคที่ 1 ยุคที่ 2 จนถึงยุคปัจจุบัน 
การออกแบบระบบรังผึ้งการแพร่กระจายคล่ืนวิทยุเคลื่อนที่การสูญเสียวิถีในพ้ืนที่กว้าง เฟดดิงในพ้ืนที่แคบ
และหลายวิถีการมอดูเลต การปรับเท่าไดเวอร์ซิตี การเข้ารหัสช่องสัญญาณ การเข้ารหัสเสียงพูดและ
ข้อมูลเทคนิคการเข้าถึงแบบหลายทาง ระบบเครือข่ายไร้สายและมาตรฐาน 
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EENG352 ความปลอดภัยบนเครือข่าย 3(2-2-5) 
 Network Security  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี

 กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง ปัญหาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ การ
ป้องกันเชิงกายภาพและการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของระบบ ภัยอันตรายท่ีมีผลต่อความ
ปลอดภัย อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การวัดระดับความปลอดภัย การป้องกันหายนะที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ การควบคุมการเข้าถึง การวางแผนกรณีฉุกเฉินและการกู้ความเสียหายจากหายนะ ความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย  
 
EENG451 การโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนทีส่ําหรับงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 Mobile Programming for Engineering 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
 ระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเช่ือมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ากับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  กาเขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจัดการไฟล์ การจัดการฐานข้อมูล
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบเครือข่ายสําหรับอุปกรณ์พกพา การเช่ือมต่อภายนอก และระบบเซ็นเซอร์
ภายในของอุปกรณ์พกพา 
 
EENG452 วิศวกรรมระบบ่งชี้ด้วยคลืน่วิทยุ 3(2-2-5) 
 Radio Frequency Identification Engineering  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
 คลื่นความถ่ีวิทยุและองค์ประกอบระบบบ่งช้ีอัตโนมัติแบบต่างๆ  มาตรฐานการใช้งานตัว
บ่งช้ีด้วยคลื่นความถี่วิทยุ โครงสร้างป้ายแบบพาสซีพและแบบแอคทีฟ เครื่องอ่านตัวบ่งช้ีคลื่นวิทยุ การ
ออกแบบและการทดสอบระบบบ่งช้ีด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ  การนําไปประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรม 
 
EENG453 การออกแบบโครงข่ายการสือ่สารความเรว็สูง 3(2-2-5) 
 High Speed Communication Network Design  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
 รูปแบบโครงข่ายการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง สายนําสัญญาณ อุปกรณ์ ในโครงข่ายการ
สื่อสารความเร็วสูง การสํารวจพ้ืนที่เพ่ือการออกแบบโครงข่าย การออกแบบ การติดต้ังอุปกรณ์ และการ
ทดสอบสัญญาณ การสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง  
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EENG361 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
 Automatic Control Systems  
 วิชาบังคับก่อน :  ผ่านวิชา EENG323  ระบบควบคุม 

 แบบจําลองคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันส่งผ่าน แบบจําลองระบบในโดเมนเวลาและ
โดเมนความถ่ี แบบไดนามิกและการตอบสนองแบบไดนามิกของระบบ ระบบอันดับหน่ึงและอันดับสอง 
การควบคุมแบบวงจรปิดและวงจรเปิด การควบคุมป้อนกลับและความไว ชนิดของการควบคุม
ป้อนกลับ แนวคิดและเง่ือนไขการเสถียรของระบบ วิธีการต่างๆ ที่ทําให้ระบบเสถียร 
 
EENG362 การออกแบบระบบควบคุม 3(2-2-5) 
 Control System Design  
 วิชาบังคับก่อน :  ผ่านวิชา EENG361  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 เร่ิมต้นการออกแบบระบบควบคุม การออกแบบการควบคุมทัศนคติของดาวเทียม การ
ควบคุมด้านข้างและทางยาวของโบอ้ิง การควบคุมอัตราส่วนน้ํามันเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนต์ยานยนต์ การ
ควบคุมการขนส่งเทปแบบดิจิทัล การควบคุมชุดหัวอ่าน / เขียนของฮาร์ดดิสก์ การควบคุมระบบ Rapid 
Thermal Processing (RTP) ในเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ 
 
EENG363 โปรแกรมเมเบลิลอจิกคอนโทรลเลอร ์ 3(2-2-5) 
 Programmable Logic Controller  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี

 พ้ืนฐานระบบอัตโนมัติ ตัวตรวจจับ และตัวกระทําการ การควบคุมโดยใช้อุปกรณ์ควบคุม
ทางไฟฟ้า โครงสร้างของพีแอลซี หน้าที่ของโมดูลแต่ละประเภท โมดูลแบบอินพุตเอาต์พุต โมดูลจ่ายไฟ 
แนะนําวิธีการเดินสายพีแอลซี การควบคุมแบบลําดับขั้น ประเภทภาษาที่ใช้โปรแกรม และคําสั่งซีเคว้นซ์
พ้ืนฐาน ในส่วนของการปฏิบัติการ ประกอบด้วย การเขียนโปรแกรมเพ่ืองานควบคุมแบบลําดับข้ัน การ
ควบคุมแบบจําลองลิฟต์ การควบคุมมอเตอร์ การควบคุมสายพานลําเลียง เป็นต้น โปรแกรมการเช่ือมต่อ
ระหว่างเคร่ืองจักร กับผู้ใช้ 
 

EENG461 การประมวลผลสญัญาณดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Signal Processing  

 วิชาบังคับก่อน :  ผ่านวิชา CPEN232  สญัญาณและระบบ 
 ทบทวนระบบเวลาไม่ต่อเน่ือง การแปลงแซดและการประยุกต์ในการวิเคราะห์ระบบเชิง

เส้นและไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา โครงสร้างของระบบเวลาไม่ต่อเน่ือง เทคนิคออกแบบวงจรกรองแบบ
ผลตอบสนองอิมพัลส์อนันต์และแบบผลตอบสนองอิมพัลส์จํากัด การออกแบบวงจรกรองโดยใช้โปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ การแปลงฟูริเยร์ไม่ต่อเน่ือง การแปลงฟูริเยร์แบบรวดเร็ว การประมวลผลสัญญาณเวลาไม่
ต่อเน่ืองหลายอัตราความถี่ การประยุกต์ใช้งานการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลทางด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม 
 

EENG462 การประมวลผลภาพดิจิทลั 3(2-2-5) 
 Image Processing  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี

 นิยามของภาพเชิงเลข แบบจําลองทางเรขาคณิตสําหรับภาพเชิงเลขและการประยุกต์ 
แบบจําลองของภาพระดับเทากับการประมวลผลข้ันต้น แบบจําลองของภาพระดับเทากับการประมวลผล 
ภาพเคลื่อนไหว การตรวจจับ การนําเสนอและการเข้าใจถึงภาพเคลื่อนไหว การวิเคราะห์ภาพ การจดจํา
รูปแบบ และการประยุกต์ใช้งาน 
 

EENG463 วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence Engineering  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี

 การแสดงและการให้เหตุผลของ ปัญหาการสร้างตัวแบบของปัญหาวิธีการต่างๆ ในการ 
แก้ไขปัญหาฐานความรู้ระบบผู้เช่ียวชาญ เคร่ืองอนุมาน โครงข่ายประสาทเทียม แนวความคิด ตรรกะแห่ง
ความคลุมเครือกระบวนการเชิง พันธุกรรม การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรม 
 
EENG464 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 3(2-2-5) 
 Robot Engineering  
 วิชาบังคับก่อน :  ไมม่ ี

 การนําหุ่นยนต์มาใช้งานในอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ การทํางานของหุ่นยนต์์หลักการ
จลน์ คณิตศาสตร์กลไกที่ ควบคุมและลักษณะทาง เรขาคณิตของแขนหุ่นยนต์การวางแผนการทํางาน ของ
หุ่นยนต์ในงานต่างๆ ระบบการมองภาพและ การวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพเพ่ือประกอบการทํางาน 
 
EENG491 สัมมนาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  1(0-2-1) 
 Electronic Engineering Seminar  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
 ความหมายและความสําคัญการสัมมนา องค์ประกอบการสัมมนา การพัฒนาการด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ศกึษาสภาพปัญหางานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเขียนข้อเสนอโครงการ
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วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การนําเสนอและอภิปรายผลงานทางวิชาการจากโครงงานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์
 
EENG391  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 1(45) 
 Preparation for Professional Experience in Electronic Engineering 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี 
 หลักการและแนวคิดของฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความพร้อมในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การส่ือสารและมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
EENG392 ฝึกประสบการณ์วิชาชพีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 3(450) 
 Field Professional Experience in Electronic Engineering  
 วิชาบังคับก่อน :  EENG391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

 ฝึกงานภาคปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่จัดขึ้น โดยเป็นการฝึกงานภายใน
ภาคอุตสาหกรรม หรือบริษัทเอกชน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และความพร้อมให้กับ
นักศึกษาเพ่ือการออกไปทาํงานในภาคอุตสาหกรรม 
 
EENG498 เตรียมสหกิจศกึษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 1(90) 
 Co-operative Education Preparation in Electronic Engineering  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี

 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกสหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการศึกษาดู
งานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ 
 
EENG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 6(--) 
 Co-operative Education in Electronic Engineering  
 วิชาบังคับก่อน :  ผ่านวิชา EENG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
  การปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับงานทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานช่ัวคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับ
การเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติตนในสังคมการทํางาน รวมทั้งดําเนินการตาม
ขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด การปฏิบัติงาน และการประเมินผลอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชาและพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย และจะต้อง
จัดทํารายงานเก่ียวกับงานที่ได้ทําเพ่ือนําเสนอ 
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3.2 ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒสิาขาวิชา สถาบันการศึกษาปทีี่

สําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 ปิยะพงษ์  โอฬารทิชาชาต ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 

วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2554 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551 
วท.บ. (ฟิสกิส์(อิเล็กทรอนิกส)์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548 

ภาคผนวก ง 

2 มณฑล  ฟักเอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552 
อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2542 

ภาคผนวก ง 

3. กิตติศักด์ิ คงสีไพร 
 

อาจารย์ 
 

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553 
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า-วัดคุม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2548 

ภาคผนวก ง 

4. อภิรักษ์ ทัดสอน อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2556 
วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2552 

ภาคผนวก ง 

5. เกียรติชัย บรรลุผลสกุล อาจารย์ ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2552 
อส.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2546 

ภาคผนวก ง 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒสิาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

และปีทีส่ําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 ปิยะพงษ์  โอฬารทิชาชาต ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 

วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2554 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551 
วท.บ. (ฟิสกิส์(อิเล็กทรอนิกส)์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548 

ภาคผนวก ง 

2 มณฑล  ฟักเอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552 
อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2542 

ภาคผนวก ง 

3. กิตติศักด์ิ คงสีไพร 
 

อาจารย์ 
 

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553 
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า-วัดคุม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2548 

ภาคผนวก ง 

4. อภิรักษ์ ทัดสอน อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2556 
วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2552 

ภาคผนวก ง 

5. เกียรติชัย บรรลุผลสกุล อาจารย์ ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2552 
อส.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2546 

ภาคผนวก ง 
 

 
 



(มคอ.2) หน้า 68 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562  
 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ
ภาระงานท่ีจะ

สอน 
1 สุชาติ แย้มเมน่ รองศาสตราจารย์ 

 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
Vanderbilt University, USA., 2544 
M.S. (Electrical Engineering) 
Vanderbilt University, USA., 2541 
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

สัญญาณและ
ระบบ 

2 ไพศาล มุณีสว่าง ศาสตราจารย์ 
 

Ph.D. (Computer Engineering)  
The University of Sydney, Australia, 
2538 
M.Eng.Sc(Electrical Engineering) 
The University of New South Wales, 
Australia, 2535 
วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2532 

การประมวลผล
ภาพดิจิทัล 

3 อนรรฆพล แสนทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2555 
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550 
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548 

ปัญญาประดิษฐ์

4 สัญญา พรหมภาสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552 
คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาค
พายัพ, 2539 

ระบบเซลล์
แสงอาทิตย์ 

5 ธนันต์ ศรีสกุล อาจารย์ คอ.ม.(อิเล็กทรอนิกส์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

การโปรแกรม
บนอุปกรณ์
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ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ
ภาระงานท่ีจะ

สอน 
เหนือ, 2548 
วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2543 

เคลื่อนที่
สําหรับงาน
วิศวกรรม 

 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริงดังน้ันในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกงาน (4 หน่วยกิต) และสหกิจศึกษา 
(6 หน่วยกิต) ให้นักศึกษาเลือกทํา ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม(กรณีมีมาตรฐานคุณวุฒิ) 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 
4.1.2 มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้าน

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพ 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้

เข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหา

ได้อย่างเหมาะสมในการนําเสนอผลงาน 
4.2 ช่วงเวลา :   

4.2.1 การฝึกงานวิชาชีพ  ภาคการศึกษาที่ 3 ของช้ันปีที่ 3 
4.2.2 สหกิจศึกษา   ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  :  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
4.3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน จํานวนไม่น้อย

กว่า 450 ช่ัวโมง 
4.3.2 สหกิจศึกษา จัดการศึกษาเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และมีรายงานที่

ต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด อย่างเคร่งครัดหรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้าง
ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ  
โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใช้ในการทํา

โครงงานควบคู่กับการปฏิบัติงาน จนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงาน จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์และเสนอ
ต่อกรรมการโครงการพิเศษที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีม มีความรู้เก่ียวกับหลักการวิจัยการออกแบบฮาร์ดแวร์ และ

ซอฟต์แวร์ สําหรับการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เครื่องมือทดสอบการทํางานของ
นวัตกรรม นํามาเขียนรายงานการดําเนินงานวิจัย และสามารถนําเสนอผลงานวิจัยได้ 

5.3 ช่วงเวลา   :  ภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปีที่ 4 
5.4 จํานวนหน่วยกิต   :  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

มีการกําหนดอาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน มีการกําหนดปฏิทินการทําโครงงาน กําหนดช่ัวโมง
การให้คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และ
ปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา รวมถึงการกําหนดรูปแบบในการนําเสนอ
ผลงานโครงงานของนักศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้คําปรึกษาโดยอาจารย์ที่

ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลามีการนําเสนอโครงงาน 
ซึ่งโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทํางานได้ตามขอบเขตที่กําหนด โดยการจัดสอบการนําเสนอ ควรมี
อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นผู้สอบไม่ตํ่ากว่า 3 คน 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทยตระหนักใน
คุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ 
ซื่อสัตย์สุจริต  

ใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมเรื่อง
วัฒนธรรมไทย ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ในรายวิชา และ
กิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาเห็นคุณค่า
ของระบบคุณธรรม 

มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม 

แสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์แก่นักศึกษา 
และควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
ขององค์กรและสังคม 

มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็น
หมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

ใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรกความเป็นผู้นําและผู้ตามโดยจัด
กิจกรรมฝึกทักษะด้านการทํางานเป็นหมู่คณะ  

สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ใ ช้กลยุทธ์การสอดแทรกกิจกรรมการวิ เคราะห์และ
ประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม ในรายวิชาโครงการพิเศษ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละ
สาขาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ใช้กลยุทธ์การสอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่
ละสาขาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในรูปแบบกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ เตรียมสหกิจ
ศึกษา 

ด้านความรู้ 
มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ
เศรษฐศาสตร์เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน

ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างลักษณะ
นิสัยใฝ่รู้ ด้านวิศวกรรม และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
วิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และ การสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

 
 

มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญ 
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา ของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

ร ะ บุ ม โนทั ศ น์  ( Concept)  ที่ จ ะ สอน ใ ห้ ชั ด เ จน  จั ด
ประสบการณ์การเ รียน รู้ใ ห้ผู้ เ รียนเ กิดมโนทัศน์และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของเร่ืองที่เรียนด้วยตนเอง 
ให้นักศึกษาเห็นการกระทําตามกระบวนการน้ันๆ ศึกษาและ
วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติและได้ลองปฏิบัติ 

สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ฝึกให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้
ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 

ฝึกให้ผู้ เ รียนวิเคราะห์การคิด การกระทําของตน วาง
แผนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กําหนด สามารถประยุกต์
การใช้เครื่องมือ ที่เหมาะสม ควบคุมกํากับตนเองให้ปฏิบัติ
ตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงต่อไป 

สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ใน
การประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

