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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
ชื่อสถาบันการศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
Bachelor of Technology Program in Electrical Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม :
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า)
Bachelor of Technology (Electrical Technology)
ชื่อย่อ :
ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า)
B.Tech. (Electrical Technology)
3. วิชาเอก 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

128 หน่วยกิต

(มคอ.2) หน้า 10

5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้ดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5.7 องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปรับปรุง
มาจากหลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
6.2 คณะกรรมการวิชาการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้ความเห็นชอบเมื่อการประชุมครั้งที่
10/2563 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
6.3 คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ความเห็ นชอบเมื่อการประชุมครั้งที่
5/2564 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นชอบเมื่อการประชุม ครั้งที่
6/2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
6.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นชอบเมื่อการประชุม
ครั้งที่ 7 / 2564 วันที่ 4 มิถุนายน 2564
6.6 เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพมาตรฐาน ประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 พร้อมเผยแพร่ใน พ.ศ.2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
8.2 ผู้ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและภายนอกอาคาร
8.3 นักพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ
8.4 ผู้ปฏิบัติงานเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
8.5 นักปฏิบัติการช่างไฟฟ้าภาครัฐ
8.6 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่ง
(นาย/นาง/นางสาว)
คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา
ปีการศึกษาที่
ที่
ทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี)
สาเร็จ
1
ผู้ช่วย
นายทวีศักดิ์ วรจักร์
คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
2549
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
2538
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2
ผู้ช่วย
นายพจน์ ชัยอ้าย
คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
2548
ศาสตราจารย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
2539
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตตาก
3
ผู้ช่วย
นายธนภูมิ เพื่องเพียร
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
2554
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
2552
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
อาจารย์ นายสมเจตน์ บุญชื่น
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
2554
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
2552
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
อาจารย์ นายนัฐพงษ์ เนินชัด
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
2562
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
2556
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลายด้านสาหรับด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ให้ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา มีแนวทางหนึ่งคือการพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิง บูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ สร้าง
ผู้เรียนให้มีสามารถในการเรียนรู้แ ละความคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้าง
รายได้หลายช่องทางรวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ ทาให้เกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิ ตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทั้งในระดับ
อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและย่อม ซึ่งต้องการนักเทคโนโลยีไฟฟ้าที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฏีและ
ปฏิ บั ติ ที่ ส ามารถท างานได้ สามารถพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถทาได้จากการเร่ งพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้และ
การปรับใช้เทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ โดยจะต้องมีการ
บริห ารจั ดการองค์ความรู้อย่ างเป็ น ระบบ ทั้งการพั ฒ นาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ที่เหมาะสม อีกทั้งระบบอุตสาหกรรมในปัจ จุบันเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรม 4.0 นั่นคือการ
พัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับเครื่องจักรและระบบในลักษณะระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อผลิตสินค้าตาม
ความต้องการของผู้บริโภครายบุคคล แต่ยังรักษาประสิทธิภาพการผลิตที่สูงในระดับเดียวกับการผลิต
แบบคราวละมาก ๆ อาทิ การผลิตรถยนต์ไฟฟ้ า เครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
การพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะ การควบคุมเครื่องจักรด้วยสมองกลเป็นต้น
อีกทั้งตามพระราชบั ญญัติส่งเสริมการพัฒ นาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557) ที่ได้กาหนดให้สาขาอาชีพที่อาจเป็ นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้
ความสามารถ เช่น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม เป็นต้น
ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงาน จึงจะสามารถปฏิบัติงานใน
ลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อเป็ น การควบคุมคุณ ภาพให้แรงงานฝี มือมีมาตรฐาน ทาให้ ผู้ ที่ประกอบอาชีพ
ดังกล่าวข้างต้นต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ขั้นตอน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆที่
จาเป็นต่อการประกอบวิชาชีพหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไฟฟ้า
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สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกั บ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์โดยตรง จึงเป็น
สาขาหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคการผลิตทาให้ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้ า นเทคโนโลยี ไฟฟ้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู้แ ละสามารถบู ร ณาการความรู้ ด้ า น
เทคโนโลยีไฟฟ้าสาขาอื่น ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและทาให้ประเทศสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีตนเอง
และสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้
คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมท้องถิ่นภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการ
พัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการ
พัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมเพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่
เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินค้า จึงเป็นโอกาสในการนา