บรรย าย โดย เ ชิญผู้ มี ป ร ะสบกา รณ์ ด้ าน วิ ศ วก ร รม
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้งานแก้ไขปัญหา  

ด้านทักษะทางปัญญา 
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี  จัดกิจกรรมจําลองสถานการณ์ เ พ่ือมุ่ ง เน้นทักษะด้าน

ความคิด ทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนรอบด้านของสภาพปัญหา
เดียวกัน  

สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และ สรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ  

ฝึกให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้เพ่ือนํามาวิเคราะห์ และ สรุป
ประเด็นสําคัญ ตามความต้องการในสถานการณ์จําลองด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ 

สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม
ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล ประกอบการ
ตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งฝึกให้นักศึกษาใช้
กระบวนการคิดเ พ่ือส่ ง เส ริมใ ห้ผู้ เ รียนคิด  วิ เคราะห์ 
ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่ม
ฝึกแก้ปัญหาเป็นกลุ่มจัดสถานการณ์จําลองให้ผู้เรียนฝึก
ตัดสินใจ เป็นต้น 

มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา

จัดให้มีการทําโครงการพิเศษเพ่ือพัฒนานวัตกรรมหรือต่อ
ยอดองค์ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ ในรายวิชาโครงการพิเศษ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้
ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 

จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และ
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขา
วิชาชีพมาสื่อสารต่อ สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถนําเสนอหรือเข้าร่วมกิจกรรม
แสดงผลงานทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
 

สามารถเป็นผู้ริ เ ร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ อํานวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  

จัดกิจกรรมจําลองสถานการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
แก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์  

สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ ทางวิชาชีพ
อย่างต่อเน่ือง 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การวางแผนและรับผิดชอบโครงการภายในสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคล และงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้
และผู้ตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์
ช่วยกันเรียนรู้ เช่น ทํางานกลุ่มการแสดงบทบาทสมมุติ
ร่วมกัน การทํางานเป็นทีม เป็นต้น 
 

มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยใน
การทํางาน และการรักษา สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

จัดให้มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการทํางานที่
เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดประสบการณ์ตรง
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสนําคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ในงานต่างๆ 
เช่น การเขียนโปรแกรม การคํานวณ การจําลองสถานการณ์ 
เป็นต้น 

มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดประสบการณ์ตรง
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ
แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

ให้ผู้ เรียนได้มี โอกาส วิ เคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่
เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ ส า ร ที่ ทั น ส มั ย ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะมี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อส ารที่ ทั นสมั ย ไ ด้ อ ย่ า ง เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน 
และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

สอดแทรกกิจกรรม ฝึกทักษะการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการ
พูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ ด้วย
กิจกรรมกลุ่ม 

สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเคร่ืองมือทาง
วิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา วิศวกรรมที่
เก่ียวข้องได้ 

สอดแทรกการใช้เคร่ืองมือการคํานวณและเคร่ืองมือทาง
วิศวกรรมในแต่ละรายวิชา 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 

2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความหมายดังน้ี 
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1) มีความซื่อสัตย์ 
1.2) แสดงพฤติกรรมการมีวินัย 
1.3) แสดงพฤติกรรมสํารวมกาย วาจา ใจที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 
1.4) ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1) ใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ใน

รายวิชา และกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ 
2.2) แสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี ของอาจารย์แก่นักศึกษา 
2.3) มีการเสริมแรงในทางบวกเมื่อนักศึกษาแสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชย การให้คะแนนพิเศษ ฯลฯ 
2.4) จัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ในสภาวการณ์

ต่างๆ  
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2.5) จัดกิจกรรมร่วมกับท้องถ่ินในเขตบริการของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความ
ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เช่น จัดเวทีอภิปรายปัญหาในชุมชน หรือ จัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนตามเน้ือหาวิชาท่ีเรียน ฯลฯ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3.1) อาจารย์ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา 
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพ่ือนประเมินเพ่ือน) (Peer 

Assessment) 
3.3) นักศึกษาประเมินตนเอง (Self Assessment) 
3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จัดร่วมกับชุมชน

หรือโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
2.1.2 ด้านทักษะความรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1.1) สรุปประเด็นสําคัญของเน้ือหารายวิชาได้ 
1.2) อธิบายความรู้ในรายวิชาต่างๆในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีนําไปใช้กับ

ชีวิตประจําวันได้ 
1.3) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได้ 
1.4) อธิบายความสําคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่น 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้ 
2.2) ระบุมโนทัศน์ (Concept) ที่จะสอนให้ชัดเจน 
2.3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์และความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบของเรื่องที่เรียนด้วยตนเอง 
2.4) ให้นักศึกษาเห็นการกระทําตามกระบวนการน้ันๆ ศึกษาและวิเคราะห์

ขั้นตอนการปฏิบัติและได้ลองปฏิบัติ 
2.5) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิด การกระทําของตน วางแผนการปฏิบัติตาม

เป้าหมายที่กําหนด ควบคุมกํากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
2.6) บรรยายโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับความสําคัญของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค
การศึกษา 
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3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในช้ันเรียน
และนอกช้ันเรียน 

3.3) ประเมินจากช้ินงานท่ีผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนําเสนอผู้สอนทั้งเป็นกลุ่ม
และรายบุคคล 

3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
3.5)  ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่น 
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.1) คิดแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่เรียนเป็นฐาน 
1.2) เช่ือมโยงความรู้และนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
1.3) ใช้เหตุผลอธิบายสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
1.4) แสดงความใฝ่รู้ในเน้ือหาที่เรียนผ่านกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1) สอนด้วยการต้ังคําถามและให้ผู้เรียนฝึกต้ังคําถาม 5W1H โดยเน้นคําถาม How 
2.2) สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL-Problem based Learning) 
2.3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษาในช้ันเรียน 
2.4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งฝึกให้นักศึกษาใช้กระบวนการคิดเพ่ือ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่มฝึกแก้ปัญหา
เป็นกลุ่มจัดสถานการณ์จําลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น 

2.5) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการแสดงบทบาท
สมมติออกศึกษานอกสถานที่ เพ่ือฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุปเป็นสาระความรู้
แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัว 

2.6) สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความรู้สึก
อยากแสดงออกทางภาษาเพ่ือสื่อความหมายด้วยตนเอง เน้นบริบททางภาษาที่มีความหมายแก่ผู้เรียนตาม
หลักการใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ในสถานการณ์จําลองที่
กําหนดโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การใช้บทบาทสมมุติการแสดงละคร การเขียนไดอารี่ อนุทิน (Diary, 
Journal) ฯลฯ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) ประเมินจากการตอบคําถาม และการต้ังคําถาม 
3.2) ประเมินจากการแก้โจทย์ปัญหาที่ให้ 
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3.3) ประเมินจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น 
3.4) ประเมินจากกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเองและผลการค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกท่ีดี 
1.2) รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
1.3) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นคู่หรือเป็น

กลุ่มเพ่ือฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวและ
ยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้ 
เช่น ทํางานกลุ่มการแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพ่ือนประเมินเพ่ือน) (Peer 

Assessment) 
3.3) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทํางาน 

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และนําเสนอ 
1.2) สรุปประเด็นและสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ทั้งการพูดและการเขียน 
1.3) เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
1.4) ใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ มี

โอกาสใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัยตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทํางาน 
3.2) ประเมินการใช้ภาษาที่เรียบเรียงด้วยตนเองและเข้าใจง่าย 
3.3) ประเมินการนําเสนอในช้ันเรียนโดยมีการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลเชิงตัวเลขที่

เหมาะสม 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 

1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอ้บังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

1.3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้ง ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่า
และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

1.4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

1.5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1) ใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมเร่ืองวัฒนธรรมไทย 

ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ในรายวิชา และกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาเห็นคุณค่า
ของระบบคุณธรรม 

2.2) แสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์แก่นักศึกษา และ 
ควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ขององค์กรและสังคม 

2.1) ใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรกความเป็นผู้นําและผู้ตาม โดยจัดกิจกรรมฝึก
ทักษะด้านการทํางานเป็นหมู่คณะ 
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2.4) ใช้กลยุทธ์การสอดแทรกกิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
จากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม ในรายวิชาโครงการพิเศษ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

2.5) ใช้กลยุทธ์การสอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละ
สาขาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  หรือ 
เตรียมสหกิจศึกษา 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3.1) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา 
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเองภายในกลุ่ม 
3.3) นักศึกษาประเมินตนเอง 
3.4) ประเมินผลการจัดทําโครงการพิเศษวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
3.5) ประเมินจากกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ

เตรียมสหกิจศึกษา 
2.2.2 ด้านความรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1.1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง และ 
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

1.2) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติในเน้ือหา ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

1.3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 

1.4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ ที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 

1.5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้ 

ด้านวิศวกรรม และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
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2.2) ระบุมโนทัศน์ (Concept) ที่จะสอนให้ชัดเจน จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของเรื่องที่เรียนด้วยตนเอง ให้นักศึกษาเห็นการ
กระทําตามกระบวนการน้ันๆ ศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติและได้ลองปฏิบัติ   

2.3) ฝึกให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   

2.4) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิด การกระทําของตน วางแผนการปฏิบัติตาม
เป้าหมายที่กําหนด สามารถประยุกต์การใช้เครื่องมือ ที่เหมาะสม ควบคุมกํากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผน
และประเมินผลการปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงต่อไป 

2.5) บรรยายโดยเชิญผู้มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความรู้
ความเข้าใจในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้งานแก้ไขปัญหา  

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
3.1) ประเมินจากผลการสอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาคการศึกษา 
3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในช้ันเรียน

และนอกช้ันเรียน 
3.3) ประเมินจากช้ินงานท่ีผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนําเสนอผู้สอนทั้งเป็นกลุ่ม

และรายบุคคล 
3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
3.5) ประเมินจากรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์พิเศษ หรือ ผู้มีประสบการณ์ด้าน

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
1.2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
1.3) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ 

รวมถึงการใช้ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
1.5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1) จัดกิจกรรมจําลองสถานการณ์เพ่ือมุ่งเน้นทักษะด้านความคิด ทบทวน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นรอบด้านของสภาพปัญหาเดียวกัน 
2.2) ฝึกให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้เพ่ือนํามาวิเคราะห์ และ สรุปประเด็น

สําคัญ ตามความต้องการในสถานการณ์จําลองด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
2.3) สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งฝึกให้นักศึกษาใช้กระบวนการ

คิดเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่มฝึก 
แก้ปัญหาเป็นกลุ่มจัดสถานการณ์จําลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น 

2.4) จัดให้มีการทําโครงการพิเศษเพ่ือพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้
ในเชิงสร้างสรรค์ ในรายวิชาโครงการพิเศษวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

2.5) จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

3.1) ประเมินจากผลการเรียนรู้รายวิชา 
3.2)ประเมินจากผลการเรียนรู้รายวิชาที่มีการจําลองด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
3.3) ประเมินจากผลการเรียนรู้รายวิชาที่มีการปฏิบัติการ 
3.4)ประเมินจากผลการเรียนรู้รายวิชาโครงพิเศษวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
3.5) ประเมินจากคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ 
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

1.2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์
ทั้งส่วนตัวและ อํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

1.3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง 
และสอดคล้องกับ ทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

1.4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย 
ทั้งงานบุคคล และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้และผู้ตามได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

1.5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการ
รักษา สภาพแวดล้อมต่อสังคม 
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความ สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ   

2.1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนําเสนอหรือเข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

2.2) จัดกิจกรรมจําลองสถานการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแก้ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ 

2.3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน
และรับผิดชอบโครงการภายในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

2.4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้ 
เช่น ทํางานกลุ่มการแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การทํางานเป็นทีม เป็นต้น 

2.5) จัดให้มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
3.1) ประเมินจากจํานวนการเข้าร่วมหรือการนําเสนอกิจกรรมแสดงผลงาน 
3.2) ประเมินจากผลการเรียนรู้รายวิชา 
3.3) ประเมินจากผลการดําเนินงานโครงการ 
3.4) ประเมินจากผลการเรียนรู้รายวิชาที่ส่งเสริมให้ทํางานเป็นทีม 
3.5) ประเมินจากคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้

เป็นอย่างดี 
1.2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง

สถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
1.3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้

อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ 
1.4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ

ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
1.5) สามารถใช้เคร่ืองมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือ

ประกอบวิชาชีพในสาขา วิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องได้ 
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสนําคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ในงานต่างๆเช่น การเขียนโปรแกรม การคํานวณ การจําลอง
สถานการณ์ เป็นต้น 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้มี
โอกาส วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่
เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

2.3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ 

2.4) สอดแทรกกิจกรรม ฝึกทักษะการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน 
และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ ์ด้วยกิจกรรมกลุ่ม 

2.5) สอดแทรกการใช้เครื่องมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรมในแต่
ละรายวิชา 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1) ประเมินจากผลการเรียนรู้รายวิชาที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 
3.2) ประเมินจากผลการเรียนรู้รายวิชาทางคณิตศาสตร์ 
3.3) ประเมินจากผลการทดสอบความรู้พ้ืนฐาน 3 ภาษา ประกอบด้วย

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
3.4) ประเมินจากคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
3.5) ประเมินจากผลการเรียนรู้รายวิชาทางคณิตศาสตร์ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาภาษา 
GELN100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    
 Thai for Communication 
GELN101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 
                   

 
GELN102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 

English for Learning 
                   

 
GELN103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 
                   

 
GELN104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Foundation English 
                   

 
GELN105 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 

French for Communication 
                   

 
GELN106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

Chinese for Communication 
                   

 
GELN107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

Japanese for Communication 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 

Vietnamese Language and Culture 
                   

 
GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 

Indonesian Language and Culture 
                   

 
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 

Korean Language and culture 
                   

 
GELN111 
 

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ  
English Speaking and Listening Skills 

                   

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา 

Contemplative Education 
                   

GEHU101 ปรัชญาชีวิต 
Philosophy of Life 

                   

GEHU102 ความจริงของชีวิต 
Meaning of Life 

                   

GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self Development 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต 

Aesthetic of Life 
                   

GEHU105 ดนตรีนิยม 
Music Appreciation 

                   

GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์ 
Visual Art Aesthetic 

                   

GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย 
Dramatic Arts Aesthetic in Thai 

                   

GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่ 
Using Modern Library 

                   

GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 
Art in Daily Life 

                   

GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล 
Aesthetic of Digital Photography 

                   

GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ 
Planning for Life with the Elderly 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต 

Gesture of Balance                    
 
GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต 

Arts for Life 
                   

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
GESO100 มนุษย์กับสังคม 

Man and Society 
                   

 
GESO101 วิถีไทย 

Thai Living 
                   

 
GESO102 วิถีโลก 

Global Living 
                   

 
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง 

Sufficiency Economy 
                   

 
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต 

Law for Living 
                   

 
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

Economics in Daily Life 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 

Thai Wisdoms in Handicraft 
                   

 
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 

Geosocieties of the Lower Northern Region 
                   

 
GESO108 การสื่อสารเพื่อชีวิต 

Communication for Life 
                   

 
GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ 

Media Literacy and Utilization of Information 
                   

 
GESO110 พิษณุโลกศึกษา 

Phitsanulok Study 
                   

 
GESO111 รู้ทันการเงิน 

Cognizant of Finances 
                   

 
GESO112 การศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
Democratic Citizenship Education 

                   
 
GESO113 จิตวิทยาทั่วไป 

General Psychology 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESO114 การต่อต้านทุจริต                    
 Anti Corruption 
GESO115 
 

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
The King’s Philosophy for Local Development 

                   

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

Science in Daily Life                     
GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

Life and Environment                     
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making                     
GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน 

Statistics in Daily Life                     
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 

Mental Health in Daily Life                     
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

Information Technology for Life                     
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3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Technology and Innovation for Sustainable Development                    

GESC107 พลังงานกับชีวิต 
Energy and Life                     

GESC108 อาหารอาเซียน 
ASEAN Foods                    

GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
Value-added Products from Local Wisdom                    

GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน 
Plants in Daily Life                    

GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
Household Solid Waste Management                    

GESC112 การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
Sustainable Energy                    

กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย 

GESS100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
Exercises for Health 
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3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESS101 นันทนาการเพื่อชีวิต 

Recreation  for Life 
                   

GESS102 สุขภาพเพื่อชีวิต 
Health for Life 

                   
 
GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน 

Handiworks in Daily Life 
                   

 
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 

Agriculture in Daily Life 
                   

 
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ 

Family Dimension of Science and Art 
                   

GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 
Creation Inspiration in Artworks 

                   

GESS107 วิถีสุขภาพ 
Healthy Life 

                   

GESS108  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 
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รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESS109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 

Health Promotion and  Care 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1   2   3   4   5   1   2   3   4    5    1    2    3   4   5   1   2   3   4   5   1   2   3   4    5 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน                          
MATH179 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

Engineering Mathematics 1 
                        

 

MATH272 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
Engineering Mathematics 2 

                        
 

MATH374 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
Engineering Mathematics 3 

                        
 

PHYS117 
ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 
Engineering Physics 1                         

 

PHYS118 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1  
Engineering Physics Laboratory 1                         

 

PHYS212 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 
Engineering Physics 2                         

 

PHYS213 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 
Engineering Physics Laboratory 2                         

 

CHEM111 
 

เคมีทั่วไป 
General Chemistry 

   
 

    
  

   
  

   
 

   
 

 
 

CHEM112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
General Chemistry Laboratory 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1   2   3   4   5   1   2   3   4    5    1    2    3   4   5   1   2   3   4   5   1   2   3   4    5 
วิชาบังคับทางวิศวกรรม                           
IENG111 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 
    

 
         

 
    

 
    

 

EENG111 วงจรไฟฟ้า 
Electric Circuits 

    
 

    
 

    
 

    
 

   
  

EENG112 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
Electrical Measurement and Instruments                          

ENGI151 วิศวกรรมความปลอดภัย 
Safety Engineering 

                         

ENGI211 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Material 

                         

PROD311 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
Mechanics of Machinery 

                         

EENG211 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic Fields 

                         

ITEC242 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและจริยธรรมวิชาชีพ 
Industrial Psychology and Ethic in 
Industry 

                         

ITEC245 การจัดการองค์กรและการบริหารงานอุตสาหกรรม 
Industrial Organization and Management                         
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  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1   2   3   4   5   1   2   3   4    5    1    2    3   4   5   1   2   3   4   5   1   2   3   4    5 
วิชาเฉพาะด้าน                          
CPEN123 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ

เขียนแบบ 
Computer-Aided Design and Drafting 

                        

CPEN232 สัญญาณและระบบ 
Signals and Systems 

    
 
    

 
    

 
    

 
   

  

EENG221 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 
Electronic Engineering 1 

                         

EENG222 การออกแบบวงจรดิจิทัล 
Digital Circuit  Design                          

EENG223 โปรแกรมสําหรับงานวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส ์
Programing for Electronic Engineering                     

    
 

EENG231 หลักการระบบสื่อสาร 
Principles of Communications 

    
 
    

 
    

 
    

 
   

 
 

EENG321 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 
Electronic Engineering 2     

 
   

 
    

 
    

 
   

 
 

EENG322 วิธีวิจัยทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
Research Method in Electronic Engineering                          

EENG323 ระบบควบคุม 
Control System     
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  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1   2   3   4   5   1   2   3   4    5    1    2    3   4   5   1   2   3   4   5   1   2   3   4    5 
EENG324 ไมโครโปรเซสเซอร์ 

Microprocessor 
    

 
    

 
    

 
    

 
   

 
 

EENG331 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Data Communication and Computer 
Network 

    
 
   

 
    

 
    

 
   

 
 

EENG421 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
Industrial Electronic     

 
   

 
    

 
    

 
   

 
 

EENG422 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ 
Microcontroller Interface Technical                          

EENG495 โครงงานสําหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
Electronic Engineering Project                          

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม                          
                  กลุ่มนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส ์                          
EENG341 การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ 

Printed Circuits Board and Design 
                         

EENG342 ระบบสมองกลฝังตัว 
Embedded System 

                         

EENG343 การเขียนโปรแกรมเฟิร์มแวร์ 
Firmware Programming                          
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   1   2   3   4   5   1   2   3   4    5    1    2    3   4   5   1   2   3   4   5   1   2   3   4    5 
EENG344 การออกแบบระบบดิจิทัลชั้นสูง 

Advanced Digital System Design 
                         

EENG441 ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ 
Photovoltaic Solar Energy System 

    
    

     
 
     

    
 

EENG442 วิศวกรรมทางเสียง 
Acoustic Engineering 

    
 

   
 

    
 
    

 
   

 
 

EENG443 วิศวกรรมทางแสง 
Lights Engineering 

    
 

   
 

    
 
    

 
   

 
 

EENG494 หัวข้อพิเศษนด้านวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
Special Topic in Electronic Innovation                          

 กลุ่มเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส ์                          
EENG351 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

Mobile Phone System     
 
   

 
    

 
    

 
   

 
 

EENG352 ความปลอดภัยบนเครือข่าย 
Network Security     

 
   

 
    

 
    

 
   

 
 

EENG451 การโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
สําหรับงานวิศวกรรม 
Mobile Programming for Engineering 

    
 

   
 

    
 
    

 
   

 
 

EENG452 วิศวกรรมระบบบ่งชี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ 
Radio Frequency Identification     
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1   2   3   4   5   1   2   3   4    5    1    2    3   4   5   1   2   3   4   5   1   2   3   4    5 
Engineering 

EENG453 การออกแบบวงจรการสื่อสารความเร็วสูง 
High Speed Communication Network Design     

    
     

 
     

    
 

 กลุ่มระบบควบคุมอัตโนมัติ                          
EENG361 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

Automatic Control Systems 
    

 
    

 
    

 
    

 
   

 
 

EENG362 การออกแบบระบบควบคุม 
Control System Design     

 
   

 
    

 
    

 
   

 
 

EENG363 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
Programmable Logic Controller 

    
 

    
 

    
 

    
 
   

 
 

EENG461 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
Digital Signal Processing 

                         

EENG462 การประมวลผลภาพดิจิทัล 
Image Processing                          

EENG463 วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 
Artificial Intelligence Engineering         

 
    

 
    

 
   

 
 

EENG464 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 
Robot Engineering         
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1   2   3   4   5   1   2   3   4    5    1    2    3   4   5   1   2   3   4   5   1   2   3   4    5 
วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศกึษา                          
EENG491 สัมมนาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

Electronic Engineering Seminar                           

EENG391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 
Field Professional Experience Preparation 
in Electronic Engineering

                        
 
 
 

EENG392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 
Field Professional Experience in 
Electronic Engineering 

                         

EENG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
Co-operative Education Preparation 
in Electronic Engineering 

                        
 
 

EENG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
Co-operative Education in 
Electronic Engineering 
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการใหร้ะดับคะแนน(เกรด) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ มีคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิพิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน การทวน
สอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษามีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาํเร็จการศึกษา 

เพ่ือนํามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทัง้การประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรดังต่อไปน้ี 

2.2.1 ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่สาํเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ันๆ 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 
และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึน 
 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 โดยผู้ที่สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังน้ี 
3.1 มีความประพฤติดี 
3.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาเอกและเง่ือนไขที่กําหนดของ

สาขาวิชาน้ัน 
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3.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
3.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย 

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
3.5 ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสภาวิชาชีพ  
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูสําหรับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตที่สอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทําวิจัยที่เก่ียวข้องในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
ดูทางทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ หรือ
การลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ

สอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูทางทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.1.2 เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลผลประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
2.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆของคณะ/มหาวิทยาลัย 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของคณะ/มหาวิทยาลัย 
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หมวดที่   7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
1.1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1หลักสูตร

ไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มี
แขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพกําหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุก  
แขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 

 1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา่ หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   
อย่างน้อย 2 คน  

 1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

 1.4 การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

2. บัณฑิต 
  2.1 ให้มีการสํารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจําปี จากภาวะการได้งานทําของ
บัณฑิตและจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน 
  2.2 ให้มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังต่อไป 
  2.3 ให้มีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 

3. นักศึกษา 
3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังน้ีในข้อใดข้อหน่ึง 

3.1.1 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

3.1.2 สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เทียบเทา่กันได้ 

3.2 การคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการศึกษาผ่านทางการสอบแข่งขันแบบสอบตรง สอบแอดมิชชัน 
และการคัดเลือกผ่านระบบโควตา 

3.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสามารถแยกเป็นข้อได้ดังน้ี 
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3.3.1 ควรเชิญผู้เช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงใน
รายวิชาต่างๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

3.3.2 ควรมีผู้ช่วยสอนประจําห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
4. การบริหารคณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

   4.1.1 อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ์
มาตรฐาน-หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
   - สําเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ 
- มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอย่างน้อย 4 ปี 
    4.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
   4.1.3 มีความรู้ มีทักษะ ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา และมีประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ
ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ  
มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาร่วมสอนในบาง

หัวข้อที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 นําผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบัณฑิต มาประกอบการปรับปรุง
พัฒนาเน้ือหาที่ทําการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับผู้ใช้งานบัณฑิต 

5.2 การเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือให้เกิดส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของนักศึกษา 

5.3 การดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนจะปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีในการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร CUPT QA ในส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีเกณฑ์การประเมินดังน้ี 
    5.3.1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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    5.3.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
    5.3.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    5.3.4 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

5.3.5 การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดัง
รายละเอียดในข้อที่ 7  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1  จัดเตรียมพ้ืนที่สําหรับนักศึกษาใช้ในการเรียนรู้หรือค้นคว้านอกเวลาเรียน 

 6.2  จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 
 6.3  ส่งเสริมให้มีการจัดโครงงานย่อยในรายวิชาทางด้านวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้นํา
ความรู้ทางทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติและใช้งานจริง 
 6.4 จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแล สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้
ประกอบการสอนที่พร้อมใช้งานจริง 
 
7. ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที่  8  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ของแต่ละ

รายวิชา และให้ผู้ประสานงานรายวิชา/ประธานหลักสูตรสาขาวิชาประเมินกลยุทธ์การสอนเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการสอนในคร้ังต่อไป จากน้ันให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือดําเนินการต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระทําได้ ดังน้ี 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอน 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาและบัณฑิต 
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ประเมินภายนอก 
2.3 ผู้ใช้บัณฑิตและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
 

3. การประเมินผลการดาํเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 
สาขาวิชาผ่านการประเมินจากการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา(มคอ.5) และ รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ของหลักสูตรในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ทําให้
ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็
สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ันๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยน้ัน
ควรทําได้ตลอดเวลาเมื่อพบปัญหาสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับน้ันจะกระทําทุก 5 ปีทั้งน้ีเพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ตอนท่ี  1  แนวคิดในการพฒันาหลักสูตร 
 
ความเป็นมา 

เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น จึงทําเกิดความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที ่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้าลง อัน
เน่ืองมาจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าทางการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังดําเนินการได้น้อย ส่งผลให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า ประกอบกับประเทศไทยยังคงประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน 
โดยเฉพาะในเร่ืองของคุณภาพคน คุณภาพทางการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะ และบริการ
สาธารณสุข  

ด้วยเหตุน้ีการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้เข้ามามี
บทบาทที่สําคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนตามลําดับ โดยในปัจจุบันแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้จัดทําขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูป
ประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งในการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 น้ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้
จัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2575) ซึ่งเป็นแผนหลักในการพัฒนา
ประเทศและเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 
4.0 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหน่ึงในนั้นคือการขับเคล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยมี 5 กลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข 
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มี
มูลค่าสูงนอกจากน้ีในส่วนของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกยังได้ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ที่วางไว้ ได้แก่ การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาผู ้ประกอบการกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ โดยใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัย  

จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าความรู้ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เริ่มเข้ามา
มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากดังนั้นการพัฒนาเยาวชนให้กลายเป็นบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอาชีพทางวิศวกรจะเป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการขับเคลื่อน
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เศรษฐกิจให้เกิดการพัฒนาตามแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นอย่างดี 
 
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทที่สําคัญต่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ส่งผล
กระทบต่อการดํารงชีวิตของประชาชนมากข้ึน อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การทํางานของสมองและจิต ด้วยเหตุนี้เองประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้ซื้อและมีผลิต
ภาพตํ่า ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน ของกลุ่มคนในสังคม 
ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนา จึงเป็นความท้าทายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ลดความเหลื่อมล้ําของประชาชนในสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมยุคดิจิทัลมากขึ้น ดังจะ
เห็นได้ต้ังแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยสูงอายุที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการอํานวยความสะดวกต่อการดําเนิน
ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ เป็นต้น รวมถึงการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุและการปรับตัวของสังคมเกษตรกรรมในประเทศไทยที่มีความจําเป็นในการนําเอาเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นประยุกต์ใช้งาน รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพ และการดําเนินชีวิตเพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในสังคมยุคปัจจุบัน ในการสร้างตน สร้างครอบครัว ให้สามารถอยู่ร่วมกันในชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ได้อย่างมีความสุข 
 
ขั้นตอนในการจัดทําหลักสูตร 

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการประกาศกระบวนการและข้ันตอนการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามมติที่ประชุม คณะกรรมการจัดการศึกษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีกระบวนการและข้ันตอนดังน้ี 

1. จดัให้มีกระบวนการสํารวจความต้องการข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้เรียน และความต้องการของสังคม 
2. ยกร่างหลักสูตรโดยคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้เช่ียวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
4. ปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตร 
5. นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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7. นําเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้ความ
เห็นชอบ 

8. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นําเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย  
9. นําเสนอคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการ

ประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่ 17 เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2561 
10.นําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 72(6/2561) เมื่อวันที่  1  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 
11.นําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ

หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 152(12/2561)  เมื่อวันที่  15  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 
12.มหาวิทยาลัยนําเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่านระบบ CHECO  

 
รายชื่อและคาํแนะนําของคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 

ที่ ชื่อ-สกุล คณะ/หน่วยงาน 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 นายรุ่งเพชร อินทะ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัตร  พัฒนะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์  

เมืองไหว 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

7. ดร.ฐิติพร เจาะจง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 

ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  ดร.ไพศาล มุณีสว่าง 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์ 
สังกัด  :  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. การจัดการเรียนการสอนควรมีคํานึงถึงใน

รายวิชาต่างๆ ควรมีเน้ือหาพ้ืนฐานเช่ือมโยงการ
ประยุกต์พร้อมๆกัน เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและ
สามารถคิดต่อยอดในองค์ความรู้วิชานั้นๆไปด้วยกัน

แผนการจัดการเรียนการสอนทางสาขาได้จัดรายวิชา
ในกลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐานและกลุ่มวิชาเฉพาะด้านให้มี
หน่วยกิต 3(2-2-5) เพ่ือเป็นการเสริมทักษะด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป และนอกจากน้ันยังได้มี
จัดทําโปรเจคย่อยในรายวิชา เพ่ือเป็นการย่อยอดทาง
ความคิดในรายวิชาน้ันของนักศึกษา 

2. ศึกษาและพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับแผนของชาติ แผนภาคเหนือตอนล่าง 
และแผนมหาวิทยาลัย 

ในการพัฒนาหลักสูตรได้ติดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ได้จัดทําขึ ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและ
สถานการณ์โลกที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
เช่ือมโยงใกล้ชิดกันมากข้ึน เช่ือมโยงกับข้อมูลสถาน
ประกอบการเพ่ือออกแบบกลุ่มรายวิชาที่ใช้ในการ
จัดการเรียน การสอนให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 

3. เน้นการจัดการเรียนการสอน 3P (Project/ 
Problem / Professional) Learning เพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษาเรียนรู้และสามารถแก้ไขปัญหาที่พบใน
โจทย์ตัวอย่างได้ ควรเพ่ิมแผนการทําโปรเจคที่
หลากหลายให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยแบ่ง
ออกเป็น  
1) Pre Project ทําอะไรก็ได้ จะได้ กลุ่ม หัวข้อ 
แนวทางการแก้ปัญหา 
2) Project 1  เพ่ือได้โครงร่าง หัวข้อโปรเจ็ค 
3) Project 2 เพ่ือร่วมมือกับผู้ประกอบการณ์ 