เทคโนโลยีไฟฟ้ามาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย สร้างเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้งาน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ประยุกต์ และค้นคิดสิ่งใหม่ ความรู้ใหม่เพื่อประโยชน์ของสังคม
เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน เมื่อมีจานวนความต้องการของสินค้าในตลาดมากขึ้นและยัง
ต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ห ลากหลายมากขึ้ น จึ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาเทคโนโลยี ท างไฟฟ้ า ช่ ว ยใน
ขบวนการผลิตที่รวดเร็ว ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และสร้างนวัตกรรมทางเครื่องมือทางไฟฟ้า
ใหม่ ๆ ดังนั้น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จึงเน้นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ไฟฟ้าให้เป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” ใน
การพั ฒ นาด้ า นต่ าง ๆ ให้ เป็ น ไปตามล าดั บ ขั้ น ตอนสอดคล้ อ งกั บ วิถี ชี วิต ของสั งคมไทย รวมทั้ งการ
เสริมสร้างศีลธรรมและสานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และดาเนินชีวิตด้วยความเพียร
อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม
ประเทศชาติ
12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรต้องพัฒนาเพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิต ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้
บัณฑิต โดยแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนคือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้ านสหกิจ
ศึ ก ษาและการจั ด การศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณาการกั บ การท างาน (Cooperative and Work-Integrated
Education: CWIE) เพื่อผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาได้จัดรูปแบบการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการสร้าง
สมรรถนะเพื่อสร้างบัณฑิตให้พร้อมสู่โลกแห่งการทางาน โดยให้มีการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการ
จัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (CWIE) โดยให้สถาบันอุดมศึกษาทางาน
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ร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
จากที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Cooperative
and Work Integrated Education: CWIE) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะในการทางาน
จริง ซึ่งตอบสนองตลาดแรงงานของประเทศ
อี ก ทั้ ง ยั งสอดรั บ กั บ นโยบายทางด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ อุ ต รดิ ต ถ์ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบริการวิชาการและพัฒนาสังคม มีพันธกิจด้าน
การค้น คว้า และสร้างองค์ความรู้วิจั ยและถ่ายทอดสู่ ชุมชนผ่ านการบริการวิชาการโดยทางหลักสู ตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เป็นหลักสูตรที่มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม จึงกาหนด
แนวทางการจั ดการเรีย นการสอน โดยบู รณการการวิจัยและบริการวิช าการผ่ านรายวิช า ต่าง ๆ ใน
ลักษณะโครงการเพื่อนาผลงานของนักศึกษาไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมในสถานการณ์จริง และ
ส่ งเสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มีส่ ว นร่ ว มในการถ่ ายทอดความรู้สู่ ชุม ชนผ่ านกระบวนการให้ ค าปรึก ษาและ
ฝึกอบรมแก่ชุมชน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้าน
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่นรายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่นของของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ มีดังนี้
13.1.1 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป รับผิดชอบโดยสานักวิชาศึกษาทั่วไป
13.1.2 รายวิชาฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทางาน
13.1.3 รายวิชาด้านพื้นฐานคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยความรับผิดชอบของคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
13.1.4 รายวิชาด้านภาษาอังกฤษ โดยความรับผิดชอบของคณะมนุษย์ศาสตร์
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสูตร นักศึกษาในหลักสูตรอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นวิช า
เลือกเสรีได้
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13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสูตรประสานกับอาจารย์จากสาขาวิช าอื่นและ/หรือจากคณะที่
เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
14. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ชั้นปีที่ 1 พื้นฐานงานทางไฟฟ้า
นักศึกษามีความรู้ทางด้านพื้นฐานทางด้านไฟฟ้า ทักษะ วงจรไฟฟ้า การวัดไฟฟ้า เขียน
แบบไฟฟ้า อีกทั้งยังมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น มีทัศนคติและความตั้งใจที่ดี
ชั้นปีที่ 2 มีความรู้การใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบทางไฟฟ้า
นักศึกษามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า เครื่องมือทางไฟฟ้า สามารถปฏิบัติงานการ
ต่อวงจรไฟฟ้า เครื่องวัดทางไฟฟ้า ร่วมกับเครื่องจักรกลไฟฟ้าและงานติดตั้งไฟฟ้าทั้งในและนอกอาคาร
สามารถปฏิบัติงานใช้เทคโนโลยีไฟฟ้า มีความละเอียดรอบคอบในการทางาน และสามารถทางานเป็นทีม
ได้
ชั้นปีที่ 3 ประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC และ Microcontroller
นักศึกษามีการประยุกต์ใช้งานวงจรไฟฟ้า เครื่องวัดทางไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า การปฏิบัติเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถ
ปฏิบัติงานการออกแบบและการพัฒนาใช้ โปรแกรม PLC และ Microcontroller เพื่อการตรวจจับและ
แปลงการใช้งาน ควบคุมระบบการทางานและรายงานผลการทางานอุปกรณ์ ต่างๆได้อย่างถูกต้อง มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ปฏิบัติงานใช้เทคโนโลยีไฟฟ้า และการนาเสนองานได้อย่างน่าสนใจ
ชั้นปีที่ 4 นักเทคโนโลยีไฟฟ้า
นักศึกษามีความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อสร้างนวัตกรรรมที่ทันสมัย
สามารถปฏิบัติงานสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าในการแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการ
สังคม และชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักเทคโนโลยี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ ที่ได้มาตรฐานในการทางานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
1.2 ความสาคัญ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2557) ที่ได้กาหนดให้สาขาอาชีพที่ต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ เช่น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างไฟฟ้า
ภายนอกอาคารเป็นต้น ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงาน จึงจะ
สามารถปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพให้แรงงานฝีมือมีมาตรฐาน ทาให้ผู้
ที่ประกอบอาชีพดังกล่าวข้างต้นต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ขั้นตอน กฎเกณฑ์
ข้อบังคับต่าง ๆที่จาเป็นต่อการประกอบวิชาชีพหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรจึง
ต้ องมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนด้ านสหกิ จ ศึ ก ษาและการจัด การศึ ก ษาเชิ งบู รณาการกั บ การท างาน
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ซึ่งเป็ นการจัดการเรียนรู้ให้ แก่ผู้ เรียนโดย
การเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับประสบการณ์ทางาน ในแหล่งเรียนรู้