จากข้อเสนอแนะเรื่องการจัดการเรียนแบบ 3P 
Learing ในรายวิชาต่างๆได้จัดให้มีการทําโปรเจค
ย่อยในรายวิชา เพ่ือเป็นการย่อยอดทางความคิดใน
รายวิชาน้ันของนักศึกษา นอกจากน้ันยังได้จัดแผน
บูรณาการการทําโปรเจคควบคู่กันไป ระหว่างรายวิชา
ที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู่ อาทิเช่น  
- รายวิชา  EENG324 ไมโครโปรเซสเซอร์  และ
รายวิชา EENG323 ระบบควบคุม  
- รายวิชา EENG421 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
และรายวิชา EENG422 เทคนิคการเช่ือมต่อ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นต้น 
เพ่ือใช้องค์ความรู้ของทั้งสองรายวิชาในการทําโปรเจค
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
เพ่ือแก้ปัญหาที่พบได้ 

4. ควรมีรายวิชา การเขียนโปรแกรมขั้นสูง อาทิ 
เช่น ภาษา C, C# เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถ
ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ควบคู่กันไป 

ทางหลักสูตรได้จัดรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
เก่ียวการเขียนโปรแกรมข้ันสูง อาทิเช่น  
- รายวิชา EENG223 โปรแกรมสําหรับงานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 
- รายวิชา EENG343 การเขียนโปรแกรมเฟิร์มแวร์ 
- รายวิชา EENG422 เทคนิคการเชื่อมต่อ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ที่เรียนรู้ต้ังแต่การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น จนกระทั่ง
ใช้ภาษาขั้นสูง เพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงและควบคุม
อุปกรณ์อ่ืนๆภายนอกได้ 

 5. ควรมีการประยุกต์รายวิชาให้สอดคล้องกับ - 
ชุมชน สังคม  
- แพทย์และสาธารณสุข 
- เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน 

การประยุกต์รายวิชาให้สอดคล้องทางด้านชุมชน 
สังคม แพทย์และสาธารณสุข และทางด้านเกษตรน้ัน 
ทางหลักสูตรได้ทําการสร้างรายวิชาเพ่ือเป็นแนวทาง
ให้นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้และศาสตร์
ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และศาสตร์ด้าน
อ่ืนๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่พบ หรือเป็นแนวทางในการ
ทําวิจัยของนักศึกษาได้ โดยมีรายวิชาที่เปิดขึ้นใหม่
ได้แก่รายวิชา ดังน้ี 
- รายวิชา EENG444 นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในงาน
เกษตรกรรม 
- รายวิชา EENG445 นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใน
ชีวิตประจําวัน 
- รายวิชา EENG446 นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 
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วิพากษ์หลักสูตร   :  ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด  :  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1.  รู ป แบบกา รจั ด ก า ร เ รี ย นก า รสอนขอ ง
ต่างประเทศเรียนน้อยมาก แต่ผลลัพธ์ดีมาก  

ทางหลักสูตรจัดทําแผนการเรียนการสอนของ
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มวิชาเฉพาะ
พ้ืนฐานและกลุ่มวิชาเฉพาะด้านให้มีทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติควบคู่กันไปเพ่ือลดเวลาการเรียนทฤษฏีเพียง
อย่างเดียว และเปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนตาม
กลุ่มที่สนใจ ดังน้ี 

1) หัวข้อพิเศษด้านนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
2) หัวข้อพิเศษด้านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ 
3) หัวข้อพิเศษด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ 

เ พ่ือเป็นแนวทางให้ นักศึกษาสามารถเลือกตาม
ความสามารถและความถนัดของตนเอง  

2. เด็กท่ีมาเรียนทั้ง ม.6 และ ปวส. ควรส่งเสริมให้
เป็นวิศวกรเน้นการปฏิบัติ 

เพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ดีขึ้น 
ทางหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา
เฉพาะพ้ืนฐานและกลุ่มวิชาเฉพาะด้านให้มีหน่วยกิต 
3(2-2-5) เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปด้วยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และ
สามารถใช้เคร่ืองมือที่เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี 

3.  รายละเอียดวิชาแกนทางอิเล็กทรอนิกส์ ยัง
ขาด เก่ียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, วัสดุสารกึ่ง
ตั ว นํ า  และควรมี การ เ พ่ิม เ ติม พ้ืนทาง ไฟฟ้า  
วงจรไฟฟ้า 

ทางหลักสูตรได้มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมได้แก่ 
- รายวิชา EENG111 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
- รายวิชา EENG421 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
ที่มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมพ้ืนทางไฟฟ้า  
วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุสารกึ่ง
ตัวนําให้กับนักศึกษา 
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วิพากษ์หลักสูตร   :  คุณรุ่งเพชร อินทะ 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  - 
สังกัด  :  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ส่งเสริมให้นักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สามารถปรับตัวและเรียนรู้องค์ความรู้เปลี่ยน
ตลอดเวลา บัณฑิตควรมี 3 H 

1. มีหัวใจ Heart เรียนรู้ ศรัทธา ในตัว 
มหาวิทยาลัยและ หลักสูตร 

2. มีวิธีคิด Head แบบบูรณาการ ปรับตัวได้
เร็ว  Function Completency  

3. มีมือ Hand นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ใน
โลกแห่งความเป็นจริง 

ทางหลักสูตรได้จัดให้มีการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับคําแนะนําผู้ทรงคุณวุฒิแนะนํา โดยได้วางแผนที่จะ
แทรกกิจกรรม ในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทางด้าน
แนวความคิด จิตสํานึกของนักศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ในรายวิชา 
- ITEC242 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและจริยธรรมวิชาชีพ 
ส่วนทางด้านการบูรณาการรายวิชา การประยุกต์
ศาสตร์รวบรวมเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างงานสร้างสรรค์ได้
ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ได้จัดให้มี
รายวิชาหัวข้อพิเศษทางด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เป็น
รายวิชา 
- EENG447 หวัข้อพิเศษด้านนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
นอกจากน้ันยังได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษานําองค์ความรู้ไปใช้กับงานต่างๆรอบตัวเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ดังรายวิชาต่อไปน้ี 
- EENG4 4 4 น วั ต ก ร ร ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ใ น ง า น
เกษตรกรรม 
- EENG445 นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจําวัน 
- EENG446 นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
และสาธารณสุข 
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วิพากษ์หลักสูตร   :  ดร.นิวัตร  พัฒนะ 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด  :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. สร้างหลักสูตรให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง มีการเรียนการสอนที่ไม่เน้นให้นักศึกษา
เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ และมีการจัดแบ่งกลุ่มเรียน
ตามความสนใจ และบังคับให้นักศึกษาทุกคนต้อง
ทําโครงการพิเศษ ถึงแม้จะเลือกแผนสหกิจศึกษา 

ทางหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์พิจารณารายวิชา
ให้มีจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐานและ
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านให้มีหน่วยกิต 3(2-2-5) เพ่ือเปิด
โอกาสให้มีการเรียนรู้ทางปฏิบัติควบคู่ไปด้วยเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถใช้เครื่องมือที่
เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี โดยที่แผนการศึกษาจะบังคับ
ให้นักศึกษาลงเรียนรายวิชา 
- EENG495 โครงงานสําหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้สามารถใช้ทักษะความรู้แก้ไขปัญหาในโครงการ
พิเศษได้ 

 
วิพากษ์หลักสูตร   :  ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด  :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ปรับแก้จํานวน หน่วยกิต 148 หน่วยกิต มาก
เกินไป 

ทางหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ทําการปรับ
จํานวนหน่วยกิตให้ลดลงเป็น 145 หน่วยกิต 

2. เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ได้ทําการเปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรอยู่ระหว่าง 137-
150 หน่วยกิต 

- หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จํานวน
หน่วยกิต 150 หน่วยกิต 

- หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี จํานวนหน่วยกิต 148 หน่วย
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
กิต 

- หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จํานวนหน่วยกิต 137 หน่วยกิต 

และทางหลักสูตรได้จัดจํานวนหน่วยกิตที่เหมาะสม
สําหรับการเรียนการสอน จํานวน 145 หน่วยกิต 

3. อาจารย์ประจําหลักสูตร การเรียงลําดับ ได้ทําการเรียงลําดับตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ
เรียบร้อยแล้ว 

4. หลักสูตรสหกิจยังไม่ใส่  ไ ด้ เ พ่ิมแผนการสอนแบบสหกิจในเล่มหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว 

 
วิพากษ์หลักสูตร   :  ดร.วิษณุ ธงไชย 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด  :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
จากข้อมูลคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิชา
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรอง
ปริญญา  ประกาศนียบัตร  และวุฒิ บั ติในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระบุให้มีการ
เรียนกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยกิต และมี การสอนภาคปฏิบัติการด้วย แต่
สภาวิศวกรจะไม่นับหน่วยกิตให้ โดยตรวจสอบ
รายวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่
เก่ียวข้องกับสาขาวิชาทางคณิตศาสตร์ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจํานวน 2 รายวิชา ดังน้ี 
    CHEM111 เคมีทั่วไป                     3(3-0-6)
    CHEM112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป        1(0-3-1) 

หลักสูตรได้ดําเนินการตามคําแนะนําของผู้วิพากษ์โดย
นํารายวิชาจากสาขาเคมีจํานวน 2 รายวิชาดังน้ี 
    CHEM111 เคมีทั่วไป                      3(3-0-6) 
    CHEM112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป          1(0-3-1) 
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วิพากษ์หลักสูตร   :  ดร.ฐิติพร เจาะจง 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  อาจารย์ 
สังกัด  :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
จากข้อมูลคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิชา
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรอง
ปริญญา  ประกาศนียบัตร  และวุฒิ บั ติในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระบุให้มีการ
เรียนกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต และมี การสอนภาคปฏิบัติการด้วย 
จํานวน 2 รายวิชา แต่สภาวิศวกรจะไม่นับหน่วยกิต
ให้ โดยตรวจสอบรายวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ที่ เ ก่ียวข้องกับสาขาวิชาทาง
คณิตศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวน 4 รายวิชา ดังน้ี 
PHYS117 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1           3(3-0-6) 
PHYS212 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2           3(3-0-6) 
PHYS118 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม11(0-3-1) 
PHYS213ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2   1(0-3-1) 

หลักสูตรได้ดําเนินการตามคําแนะนําของผู้วิพากษ์โดย
นํารายวิชาจากสาขาฟิสิกส์จํานวน 4 รายวิชาดังน้ี  

PHYS117 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1           3(3-0-6) 
PHYS212 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2           3(3-0-6) 
PHYS118 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 11(0-3-1) 

      PHYS213ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 1(0-3-1) 

 
สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จาก

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 2 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการประจําคณะ :  ดร.อุทิศ  ขาวเธียร 
ตําแหน่ง   :  ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1.  รายละเอียดเรื่องผลสํารวจความต้องการ

เรียนหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตาม
ความต้องการหรือไม่ 

ทางหลักสูตรได้ดําเนินการสํารวจความต้องการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากท้ังในส่วนของ
ภาคการศึกษาจากโรงเรียนพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 
และจั งห วัดใกล้ เคี ยง  และส่ วนของหน่วยงาน 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการณ์ต่างๆ 
เพ่ือเป็นแนวทางและพัฒนาหลักสูตรในคร้ังน้ี โดย
แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข 

2. ความเหมาะสม  และความทันสมัยของ
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ในการพัฒนาหลักสูตรได้ติดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ได้จัดทําขึ ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและ
สถานการณ์โลกที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
เช่ือมโยงใกล้ชิดกันมากข้ึน เช่ือมโยงกับข้อมูลสถาน
ประกอบการเพ่ือออกแบบกลุ่มรายวิชาที่ใช้ในการ
จัดการเรียน การสอนให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 

3. ในการพัฒนาหลักสูตรในปัจจุบันควรคํานึงถึง
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาที่กําลังจะจบ
ไปเป็นกําลังหลักของการพัฒนาประเทศ 

จากกระบวนการยกร่างหลักสูตร  และวิพากย์
หลักสูตรได้จัดรายวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
จริยธรรมวิชาชีพ และวิชาการจัดการองค์กรและการ
บริหารงานอุตสาหกรรมในแผนการศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมเป็นบัณฑิตที่มี
ความรู้ควบคู่ไปกับเจนคติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางานจริง 

 
คณะกรรมการประจําคณะ :  รศ.ดร.วันชัย  รัตนวงษ์ 
ตําแหน่ง     :  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ต้องพิจารณาให้มี

ความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยใกล้เคียง เพ่ือสร้าง
ให้ เป็นจุดดึงดูดผู้ เ ข้าเรียนให้สนใจมาเรียนใน
หลักสูตรที่เปิดน้ี 

จากการสํารวจเรื่องการเปิดหลักสูตรวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนที่ใกล้เคียงน้ันมีมหาวิทยาลัย
ใกล้เคียงเปิดหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไม่มาก 
เพ่ือสร้างความแตกต่างและเป็นจุดดึงดูดในการเข้า
ศึกษา ทางหลักสูตรได้ออกแบบหลักสูตรหลักสูตร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้นักศึกษาสามารถรองรับ
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ส่วนใหญ่ใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาเป็นส่วนประกอบหลักใน
การควบคุมฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ด้วยการจัดเน้ือหา
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ภาย ในหลั ก สู ต ร ออก เป็ น  3  กลุ่ ม  คื อ  กลุ่ ม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กลุ่มเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ และกลุ ่มระบบควบคุมอัตโนมัติ ทั ้งนี ้ก็
เพื ่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
รวมถึงความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบ
การณ์ในจังหวัดพิษณุโลกตามที่ได้สํารวจข้อมูลใน
ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 

 
คณะกรรมการประจําคณะ :  คุณสิงห์ พงษ์สุทธ์ิ 
ตําแหน่ง     :  ประธานสภาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. การจัดทําหลักสูตรใหม่ ควรคํานึงถึงการ

ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์อย่างลึกซึ้ง 
เพ่ือใช้องค์ความรู้ ดังกล่าวมาพัฒนาผลงานใน
ศาสตร์ที่ตนเองได้ศึกษามาใช้เป็นองค์ความรู้เป็น
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับสังคม และยังสามารถนําไป
ต่อยอดเพ่ือสร้างให้เป็นผู้ประกอบการณ์ในอนาคต
ได้ 

การดําเนินแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดให้นักศึกษามีองค์
ความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับนักศึกษา และมีแนวทางให้นักศึกษาเลือก
ศึกษาในกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาสนใจ 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่ ม อิ เ ล็ กทรอ นิ กส์ อั จ ฉ ริ ย ะ  กลุ่ ม เ ค รื อ ข่ า ย
อิเล็กทรอนิกส์อ ัจฉร ิยะ  และกลุ ่มระบบควบคุม
อัตโนมัติ เพ่ือเป็นการย่อยอดพ้ืนฐานทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ไปต่อยอดในด้านที่สนใจเพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษาและพัฒนานวตกรรม โครงงาน
พิเศษตามที่นักศึกษาสนใจ และเพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบันได้เพ่ิม
รายวิชาหัวข้อพิเศษ สําหรับการสอนและแนะนํา
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่สําหรับนักศึกษา โดยแบ่ง
ไปตามกลุ่มที่สนใจ ดังน้ี 
 1) หัวข้อพิเศษด้านนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 2) หัวข้อพิเศษด้านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
3) หัวข้อพิเศษด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ 
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สรุปผลการพจิารณาหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสตูร
ใหม่ พุทธศักราช 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญา

ตรี ในการประชุมครั้งที่ 56(4/2561) เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2561 
 รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. รายวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน รายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 
1 และฟิสิกส์วิศวกรรม 2 ควรจัดรายวิชาให้รวม
ภาคปฏิบัติให้อยู่ในรายวิชาเดียวกัน 

หลักสูตรไม่สามารถดําเนินการได้เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และวิชาเฉพาะทาง
วิศวกรรม  ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร และวุฒิบัติในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระบุให้มีการเรียนกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง
ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต มีการสอนภาคปฏิบัติการ
ด้วย จํานวน 2 รายวิชา และ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเคมี 
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต มีการสอนภาคปฏิบัติการด้วย   

2. ทบทวนและแก้ไขการจัดทําแผนที่แสดงการ
ประจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) ให้
เป็นไปตามประกาศของสกอ.  

ทางหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทําการทบทวน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ในรายวิชาที่เปิดใหม่
หลังจากประกาศ สกอ. ในปี พ.ศ.2558 ให้เป็นไปตาม
ประกาศดังกล่าว 

3. การจัดแผนการศึกษาในกลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรม ที่แบ่งออกเป็นกลุ่มนวัตกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์กลุ่มเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส ์กลุ่ม
ระบบควบคุมอัตโนมัติ มีการบริหารหลักสตูร
อย่างไร และมกีารเรียนการสอนอย่างไร 

หลักสูตรดําเนินการ เพ่ิมข้อความ “ให้เลือกเรียนได้ทุก
กลุ่มวิชา รวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต”  หน้าที่ 24 
เพ่ือแสดงให้ทราบว่าสามารถเลือกเรียนวิชาใดจากทั้ง 3 
กลุ่ม เพ่ือให้เป็นไปตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิจาก
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร  

4. ตรวจเช็ครายวิชาของหลักสูตรที่มีภาคปฏิบัติน้ัน 
สามารถจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติได้ครบ
ทุกรายวิชาหรือไม่ 

ทางหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีครุภัณฑ์
พ้ืนฐาน สําหรับใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มวิชาในกลุ่ม
นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และได้งบประมาณสนับสนุนใน
การจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์ที่รองรับรายวิชาปฏิบัติการในกลุ่ม
ของกลุ่มเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มระบบควบคุม
อัตโนมัติ ซึ่งมีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
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 รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
5. รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม มีจํานวน
มากเกินไป  

ทางหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทบทวนรายวิชา
ในกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม โดยพิจารณาท่ีมีเน้ือหาใน
รายวิชาใกล้เคียงกัน นํามาปรับรวมรายวิชาเพ่ือลด
จํานวนรายวิชา ให้เหมาะสม 

6. จํานวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะในส่วนของ
หน้า 18 ไม่สอดคล้องกับหน้า 22 และให้ทบทวน
โครงสร้างของหลักสูตรแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และแผนสหกิจศึกษา 

ทางหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้แก้ไขตัวเลข 
หมวดวิชาเฉพาะให้ตรงกันทั้งเล่ม และได้จัดแผนการ
ศึกษาในกรณีแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแผนสห
กิจศึกษา ปรับข้อมูลหน้าโครงสร้างให้ เ ป็นไปตาม
รายละเอียดในเล่มหลักสูตร โดยมีการเพ่ิมข้อมูลหัวข้อ  
2.3) ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา   ในหน้าท่ี  

7. แก้ไขคําศัพท์ ฝึกประสบการณ์วิชาให้ถูกต้องทั้ง
เล่ม 

ทางหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ดําเนินการ
ปรับแก้ไขเรียบร้อย 

8. พิจารณาเลือกใช้คําที่เหมาะสม แทนการใช้คําว่า 
ครู ในอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเ ร็จ
การศึกษา 

ทางหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ปรับแก้เป็นคําว่า
บุคลากรทางการศึกษาแทน 

9 .  พิจารณาปรับเ รียงลํา ดับอาชีพที่ สามารถ
ประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษาให้เหมาะสม 

ทางหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ปรับแก้อาชีพที่
สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการ จากเดิม 
   8.1 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส ์
   8.2 วิศวกรโทรคมนาคม 
   8.3 ครูกลุม่สาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพ 
   8.4 ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และ
เทคนิคคอมพิวเตอร์   
   8.5 นักวิทยาศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส ์
   8.6 ผู้ออกแบบเฟิร์มแวร์และควบคุมระบบควบคุม
อัตโนมัติ 
   8.7 นักวิจัย 
   8.8 ผู้ประกอบการ 
โดยปรับแก้ไขให้เป็นลําดับดังน้ี 
   8.1 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส ์
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 รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
   8.2 วิศวกรโทรคมนาคม 
   8.3 นักวิทยาศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส ์
   8.4 ผู้ออกแบบเฟิร์มแวร์และควบคุมระบบควบคุม
อัตโนมัติ   
   8.5 นักวิจัย 
   8.6 บุคลากรทางการศึกษา สายสามัญและสายวิชาชีพ
   8.7 ผู้ประกอบการ 

10. ในช่ือรายวิชา EENG111 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
ของหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ช่ือรายวิชา
จะใกล้ เคียงกับรายวิชา  EEPW113 วิ เคราะห์
วงจรไฟฟ้า 1 และ EEPW211 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
2 โดยมีช่ือรายวิชาทั้งสองหลักสูตรเหมือนกัน 
ต่างกันเพียงเลขรหัสรายวิชา และมีการแบ่งเป็น
รายวิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 และ 2 

ทางหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ทําการปรับช่ือ
ราย วิชา เ ป็นราย วิชา  EENG111 วงจรไฟฟ้า  โดย
เทียบเคียงคําอธิบายรายวิชาเป็นไปตามข้อบังคับสภา
วิศวกร 

 
สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 72(6/2561) เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ในการเปิดหลักสูตรใหม่โดยที่กลุ่มอาจารย์ที่

รับผิดชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตอยู่มี
การพิจารณาจัดการอย่างไร 

ทางหลักสูตรได้มีการดําเนินการงดรับนักศึกษา ปี
การศึกษา 2561  ทําให้ในสาขามีนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
เท่าน้ัน และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาการศึกษาภายใน
เทอม 2 ปีการศึกษา  2561 น้ีและทางหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตเดิม มีบุคลากรที่รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. จัดรูปแบบและรายละเอียดของรายวิชา 
จํานวนหน่วยกิตให้เหมาะสม เช่น หน้า 26 วิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้
เป็น 5 หน่วยกิต โดยใช้มาตรฐานการคิดหน่วยกิต
เป็น 5 หน่วยกิต คูณเข้ากับ 90 ช่ัวโมง จะได้เลข

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้ดําเนินการปรับแก้
ไขรายวิชา และหน่วยกิตให้เป็นไปตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ โดยปรับแก้ไขทั้งในส่วน
ของหน้าโครงสร้างหลักสูตร และส่วนอ่ืนๆของเล่ม
หลักสูตรเรียบร้อย 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ช่ัวโมง 450 และยุบรายวิชาสัมนาอิเล็กทรอนิกส์ให้
เหลือเพียงตัวเดียว และมี 1 หน่วยกิต และเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์1 
หน่วยกิต ให้จัดการเรียนการสอนดังน้ี  โดยไม่
กระทบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและวิชาสหกิจศึกษา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีจํานวนหน่วยกิตเท่ากับ 
6(540) โดยใช้จํานวน 6 หน่วยกิตคูณ 90 ช่ัวโมง 
3. ตรวจสอบช่ือภาษาอังกฤษของวิชา 
     - วิชาวิศวกรรมระบบบ่งช้ีด้วยวิทยุ 
 โดยที่ช่ือวิชาภาษาถูกต้องและหรือไม ่
     - วิชาระบบโครงข่ายอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
ไม่มีช่ือภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ
ภาษาอังกฤษตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการ แนะนํา 

4. การทําหลักสูตรใหม ่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้ควร
จะต้องทําให้เป็นรายวิชา ให้เป็นวิชาที่เปิดใหม่
ทั้งหมด 

หลักสูตรได้พิจารณารายวิชาเดิมที่มีความสําคัญ และ
สอดคล้องกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อ ยู่แล้ว โดยใ ห้มีการพัฒนาที่ทันสมัย  โดยแก้ ไข
คําอธิบายรายวิชา และเปรียบเทียบกับตัวเลขรายวิชา
เปิดใหม่ 26 รายวิชาและมีรายวิชาปรับปรุงเพียง 15 
วิชา 

5.จํานวนตัวเลขหน่วยกิตของหลักสูตรวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์เหมาะสมหรือไม่ เน่ืองจากจํานวน
หน่วยกิตค่อนข้างเยอะ 

จากการสํารวจหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิด
สอนอยู่ และหลักสูตที่มีศาสตร์วิชาใกล้เคียงกัน พบว่า
จํานวน 145 หน่วยกิต เป็นจํานวนที่ ใกล้เคียงกับ
หลักสูตรอ่ืนๆ 

6. ปรับแก้ไขหัวข้อตารางมาตราฐานการเรียนรู้ให้
ถูกต้อง 

หลักสูตรได้ดําเนินการปรับช่ือตารางมาตรฐานการ
เรียนรู้ ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

7. ตรวจเช็คเร่ืองการเรียงลําดับอาชีพที่สามารถ
ประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษาให้เหมาะสม โดย
เรียงกลุ่มวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ เรียงลําดับ
ต่อกัน 

ทางหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ปรับแก้ลําดับ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการสภาวิชาการ ในหัวข้อที่ 8 
ดังน้ี 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส ์
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
8.2 วิศวกรโทรคมนาคม 
8.3 นักวิทยาศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส ์
8.4 นักวิจัย 
8.5 ผู้ออกแบบเฟิร์มแวร์และควบคุมระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ 
8.6 บุคลากรทางการศึกษา สายสามัญ และสาย

วิชาชีพ 
8.7 ผู้ประกอบการ 

8. ตรวจเช็คเลขรหัสรายวิชาในเล่มหลักสูตรให้
ถูกต้อง โดยดําเนินการตรวจเช็คทั้งเล่ม 

หลักสูตรได้ดําเนินการตรวจเช็คช่ือวิชา รหัสวิชา ในเล่ม
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
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ภาคผนวก ข 
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ตอนท่ี 1 สรปุผลการสาํรวจความต้องการใช้หลักสูตร/ความต้องการศกึษาต่อ 
สรุปผลการสาํรวจความคิดเห็นต่อการเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)  

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลูสงคราม 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ตารางที่ 1 เพศ  

 
ตารางที่ 2 สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม  

 
รายละเอียดขอ้มูล สถานศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม 
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  จังหวัดพิษณุโลก 
 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   จังหวัดพิษณุโลก 
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  จังหวัดพิษณุโลก 
โรงเรียนจ่านกร้อง  จังหวัดพิษณุโลก 
โรงเรียนวังทองพิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก 
โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก 
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  
โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก 
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก 
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 289 48.98 
หญิง 301 51.02 

สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
นักเรียน 510 86.44 
นักศึกษาปัจจุบันวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 24 4.07 
ศิษย์เก่าวิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 26 4.41 
ผู้ใช้บัณฑิต 30 5.08 
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รายละเอียดขอ้มูล หน่วยงานผู้ใช้บณัฑิต 
บริษัทดีคอร์ซสิเต็ม จํากัด    จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
บริษัทวิธ เทเลคอม(ประเทศไทย)จํากัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
บริษัทอินเตอร์ลิงค์เทลเลคอมจํากัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
บริษัทไดโดสิทธิผล จํากัด    จังหวัดระยอง 
บริษัทจีเอฟพีที จํากัด    จังหวัดสมุทรปราการ  
บริษัทเก็ตทูเก็ตเตอร์ จํากัด   จังหวัดนนทบุรี 
บริษัททีโอที จาํกัดมหาชน   จังหวัดพิจิตร 
บริษัททีโอที จาํกัดมหาชน   จังหวัดสุโขทัย 
บริษัทพิจิตรไบโอเพาเวอร์ จํากัด   จังหวัดพิจิตร 
บริษัทไมโครชิพเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
บริษัท ซีคิวริคราฟ    จังหวัดพิษณุโลก 
บริษัท เวสเทิรน์ดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ศูนย์ข้อมูลภาค 6    จังหวัดพิษณุโลก  
ศูนย์บริการซัมซุงพิษณุโลก   จังหวัดพิษณุโลก 
แผนกสารสนเทศ โรงพยาบาลพุทธชินราช  จงัหวัดพิษณุโลก 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2   จังหวัดพิษณุโลก 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต    จังหวัดพิษณุโลก 
บริษัทเอ ไอ เอส มหาชน จํากัด   จังหวัดพิษณุโลก 
บริษัทมณีอิเลก็ทรอนิกส์    จังหวัดพิษณุโลก 
บริษัททีโอทีจํากัด มหาชน   จังหวัดพิษณุโลก 
บริษัททีโอทีจํากัด มหาชน    จังหวัดเพชรบูรณ์ 
บริษัทเอส เค โอ เอ เซอร์วิส   จังหวัดพิษณุโลก 
บริษัท มาสเตอร์ โซลูช่ัน จํากัด   จังหวัดระยอง 
บริษัท อัครา ไมน่ิง จํากัด    จังหวัดพิจิตร 
บริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด   จังหวัดพิษณุโลก 
บริษัท ยู-ชิน จาํกัด    จังหวัดระยอง 
บริษัท 3 บีบี จํากัด     จังหวัดพิษณุโลก 
บริษัท ฟูจิทสึเท็น (ประเทศไทย) จํากัด  จังหวัดระยอง 
บริษัทเอคโค่ จาํกัด     จังหวัดพิจิตร 
บริษัทฟุทาบะเทคโนโลยร(ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดชลบุรี 
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ตารางที่ 3 สายสามัญ/สายวิชาชีพ ที่กําลังศึกษา (เฉพาะผู้ที่กําลังศึกษาเท่าน้ัน) 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 ระดับช้ันกําลังศึกษา (เฉพาะผู้ที่กําลังศึกษาเท่าน้ัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เฉพาะผู้ที่กําลังศึกษาเท่าน้ัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายสามัญ/สายวิชาชพี ที่กําลังศึกษา จํานวน ร้อยละ 
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 421 78.84 
สายศิลป์คํานวณ 0  
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 0  
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 89 16.67 
วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 24 4.49 

ระดับชัน้กําลังศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5   
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 421 78.84 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ช้ันปีที่ 2   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ช้ันปีที่ 3   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ช้ันปีที่ 1  38 7.12 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ช้ันปีที่ 2  51 9.55 
ปริญญาตรี(ต่อเน่ือง) ช้ันปีที่ 3  24 4.49 
ปริญญาตรี(ต่อเน่ือง) ช้ันปีที่ 4    

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จํานวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 2.00 6 1.12 
2.00-2.49  46 8.61 
2.50-2.99 137 25.66 
3.00-3.49  207 38.76 
3.50-4.00 138 25.84 
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ตอนท่ี 2 ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
ตารางที่ 6 ทราบข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศหรือ ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
ตาราง
ที่ 7 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่สนใจ 
 
 
 
 
 
ตาราง
ที่ 8 ความสนใจที่จะสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
สรุปเหตุผลที่ไม่สนใจศึกษา 
1. อยากเรียนแพทย์ / มีสาขาที่สนใจมากกว่า / อยากเป็นครู 
2. ไม่ชอบวิชาฟิสิกส์ / ไม่ชอบวิชาคํานวณ / ไม่ชอบวงจรไฟฟ้า  
3. สอบติดโควตาสถานศึกษาอ่ืน / สนใจไปเรียนต่างประเทศ 
4. เรียนยาก / น่าจะเรียนเยอะ 
 
สรุปเหตุผลที่ไม่แน่ใจศึกษา 
1. กลัวสอบไม่ติด / กังวลว่ายากจะเรียนไม่จบ  
2. ความทันสมัยของห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
3. อาชีพ / งานที่รองรับในอนาคต 

ทราบข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ประเทศ หรือ ต่างประเทศ 

จํานวน ร้อยละ 

ทราบ 327 61.24 
ไม่ทราบ  141 26.40 
ไม่แน่ใจ 66 12.36 

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่สนใจ จํานวน ร้อยละ 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 170 31.84 
อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสาร 98 18.35 
อิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์ 147 27.53 
พลังงานทดแทน 119 22.28 

ความสนใจสมัครเรียนสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ร้อยละ 
สนใจ 370 69.29 
ไม่สนใจ 131 24.53 
ไม่แน่ใจ 33 6.18 
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ตอนท่ี 3 ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

ตอนท่ี 4 ผลสรุปข้อเสนอแนะ 
1. อยากให้มีหลักสูตรเทียบโอน / ต่อเน่ือง ด้วย 
2. อยากให้เน้นเน้ือหาที่สามารถนําไปสร้างธุรกิจได้ 
3. ไม่อยากให้เรียนเน้ือหามากเกินไป 
4. อยากให้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย และ เพียงพอต่อจํานวนผู้เรียน 
 
 

 
 

ลํา
ดับ 

ประเด็นความเห็นต่อการศึกษา ค่าเฉลี่ย SD. 
ระดับ

ความเห็น 
1. สถานที่ตัง้ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความเหมาะสมต่อหลักสูตร

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
4.10 0.85 มาก 

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีชื่อเสียงและ
มีความน่าเช่ือถอื การผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรม สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.04 0.90 มาก 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ต่างๆ เชน่ อาคารเรยีน ห้องสมุด 

4.03 0.86 มาก 

4. อาจารย์และบุคคลากรมีความชาํนาญและมีความพร้อมในการจัดการเรยีนการ
สอนในหลักสูตร 

4.10 0.86 มาก 

5. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่กําลังได้รับความนยิมในปัจจุบัน 4.04 0.86 มาก 
6. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีตลาดแรงงานรองรบัในอีก 5-10 ปขี้างหน้า 4.06 0.89 มาก 
7. การศึกษาวิชาเลือกเน้นไปทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จะช่วยให้ 

ผู้เรียนจบมาแล้วมีโอกาสที่จะได้ทางานได้ค่าตอบแทน (เงินเดอืน) ดีมาก 
4.20 0.83 มาก 

8. การศึกษาวิชาเลือกเน้นไปทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสาร จะช่วยให้ ผู้เรียนจบ
มาแล้วมีโอกาสที่จะได้ทางานได้ค่าตอบแทน (เงินเดอืน) ดีมาก 

4.18 0.90 มาก 

9. การศึกษาวิชาเลือกเน้นไปทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร ์จะช่วยให้ 
ผู้เรียนจบมาแล้วมีโอกาสที่จะได้ทางานได้ค่าตอบแทน (เงินเดอืน) ดีมาก 

4.18 0.89 มาก 

10. การศึกษาวิชาเลือกเน้นไปทางด้านพลังงานทดแทน จะช่วยให้ ผู้เรียนจบ
มาแล้วมีโอกาสที่จะได้ทางานได้ค่าตอบแทน (เงินเดอืน) ดีมาก 

4.15 1.90 มาก 
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ตอนท่ี 2 ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  เลือก   
1. เพศ  ชาย      หญิง 
2. สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม  

 นักเรียน สถานศึกษาช่ือ.............................................................................................. 
 นักศึกษาปัจจุบัน วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 ศิษย์เก่า สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ข้ามไปตอบ ตอน

ที่ 3) 
 ผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานช่ือ............................................................................. จังหวัด

.............................(ข้ามไปตอบ ตอนท่ี 3) 
3. สายสามัญ/สายวิชาชีพ ที่กําลังศึกษา (คําถามข้อน้ี เฉพาะผู้ที่เรียนสายสามัญเท่านั้น) 

 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   สายศิลป์คาํนวณ 
 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า     สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

4. ระดับช้ันกําลังศึกษา (คําถามข้อน้ี เฉพาะผู้ที่กําลังศึกษาอยู่เท่าน้ัน) 
 มัธยมศึกษา ช้ันปีที่ 5     มัธยมศึกษา ช้ันปีที่ 6    
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ช้ันปีที่ 2   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ช้ันปีที่ 3 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ช้ันปีที่ 1  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ช้ันปีที่ 2 
 ปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1(ต่อเน่ือง)    ปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2(ต่อเน่ือง) 

5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (คําถามข้อนี้ เฉพาะผู้ที่กําลังศึกษาอยู่เท่าน้ัน) 
 น้อยกว่า 2.00   2.00-2.49    2.50-2.99   
 3.00-3.49    3.50-4.00 
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ตอนท่ี 2 แบบสํารวจเกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อในหลกัสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(คําถามน้ีเฉพาะผู้ที่กําลังศึกษา) 
1. ท่านเคยทราบว่ามีหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ในสถาบันอุดมศึกษาของทั้งใน
ประเทศหรือ ต่างประเทศหรือไม่ 

 ทราบ    ไม่ทราบ    ไม่แน่ใจ 
2. สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่สนใจ 

 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม     อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 
 อิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์     พลังงานทดแทน 

3. หากมีโอกาส ท่านมีความสนใจทีจ่ะสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ 
 สนใจ 
 ไม่สนใจ เพราะ .......................................................................................................... 
 ไม่แน่ใจ เพราะ .......................................................................................................... 

 
ตอนท่ี 3 แบบสํารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อในหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์
คําช้ีแจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ลําดับ  คําถาม 
ระดับความเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 
สถานที่ตัง้ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความเหมาะสม 
ต่อหลักสูตรปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

     

2 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มี
ชื่อเสียงและมีความน่าเช่ือถอื การผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรม สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

     

3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความสมบูรณ์ของทรัพยากร
สนับสนุนการเรยีนรู้ต่างๆ เช่น อาคารเรยีน ห้องสมุด 

     

4 
อาจารย์และบุคคลากรมีความชาํนาญและมีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตร 

     

5 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่กําลังได้รับความนยิมในปัจจุบัน      

6 
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีตลาดแรงงานรองรบัในอีก 5-10 ปี
ข้างหน้า 
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ลําดับ  คําถาม 
ระดับความเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

7 
การศึกษาวิชาเลือกเน้นไปทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จะ
ช่วยให้ ผู้เรียนจบมาแล้วมีโอกาสที่จะได้ทางานได้ค่าตอบแทน 
(เงินเดือน) ดีมาก           

8 
การศึกษาวิชาเลือกเน้นไปทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสาร จะช่วยให้ 
ผู้เรียนจบมาแล้วมีโอกาสที่จะได้ทางานได้ค่าตอบแทน (เงินเดอืน) ดี
มาก           

9 
การศึกษาวิชาเลือกเน้นไปทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร ์จะ
ช่วยให้ ผู้เรียนจบมาแล้วมีโอกาสที่จะได้ทางานได้ค่าตอบแทน 
(เงินเดือน) ดีมาก           

10 
การศึกษาวิชาเลือกเน้นไปทางด้านพลังงานทดแทน จะช่วยให้ 
ผู้เรียนจบมาแล้วมีโอกาสที่จะได้ทางานได้ค่าตอบแทน (เงินเดอืน) ดี
มาก           
ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
*********************** 

 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงสมควร
ปรับปรุงข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 เพ่ือให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการมากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 145(5/2561) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2561" 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2549 

3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ที่มีการกําหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวง 

ศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้รวมถึงคณะหรือ
วิทยาลัยที่จดัต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

พิมพ์สําเนา
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“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะหรือวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้รวมถึงคณบดีของคณะหรือ
วิทยาลัยที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามแต่งต้ังเพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐาน
ทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “อาจารย์ประจํา” หมายความว่า บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรน้ันที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งน้ีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยอาจารย์ประจําที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐาน
น้ีเร่ิมบังคับใช้ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ืองมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชาดังกล่าว ทั้งน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรที่อาจารย์ผู้น้ัน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การ
วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบเกิน
กว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสห 
วิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สามารถซ้ําได้ไม่เกิน 2 คน 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือ 
อาจารย์พิเศษที่มีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
ของนักศึกษาโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหาร 
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หลักสูตร  
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เรียนในเวลา

ราชการ หรือหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เรียนใน

วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนในเวลาราชการ
ด้วยก็ได้ 

“ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาจัดการศึกษาอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ 
“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 
หมวด 1 

การรับเข้าศึกษา 
 
ข้อ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา  

6.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการ ศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

6.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

6.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้อง
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 
3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไม่
น้อยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา อน่ึงในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหน่ึงมีผลการเรียนตํ่ากว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียน
ขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

6.4 มีคุณสมบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา   

7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆไป ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใดของ 
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มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับสาขาวิชาน้ันๆ 
7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพ่ือเข้า

ศึกษาในช้ันปีที่ 2 หรือช้ันปีที่ 3 
ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา  

8.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี 

8.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 

8.3 นักศึกษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/
หรือทําการวิจัย โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่ามี

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย 
9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6  
9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่น้อย

กว่าหน่ึงปีการศึกษา 
9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 

และมีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนการศึกษาของ
สาขาวิชาที่จะรับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ
รายวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2.00 สําหรับระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน 2 เท่าของแผนการ
ศึกษา โดยนับต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิม ทั้งน้ีจะต้องมีจํานวน
หน่วยกิตที่เรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร 

9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด F หรือ I หรือ U 
9.3 การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี  

9.3.1 ย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่กําหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา  

9.3.2 ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียน และรายละเอียดเน้ือหา 
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอน โดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชา และ/หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี การนับระยะเวลาที่ศึกษา 
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ในหลักสูตรให้เร่ิมนับต้ังแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
ข้อ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 11 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง  

11.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพ่ือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพ่ิมเติมได้ 

11.2 การแสดงความจํานงขอเข้าศึกษาต้องย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่กําหนดโดย
ส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา 

11.3 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ และ/
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

11.4 การเทียบโอนหน่วยกิต  
11.4.1 รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณาเทียบโอน

เพ่ือใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก  
11.4.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นําความตามข้อ 10 มาใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
12.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆไป ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
12.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหน่ึง 
สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับสาขาวิชาน้ันๆ 

12.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพ่ือเข้า
ศกึษาในช้ันปีที่ 2 หรือช้ันปีที่ 3 
 

หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ 13 ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15  
สัปดาห์ 

13.1 มหาวิทยาลัยอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วย
กิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

13.2 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคให้ถือแนวทางดังน้ี 
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13.2.1 ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  12  สัปดาห์ 

โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาคหรือ 4 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

13.2.2 ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

13.3 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือรูปแบบผสมผสาน ดังน้ี 
13.3.1 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางเวลาของปี

การศึกษาหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะ หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
13.3.2 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้

การสอนผ่านทางไกลระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่างๆหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะหรือ
ข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

13.3.3 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของคณะน้ันๆ 

13.3.4 การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด ซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศและมีการ
จัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

13.3.5 รูปแบบอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 14 การกําหนดรายวิชา  เพ่ือความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ในแต่

และกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เลขประจํารายวิชา (Course Number) ช่ือรายวิชา (Course Name) จํานวน
หน่วยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด ดังน้ี 

14.1 เลขประจํารายวิชา แต่ละรายวิชาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษรย่อ
ภาษาอังกฤษของกลุ่มวิชา จํานวนไม่เกิน 4 ตัวอักษร และส่วนที่สองเป็นตัวเลข 3 หลัก ซึ่งตัวเลขหลักร้อย
หรือตัวเลขแรก หมายความว่า ระดับความยากง่ายหรือช้ันปี หลักสิบ หมายความว่า รายวิชาในกลุ่มวิชา
เดียวกันในสาขาวิชา และหลักหน่วย หมายความว่า ลําดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน การ 
กําหนดตัวอักษรของกลุ่มวิชาใดๆ ให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

14.2 ช่ือรายวิชา เป็นช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ให้ความหมายของรายวิชาน้ัน ใน
กรณีที่ช่ือเหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายช่ือ ซึ่งแสดงถึงว่าในรายวิชาน้ันมีเน้ือหารายวิชาสัมพันธ์ 
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ต่อเน่ืองกัน 
14.3 จํานวนหน่วยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติและจํานวนช่ัวโมงศึกษา

ด้วยตนเองให้กําหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 15    
จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด 1 หน่วยกิตภาคทฤษฎีเท่ากับ 2  ช่ัวโมงศึกษาด้วย

ตนเอง และ 1 หน่วยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ 1 ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 
ข้อ 15 การคิดหน่วยกิต  มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษาจํานวน

หน่วยกิต บ่งถึงเชิงปริมาณเน้ือหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นช่ัวโมงที่ใช้ของแต่ละรายวิชาโดยให้
ถือเกณฑ์ ดังน้ี 

15.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีคา่เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค 

15.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  

15.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทํา
โครงการหรือกิจกรรมน้ัน ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 

สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 14 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบค่า
หน่วยกิตกับช่ัวโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

ข้อ 16 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
16.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้

เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 
หน่วยกิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 18 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สําหรับ
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การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งน้ี ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาใน
หลักสูตรน้ัน 

ข้อ 17 การลงทะเบียน  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
โดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทําหน้าที่แนะนําและให้คําปรึกษาตลอดจนแนะแนวการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาและเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตาม
ข้อกําหนด ดังต่อไปนี้  

17.1 การลงทะเบียนรายวิชา ให้ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหากนักศึกษามา
ลงทะเบียนรายวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา  

17.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ให้กระทําได้ภายในระยะเวลาของการเพ่ิม-ถอน
รายวิชา หากพ้นกําหนดน้ีมหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธ์ิการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น  

17.3 การลงทะเบียนเรียนซ้ําจะทําได้ต่อเมื่อ  
17.3.1 รายวิชาน้ันได้ลําดับข้ันตํ่ากว่า C 
17.3.2 กรณีต้องการเรียนซ้ําในรายวิชาที่ได้ลําดับขั้น C หรือสูงกว่า สามารถกระทํา

ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
17.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งย่ืน

หลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  
17.5 รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาน้ันซ้ําอีก 
17.6 การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน

รายวิชา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
17.7 กรณีที่ นักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติให้

มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ 
กรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา จะลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วยกิตในภาค

การศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ  
สําหรับการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ให้มีจํานวนหน่วยกิต 

ลงทะเบียนตามที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน 
หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเป็น สามารถอนุมัติให้การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวน

หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ 
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คุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
17.8 การลงทะเบียนที่ผิดเง่ือนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะ และรายวิชาที่

ลงทะเบียนผิดเง่ือนไขน้ันให้ได้รับอักษร W  
17.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพ่ือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ 

หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีที่รายวิชาน้ันสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ย่ืนหลักฐานนั้น
ต่อมหาวิทยาลัยทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องชําระค่าหน่วยกิตรายวิชาน้ัน ตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V  

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพ่ือขอรับการวัด
และประเมินผลเป็นลําดับขั้น หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

17.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
จะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือนักศึกษาผู้
นั้นจากทะเบียนนักศึกษา 

17.11 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา กลับเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือน้ัน เป็นระยะเวลาพักการศึกษา ใน
กรณีเช่นน้ีนักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่
ค้างชําระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคก่อน หาก
พ้นกําหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา 

17.12 กรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
ราย กรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่ตนสังกัด อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนรายวิชาตามข้อ 
17.6 ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

17.13 กรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดม ศึกษาหรือมีข้อตกลง
เฉพาะราย หรือกรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่รับผิดชอบรายวิชาน้ันๆ อธิการบดี
อาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนใน 
มหาวิทยาลัยได้ ทั้งน้ี โดยต้องชําระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวด 3 
หลักสูตรการศกึษา 

 
ข้อ 18 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 
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18.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
18.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

18.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตร
ปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้วและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทําวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 

18.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
18.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ

รอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ๆ โดยผ่าน
การฝึกงานในสถานประกอบการ หรอืสหกิจศึกษา 

หลักสูตรแบบนี้เท่าน้ันที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่
มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น รวมท้ังได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพ่ิมเติม 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ัน ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคําว่า “ต่อเน่ือง” 
ในวงเล็บต่อท้ายช่ือหลักสูตร 

18.2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ขั้นสูงโดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษา
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทําวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงใน
หน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ 

หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมี
การเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ข้อ 19 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา
ดังน้ี 

19.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายความว่า หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปะ วัฒนธรรมและ
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ธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม 
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใดๆก็ได้โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสร้างเสริมลักษณะนิสัย ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
วิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

อน่ึง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งน้ี จํานวนหน่วยกิ
ตของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติม 
ในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

19.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายความว่า วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ดังน้ี 

19.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจํานวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพ
กําหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทาง
ทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

หลักสูตร (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วย
กิต ในจํานวนน้ันต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย
กว่า 90 หน่วยกิต 

19.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและ
วิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพ่ิมจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่ 
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิต ศึกษาในหมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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19.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายความว่า วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้
มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งน้ี 
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตาม
เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
เทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตาม 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 4 

การดําเนินการศึกษา 
 

ข้อ 20 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
หน้าที่ในการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐานทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ข้อ 21 จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
21.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ประกอบด้วย 

21.1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

21.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3คน 

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวนทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

21.1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
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ในกรณีที่มีอาจารย์ประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทําหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ให้สามารถทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ปี ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมี 
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

21.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง) 
ประกอบด้วย 

21.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็นบุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

21.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านการปฏิบัติ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์
ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรน้ันร่วมกันแต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 2 คน 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็น บุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอกให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และหากเป็น
ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ต้องมี
สัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 



(มคอ.2) หน้า 154 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562  
 

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

21.2.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทําหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็น
บุคลากรท่ีมาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมี
คุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปี 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ปีทั้งน้ีอาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

ข้อ 22 การเพิ่มและการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการใหส้ําเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา  

23.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาค
การศึกษาละไม่น้อยกว่าหน่ึงครั้ง เมื่อได้ทําการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือ
ว่าการเรียนรายวิชาน้ันสิ้นสุดลง  

23.2 นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่
กําหนดไว้ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาน้ัน จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและ
ประเมินผลในรายวิชาน้ัน  

ผู้ไม่มีสิทธ์ิได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U 
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23.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบลําดับขั้น และค่าลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลนอกจาก
รายวิชาที่กําหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลําดับข้ันซึ่งไม่มีค่าลําดับข้ัน 

23.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้กําหนดดังน้ี  
             สัญลักษณ์             ความหมาย  
                   A   =   ดีเย่ียม (EXCELLENT)  
                   B+ =  ดีมาก (VERY GOOD)  
                   B  =  ดี (GOOD)  
                   C+  =  ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)  
                   C   =  พอใช้ (FAIR)  
                   D+  =  อ่อน (POOR)  
                   D   =  อ่อนมาก (VERY POOR)  
                   F  =  ตก (FAILED)  
                   S  =  เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY)  
                   U   =  ไม่เป็นท่ีพอใจ (UNSATISFACTORY)  
                   I    =  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 
                   V   =  ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR)  
                   W   =  การถอนรายวิชา (WITHDRAWN)  
23.5 ระบบลําดับขั้น กําหนดเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซึ่งแสดงผล

การศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าลําดับข้ันดังน้ี  
ลําดับข้ัน  A     มีค่าลําดับข้ันเป็น   4 
ลําดับข้ัน  B+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   3.5  
ลําดับข้ัน  B    มีค่าลําดับข้ันเป็น   3 
ลําดับข้ัน  C+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   2.5  
ลําดับข้ัน  C    มีค่าลําดับข้ันเป็น   2  
ลําดับข้ัน  D+   มีค่าลําดับข้ันเป็น   1.5  
ลําดับข้ัน  D    มีค่าลําดับข้ันเป็น   1  
ลําดับข้ัน  F    มีค่าลําดับข้ันเป็น   0  

23.6 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U  
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23.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชาน้ัน
ให้สําเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชาน้ันสังกัดอยู่  

นักศึกษาจะต้องดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพ่ือแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 30 
วันของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าช้ันเรียนหากพ้นกําหนดดังกล่าว 
มหาวิทยาลัย จะเปลี่ยนอักษร I เป็นลําดับข้ัน F หรืออักษร U 

23.8 อักษร V เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะผู้เข้าร่วม
ศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชาน้ัน ทั้งน้ีอาจารย์ผู้สอนอาจใช้ดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนอักษร V เป็นอักษร W ได้ 

23.9 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า  
23.9.1 นักศึกษาได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ 22 
23.9.2 การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 17.8 
23.9.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนตามข้อ 23.8 
23.9.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  
23.9.5 นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน 
23.9.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอัน

เน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเสียชีวิต ภายหลังระยะเวลาตามข้อ 22 
23.10 อักษร S, U, I, V และ W จะไม่ถูกนํามาคํานวณหาค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย 
23.11 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับผล

การเรียน ดังน้ี 
23.11.1 ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรองให้ได้รับผลการเรียนเป็น S 
23.11.2 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา

ตามอัธยาศัยให้ได้รับผลการเรียน ดังน้ี 
1) CS (Credits from Standardized Test) กรณีที่ได้หน่วยกิต จากการ

ทดสอบมาตรฐาน 
2) CE (Credits from Exam) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการทดสอบด้วยระบบ

ทดสอบจากมหาวิทยาลัยจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 
3) CT (Credits from Training) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการประเมินจากการ

ฝึกอบรมจากการประเมินการศึกษาหรืออบรมที่จดัโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
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4) CP (Credits from Portfolio) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการประเมิน
ประสบการณ์โดยการนําเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอยกเว้นตามข้อ 23.11.2 ให้ทํา
ประกาศมหาวิทยาลัย 

ผู้มีสิทธ์ิขอยกเว้นตามวรรคหน่ึง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

23.12 การนับหน่วยกิตสะสม 
23.12.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ลําดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ อักษร S 

เท่าน้ัน จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน เป็นหน่วยกิตสะสม 
23.12.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงคร้ัง โดยมิได้สอบตก

ในรายวิชาน้ัน ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นับเฉพาะคร้ังสุดท้ายเพ่ือสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

23.12.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นรายวิชาที่เทียบเท่ากัน
ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหน่ึงรายวิชาใดเท่าน้ัน 

23.13 มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าลําดับขั้นสะสมเฉล่ียจากหน่วยกิต และค่าลําดับขั้นของ
รายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน  

23.14 ถ้านักศึกษาได้ลําดับข้ันในรายวิชาใด ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
ได้กําหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําอีก จนได้ลําดับขั้นเป็นไปตามความต้องการ
ของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน  

23.15 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาเป็นการช่ัวคราว อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมิน
รวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย 

รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนน้ัน จะต้องมีจํานวนหน่วยกิต
และจํานวนช่ัวโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของคุณภาพและ
มาตรฐาน หากไม่เป็นไปตามน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะที่นักศึกษาสังกัด 

ข้อ 24 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเป็น 
“I” ไม่นําหน่วยกิตมาคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ทั้งน้ีการคํานวณหาค่าคะแนนเฉล่ียสะสม ให้นําเอา
ผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าลําดับขั้นของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมารวมกัน แล้วหารด้วย
ผลรวมของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ันๆ 
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กรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซ้ํา ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ํา
รายวิชาน้ันเพ่ือใช้คํานวณหารระดับขั้นเฉลี่ยด้วย 

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ําในรายวิชาที่สอบได้ตํ่ากว่า “C” หรือเรียนแทนในรายวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นําจํานวนหน่วยกิต และค่าระดับขั้นที่ได้ ไปใช้ในการคํานวณหาค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ยด้วย 

ข้อ 25 ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติผลการศึกษาแก่ผู้ที่ เรียนครบ
หลักสูตร   
 

หมวด 6 
การลา การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และการพน้สภาพ 

 
ข้อ 26 การลา 

26.1 การลาป่วย นักศึกษาผู้ใดที่ป่วย จนไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ ให้ย่ืน
ใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่นักศึกษาป่วยติดต่อกันต้ังแต่ 2 วันขึ้นไป ให้ย่ืนใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือจาก
สถานพยาบาลเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสุข รับรอง แล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน 

26.2 การลากิจ นักศึกษาผู้ใดมีกิจจําเป็น ไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ ให้ย่ืน
ใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันหาก 
ไม่สามารถย่ืนใบลา ล่วงหน้าได้ ให้ย่ืนวันแรกที่เข้าช้ันเรียน 

26.3 การลาพักการศึกษา 
26.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปน้ี 

1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
2) ไ ด้รับทุนแลกเปลี่ ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุน อ่ืนใดซึ่ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
5) เหตุผลอ่ืนๆ ที่คณะเห็นสมควร 

26.3.2 นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาพักการศึกษา ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติแล้ว
แจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 

26.3.3 นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 
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26.4 การลาออก นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องย่ืนใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึง
คณบดีแล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 27 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา  
27.1 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสาขาวิชาน้ัน 
27.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนให้เป็นไปตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี  

27.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนได้ ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ี ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 

27.2.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะน้ัน 
ซึ่งทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

27.2.3 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะที่จะรับย้าย
ไปสังกัดพิจารณาอนุมัติ 

กรณีการย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะครุศาสตร์ ไม่สามารถกระทําได้เน่ืองจาก
เป็นไปตามระเบียบของสํานักงานคุรุสภา  

27.2.4 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอื่น  จะสมบูรณ์ ต่อเมื่ อ ไ ด้ ชําระ
ค่าธรรมเนียมการย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจําตัวใหม่แล้ว  

27.3 การคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะ ให้นํา
ผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่าจะ
เป็นรายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่านักศึกษาจะ
ได้รับค่าระดับข้ันใด จะไม่นํามาคํานวณค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

ข้อ 28 การพ้นสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปน้ี 
28.1 เสียชีวิต 
28.2 ลาออก 
28.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 
28.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเน่ืองมาจากเกณฑ์การวัดผล ตามข้อ 29 
28.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได้ลาพักการศึกษา 

ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
28.6 ถูกลบช่ือออกจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
28.7 มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาตามข้อ 31 
28.8 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ข้อ 29 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา อันเน่ืองมาจากเกณฑ์การวัดผล 
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29.1 นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ
หน่ึง ดังต่อไปนี้ 

29.1.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษา 

29.1.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16 และที่ 18 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร 5 ปี เมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16, ที่ 18, ที่ 20, และที่ 22 นับต้ังแต่เริ่ม
เข้าศึกษา กรณี หลักสูตร 6 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 และที่ 6 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณี
หลักสูตร (ต่อเน่ือง) 

29.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียตํ่ากว่า 1.80 

29.1.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาภาคปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปีเกิน 
20 ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ปีและเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร(ต่อเน่ือง) 

29.2 นักศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ
หน่ึง ดังต่อไปนี้ 

29.2.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาภาค
พิเศษที่ 3 นับต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษา 

29.2.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาภาค
พิเศษที่ 6, ที่ 9, ท่ี 12, ที่ 15, ที่ 18 และที่ 21 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาภาคพิเศษที่ 6, และที่ 9 นับต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร (ต่อเน่ือง) 

29.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียตํ่ากว่า 1.80 

29.2.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 24 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เกิน
12 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร (ต่อเน่ือง) 

29.3 การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีที่นักศึกษาคน
ใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 หรือตํ่ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาที่ 4 หรือที่ 6 หรือภาคการศึกษาใดที่มีผลให้นักศึกษาผู้น้ันพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา เพ่ือ
ป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษาที่รัฐสนับสนุนและการเสียโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้โอกาสนักศึกษาผู้น้ันได้ทดลองเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือที่จะสามารถทํา
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนในภาค
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การศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จํานวนวิชาและจํานวนหน่วยกิต ที่จะเรียนเพ่ิมให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

29.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพ่ือทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 กรณีที่
นักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ตํ่ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 
ทั้งน้ี ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 16 จึงจะถือว่านักศึกษาผู้น้ันมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อของ
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

29.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้
นักศึกษาผู้น้ันได้รับผลการเรียนในรายวิชาน้ันเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามวินัย
นักศึกษา 
 

หมวด 7 
การเสนอให้สาํเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 30 ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษาดังน้ี 

30.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค 
และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 15 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

30.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ และไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

ข้อ 31 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ผู้ที่สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังน้ี 

31.1 มีความประพฤติดี 
31.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและเง่ือนไขที่กําหนด 

ของสาขาวิชาน้ัน 
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31.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
31.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30  
การเสนอให้สําเร็จการศึกษาให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
กรณีนักศึกษาผู้ใดไม่ประสงค์จะขอสําเร็จการศึกษาด้วยเหตุหน่ึงเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจ

พิจารณาอนุมัติคําขอ เป็นกรณีพิเศษก็ได้ ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

31.5 ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสภาวิชาชีพ 
ข้อ 32 เกณฑ์การให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ผู้สําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การให้ผู้สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึงและปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับสอง พ.ศ. 2561 
 

หมวด 8 
การให้เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี 

 
ข้อ 33 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอช่ือนักศึกษาที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับ

เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี ตามเง่ือนไขต่อไปนี้ 
33.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 

33.1.1 เหรียญทอง 
1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้แก่

นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งน้ีไม่
นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ํา
ในรายวิชาใด และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยทั้งหมดต้ังแต่ 3.75 ขึ้นไป 

2) สําหรับหลักสูตรต่อเน่ือง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้
เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งน้ีไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใด ทั้งในสถาบันเดิมและใน
มหาวิทยาลัย และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย จากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัย แต่ละแห่งต้ังแต่ 3.75 ขึ้นไป 

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับข้ันตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ที่ ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
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33.1.2 เหรียญเงิน 
1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีให้แก่

นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งน้ี ไม่
นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ํา
ในรายวิชาใด และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยทั้งหมดต้ังแต่ 3.50 ถึง 3.74 

2) สําหรับหลักสูตรต่อเน่ือง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้
เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งน้ีไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใด ทั้งในสถาบันเดิมและใน
มหาวิทยาลัย และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้ังแต่ 3.50 ถึง 
3.74 

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับข้ันตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ที่ ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.2 เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 6 ปี และหลักสูตรต่อเน่ืองให้แก่
นักศึกษาที่เรียนดีประจําปีการศึกษาหน่ึงๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษาน้ัน 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใด เพ่ือปรับระดับ
คะแนนและต้องมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป 

2) จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทําผิดวินัยนักศึกษา  
3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับข้ันตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจากมหาวิทยาลัยมี

สิทธ์ิรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี 
 

หมวด 9 
การประกันคณุภาพ 

 
ข้อ 34 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ

หลักสูตรโดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ที่สกอ. กําหนด 
ข้อ 35 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลากําหนดระบบของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 
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ข้อ 36 หลักสูตรท่ีจะเปิดใหม่หรือหลักสูตรท่ีขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน 
อาจารย์ประจําของสถาบันในความร่วมมือน้ันให้ถือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ 

ข้อ 37 ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหาและออก
คําสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการตามข้อบังคับน้ี 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 38 นักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที ่2 
พ.ศ. 2553 จนสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

สมบูรณ์  เสง่ียมบุตร 
(นายสมบูรณ์  เสง่ียมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมและชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 153 (1/2562) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9.2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
  “9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 
   9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา 
   9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมทุกรายวิชาโดยมีค่าลําดับขั้น
สะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า 
   9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด F หรือ I หรือ U” 

  
 
 

 
 
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 

สมบูรณ์  เสง่ียมบุตร 
(นายสมบูรณ์  เสง่ียมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

พิมพ์สําเนา
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) :  นายปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต 

(อังกฤษ) :  Mr.Piyapong Olranthichachat 
ตําแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด :  8 ธันวาคม 2525 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ที่ 5 ตําบลพลายชุมพล  
    อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-267124 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์: piyapong@psru.ac.th 

ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบ 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2554 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 

วท.บ. (ฟิสกิส ์อิเล็กทรอนิกส)์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 
ผลงานทางวิชาการ (ระบุเพียงหนังสือหรือตําราหรือบทความวิจัยที่เผยแพร่ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง) 
ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1. บทความ
วิจัย 

มณฑล ฟักเอม, ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาต (2558). ขั้นตอนหาค่าความเหมาะสมที่สุด
ของกลุ่มอนุภาคแบบกําหนดขอบเขตอัตโนมัติในการสังเคราะห์ชุดควบคุมจัดสัณฐาน
วงรอบเอชอินฟินิต้ีแบบกําหนดโครงสร้างได้สําหรับวงจรทอน-ทบระดับแรงดัน. 
วารสารสักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท), ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558, 1-11. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

EENG441 ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ 3(2-2-5) 
EENG442 วิศวกรรมทางเสียง 3(2-2-5) 
EENG445  นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
EENG463  ปัญญาประดิษฐ ์ 3(2-2-5) 
EENG322  วิธีวิจัยทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
EENG421  อิเล็กทรอนิกสอุ์ตสาหกรรม 3 (2-2-5) 
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ชื่อ-นามสกุล (ไทย) :  นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุล 
(อังกฤษ) :  Mr.Kiatchai Banlupholsakul 
ตําแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด :  10 ตุลาคม 2522 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ที่ 5 ตําบลพลายชุมพล  
   อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-267124 

ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบ 

ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2552 
อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2546 

ผลงานทางวิชาการ (ระบุเพียงหนังสือหรือตําราหรือบทความวิจัยที่เผยแพร่ในรอบ 15 ปี ย้อนหลัง) 
ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 บทความวิจัย เกียรติชัย บรรลุผลสกุล, อรกช เก็จพิรุฬ (2559). ความเป็นไปได้ในการสร้าง
ชุมชนไบโอดีเซล.วารสารการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน ปีที่ 9 กันยายน-ธันวาคม 
2559, 57-66. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

EENG324 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-2-5) 
EENG341 การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ 3(2-2-5) 
EENG342 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 
EENG343 การเขียนโปรแกรมเฟิร์มแวร ์ 3(2-2-5) 
EENG422 เทคนิคการเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5) 
EENG454 ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3(2-2-5) 
EENG464  วิศวกรรมหุ่นยนต์ 3(2-2-5) 
EENG451  การโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สําหรับงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 
EENG452 วิศวกรรมระบบบ่งช้ีด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ 3(2-2-5) 
EENG453  การออกแบบโครงข่ายการสื่อสารความเร็วสูง 3(2-2-5) 
EENG491 สัมมนาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1(1-0-2) 
EENG492 สัมมนาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2(1-2-3) 
EENG495 โครงงานสําหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
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ชื่อ-นามสกุล  (ไทย)   :  มณฑล ฟักเอม 
(อังกฤษ) :  MONTHOL  FAK-AIM 
ตําแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด : 16 ธันวาคม 2517 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ที่ 5 ตําบลพลายชุมพล        
                               อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  โทร. 055-267124 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์:  commu39@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบ 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2542 
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

อิเล็กทรอนิกส ์การประมวลผลภาพ 
ผลงานทางวิชาการ (ระบุเพียงหนังสือหรือตําราหรือบทความวิจัยที่เผยแพร่ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง) 
ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 บทความ
วิจัย 

มณฑล ฟักเอม, ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาต )2558 .( ขั้นตอนหาค่าความเหมาะสมที่สุด
ของกลุ่มอนุภาคแบบกําหนดขอบเขตอัตโนมัติในการสังเคราะห์ชุดควบคุมจัดสัณฐาน
วงรอบเอชอินฟินิต้ีแบบกําหนดโครงสร้างได้สําหรับวงจรทอน-ทบระดับแรงดัน .
วารสารสักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )สทวท ,( ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558, 1-11. 

2 ตํารา มณฑล ฟักเอม.(2559) ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์, พิษณุโลก., มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
EENG221 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 3(2-2-5) 
EENG321 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 3(2-2-5) 
EENG331 การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
EENG462 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
EENG443 วิศวกรรมทางแสง 3(2-2-5) 
EENG111 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  3(3-0-6) 
EENG112 การวัดและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า  3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
EENG391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 1(45) 
EENG444 นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในงานเกษตรกรรม 3(2-2-5) 
EENG498 เตรียมสหกิจศกึษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์     1(90) 
EENG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    6(450) 
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ชื่อ-นามสกุล (ไทย) :  อภิรักษ์ ทัดสอน 
(อังกฤษ) :  APIRAK  TUDSORN 
ตําแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด :  13 กรกฎาคม 2529 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ที่ 5 ตําบลพลายชุมพล  
    อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-267124 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์:  apirak.tudsorn@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบ 

วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2556 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2552 
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์, เซ็นเซอร์, VLSI, CMOS 
ผลงานทางวิชาการ (ระบุเพียงหนังสือหรือตําราหรือบทความวิจัยที่เผยแพร่ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง) 
ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 บทความ
วิจัย 

รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา, อภิรักษ์ ทัดสอน และ ภาคิน มณีโชติ. (2560). ระบบตรวจสอบค่า
ไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไรส้าย. รายงานสืบ
เน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2560 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1, 82-92.  

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
EENG211 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
EENG223 โปรแกรมสําหรับงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
EENG231 หลักการระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 
EENG352 ความปลอดภัยบนเครือข่าย 3(2-2-5) 
EENG465 วิศวกรรมอากาศยานไร้คนขับ 3(2-2-5) 
EENG222 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3(2-2-5) 
EENG351 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที ่ 3(2-2-5) 
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ชื่อ-นามสกุล (ไทย) :  นายกิตติศักด์ิ  คงสีไพร 
(อังกฤษ) :  Mr.Kittisak  Khongseeprai 
ตําแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด :  20 มีนาคม 2524 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ที่ 5 ตําบลพลายชุมพล  
    อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร 055-267124 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์:  Kittisak_nat@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบ 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-วัดคุม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2548 
ผลงานทางวิชาการ (ระบุเพียงหนังสือหรือตําราหรือบทความวิจัยที่เผยแพร่ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง) 
ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 บทความ
วิจัย 

กิตติศักดิ์ คงสีไพร และ อัษฎางค์ บุญศรี. (2557). การพัฒนารูปแบบโคมไฟถนนที่สามารถ
ป้องกันแมลงตกค้างภายในโคม. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, 481-484.  

2 บทความ
วิจัย 

เกรยีงศักดิ ์ไกรกิจราษฏร,์ กิตติศักดิ ์คงสีไพร, พนัส นัถฤทธิ์, และ สมพร เรืองสินชัยวานิช. 
(2560).  การตรวจจับและจําแนกความผิดพรอ่งของตวันําโรเตอรใ์นมอเตอร์เหนี่ยวนําโดย
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาตพิบิูลสงครามวิจัย 
ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เล่ม 1, 326-335.  

3 บทความ
วิจัย 

กิตติศักดิ ์คงสีไพร, เกรียงศักดิ ์ไกรกิจราษฏร์ และ สมพร เรืองสินชัยวานิช. (2560). การ
พยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2560 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2, 237-246.  

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
EENG323 ระบบควบคุม 3(2-2-5) 
EENG361 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
EENG362 การออกแบบระบบควบคุม 3(2-2-5) 
EENG363 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร ์ 3(2-2-5) 
EENG446  นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 3(2-2-5) 
EENG466  หัวข้อพิเศษด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
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ภาคผนวก จ 
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ตารางเปรยีบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคณุวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยอิเลก็ทรอนิกส์) 

หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 
มคอ.1 สาขาย่อยอิเล็กทรอนิกส ์ รายวิชาในหลกัสูตร รวมหน่วยกิต 
(๑) กลุ่มความรู้ด้านพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  EENG211 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 หน่วยกิต 
วัสดุศาสตร์ (เน้นด้านวิศวกรรมไฟฟ้า)  ENGI211 วัสดุวิศวกรรม 3 หน่วยกิต 
(๒) กลุ่มความรู้ด้านทางวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์  
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
(อนาล็อกและดิจิตอล)  

EENG111 วงจรไฟฟ้า 3 หน่วยกิต 

วงจรรวมพ้ืนฐานแบบอนาล็อก  EENG221 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 หน่วยกิต 
วงจรรวมพ้ืนฐานแบบดิจิตอล EENG222 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3 หน่วยกิต 
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบ
อนาล็อก  

EENG321 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 3 หน่วยกิต 

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ดิจิตอล 

EENG344 การออกแบบระบบดิจิทัลช้ันสูง 3 หน่วยกิต 

(๓) กลุ่มความรู้ด้านสัญญาณ(อนาล็อกและดิจิตอล) และการดาํเนินกรรมวิธีสญัญาณ  
การดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ (อนาล็อกและ
ดิจิตอล)  

CPEN232 สญัญาณและระบบ 3 หน่วยกิต 

ระบบควบคุมเชิงเส้น (อนาล็อกและดิจิตอล) EENG323 ระบบควบคุม 3 หน่วยกิต 
เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า (อนาล็อกและดิจิตอล)  PROD311 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล 3 หน่วยกิต 
เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า (อนาล็อก
และดิจิตอล)  

EENG112  การวัดและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า 3 หน่วยกิต 

(๔) กลุ่มความรู้ด้านวงจรรวมและสมองกลฝังตัว  
สิ่งประดิษฐ์สารก่ึงตัวนํา  EENG221 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 หน่วยกิต 
ไมโครโพรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน EENG324 ไมโครโปรเซสเซอร์ 

EENG342 ระบบสมองกลฝังตัว 
EENG422 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเช่ือมต่อ 

12 หน่วยกิต 

กลุ่มความรู้วิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์และ วิทยาศาสตร(์เช่น ฟิสกิส์ เคมี) 
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ 
ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจําลอง  

MATH179 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
MATH272 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 

15 หน่วยกิต 
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มคอ.1 สาขาย่อยอิเล็กทรอนิกส ์ รายวิชาในหลกัสูตร รวมหน่วยกิต 
MATH374 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
EENG223  โปรแกรมสําหรับงานวิศวกรรม 
              อิเล็กทรอนิกส ์
EENG343 การเขียนโปรแกรมเฟิร์มแวร์ 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร ์ PHYS117  ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 
PHYS118  ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม1  

4 หน่วยกิต 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร ์
และกลศาสตร์ของไหล 

PHYS212  ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 
PHYS213  ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 

4 หน่วยกิต 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ CHEM111  เคมีทั่วไป 
CHEM112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป       

4 หน่วยกิต 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน EENG441 ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ 3 หน่วยกิต 
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่อง 
ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

EENG421  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
EENG341  การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ 

6 หน่วยกิต 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เรื่อง  การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

*********************** 
ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีมาตรฐานผลการ
เรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า(สาขาย่อยอิเล็กทรอนิกส์) หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้นํารายวิชาในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นรายวิชาในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 สาขาวิชา
จึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะ แล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
จึงออกประกาศ เร่ือง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไว้ดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

มาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักใน
คุณค่าของระบบคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต 

1.1) มีความซือ่สัตย์สุจริต 

    1.2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบต่างๆขององค์กร และสังคม 

1.2) มีระเบียบวินัย 

    1.3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางาน
เป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ 

1.4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

พิมพ์สําเนา



(มคอ.2) หน้า 196 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562  
 

มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
 1.4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความ รู้ทาง วิศวกรรมต่อบุคคล  องค์กร  สั งคม  และ
สิ่งแวดล้อม 

- 

 1.5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบท
ทางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

1.3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ด้านความรู ้
 2.1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานวิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร์ 
เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เก่ียวข้องและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.2)  มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทีจ่ะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎี ใน
ศาสตร์เฉพาะ 

 2.2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งใน
เชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะทางด้าน
วิศวกรรม 

2.1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้าน
วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์  

 2.3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

 2.4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

- 

 2.5) สามารถใช้ความรู้และทกัษะในสาขาวิชาของตน ใน
การประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้การประยุกต์ใช้กับ
งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้องและการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
 

2.4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะนําไปใช้ในชีวิต 
ประจําวัน 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี  3.1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมี

ผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 3.2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ 

3.3) มีความใฝรู่้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องและเพ่ือนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 3.3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้าน
วิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2)  นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

 3.4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรม
หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

- 

 3.5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้
ด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

- 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1) สามารถสือ่สารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และ
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

*5.3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่าง 
ประเทศอ่ืนเพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จําเป็น 

 4.2) สามารถเป็นผู้ริ เริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม
รวมท้ังให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถาน-การณ์ต่างๆ 

4.1) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนใน
ฐานะผู้นําและสมาชิกท่ีดี 

 4.3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนา 
การเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ 
อย่างต่อเน่ือง 

4.2 ) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
รวมท้ังพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4.4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
ทํางานตามท่ีรับมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและ
ผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กร 

 4.5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยใน
การทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

**1.5) มีจิตสาธารณะ 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่
เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

5.4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
และเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

  5.2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหา 
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

5.1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ
เพ่ือการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหาและ
นําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  

  5.3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ทีท่ันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5.2) มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม  

 5.4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน 
และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

- 

 5.5) สามารถใช้เคร่ืองมือการคํานวณและเคร่ืองมือทาง
วิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้อง
ได้ 

- 

หมายเหตุ 
 * นํามาจากผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ** นํามาจากผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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ประกาศ  ณ  วันที่   8   เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง  การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 กับมาตรฐานผลการเรียนรู ้

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

*********************** 
ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(สาขา
ย่อยอิเล็กทรอนิกส์) หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้นํารายวิชาของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มาเป็นรายวิชาใน
หลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และได้รบัความเห็นชอบจากคณะ แล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
จึงออกประกาศ เร่ือง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ไว้
ดังน้ี 

 

มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

1.1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักใน
คุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์
สุจริต 

1.1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 

1.3)  มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมใจในทอ้งถิ่นสถาบันและ
ประเทศชาติ 

1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.2) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม 

พิมพ์สําเนา
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มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

1.3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็น
หมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามลําดับความสําคัญ 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

1.4) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม
และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลําดับความสําคัญ 

 

1.4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ท้างวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม

- 

1.5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบท
ทางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

- 

2. ด้านความรู ้
2.1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์
เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เก่ียวข้อง และ การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิชาชีพเฉพาะ 

2.3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ  ในสาขาวิชา 
รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอด
องค์ ความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.2) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเน้ือหา ของสาขาวิชาเฉพาะด้าน
ทางวิศวกรรม 

2.3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ  ในสาขาวิชา 
รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอด
องค์ ความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ
เฉพาะในสถานการณ์ต่างๆ ได ้ 

2.4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ ที่เหมาะสม เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 

- 

2.5) สามารถใช้ความรู้และทกัษะในสาขาวิชาของตน ใน
การประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

2.4) มีความรู้ความเข้าใจสามารถพัฒนาสูก่ารเป็น
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี - 
3.2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และ สรุปประเด็น

ปัญหาและความต้องการ 
- 

3.3) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม
ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ
ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2) สามารถในการคิดวิเคราะห์และริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยใช้
ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหาการทํางานได้ 

3.4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรม
หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.3) มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 
3.4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหา

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 
3.5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้

ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

3.1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้
ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
4.1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และ

สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมา
สื่อสารต่อ สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

- 

4.2) สามารถเป็นผู้ริ เ ร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ อํานวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

4.2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรมสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

4.3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ ทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและ
สาขาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

4.4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานตามท่ีมอบหมาย ทั้ งงานบุคคล และงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและ
ผู้ตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง

4.1) มีภาวะผู้นํา มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้
อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

4.2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรมสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
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มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 4.4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท 

หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
4.5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยใน

การทํางาน และการรักษา สภาพแวดล้อมต่อสังคม 
- 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข/การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการทํางานที่

เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
- 

5.2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่
เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

5.1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หรือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน และในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ 

5.3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ 

5.2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมลูและการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชาชีพได้ 

5.4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน 
และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ ์

5.3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพพร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนอได้
อย่างเหมาะสมทันต่อความก้าวหน้าของสถานการณ์ปัจจุบัน 

5.5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทาง
วิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา วิศวกรรมที่
เก่ียวข้องได้ 

- 

 
 
 

 
 
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   8   เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง  การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
*********************** 

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(สาขาย่อยอิเล็กทรอนิกส์) หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้นํารายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มาเป็นรายวิชาในหลักสูตร และเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะ แล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
จึงออกประกาศ เร่ือง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ไว้ดังนี้ 

 
 

มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ปรับปรงุ พ.ศ. 2559  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักใน
คุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละซื่อสัตย์สุจริต 

1.1) ตระหนักในคุณค่าและคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 

1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม 

1.3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็น
หมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามลําดับความสําคัญ 

1.3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็น
ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 

พิมพ์สําเนา
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มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปรับปรงุ พ.ศ. 2559  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง
เคารพในคุณคา่และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

1.4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคลองค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม

1.6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์
ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

1.5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบท
ทางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

1.5) มีเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม 

2. ด้านความรู ้
2.1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์
เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เก่ียวข้อง และ การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

2.2) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะด้าน
ทางวิศวกรรม 

2.1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎี
ที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชาที่ศึกษา 

2.3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ ที่เหมาะสม เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 

2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้  

2.3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/
หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกําหนดทักษะและการใช้
เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

2.5) สามารถใช้ความรู้และทกัษะในสาขาวิชาของตน ใน
การประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

2.4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนําไปประยุกต์ 

2.5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 
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มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปรับปรงุ พ.ศ. 2559  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์

ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 3.1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และ สรุปประเด็น

ปัญหาและความต้องการ 
3.3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น

ปัญหาและความต้องการ 
3.3) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม

ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ
ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

3.4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรม
หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

- 

3.5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้
ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

3.2) สามารถสบืค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือ
ใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และ

สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมา
สื่อสารต่อ สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

4.1) สามารถสือ่สารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
กับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็น
ที่เหมาะสม 

4.2) สามารถเป็นผู้ริ เ ร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ อํานวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

4.2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก
ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นํา
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

4.5) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทัง้แสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

4.3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเอง สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

4.6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562  
 

มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ปรับปรงุ พ.ศ. 2559  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการ

ทํางานตามท่ีมอบหมาย ทั้ งงานบุคคล และงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้และผู้
ตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.4) มีความรบัผิดชอบในการกระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 

4.5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยใน
การทํางาน และการรักษา สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

- 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข/การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการทํางานที่

เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
5.1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ

การทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
5.2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง

คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่
เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

5.2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
ปัญหาที่เก่ียวขอ้งอย่างสร้างสรรค์ 

5.3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ 

5.4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

5.4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน 
และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ ์

5.3) สามารถสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม 

5.5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทาง
วิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา วิศวกรรมที่
เก่ียวข้องได้ 

- 

 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   8   เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 


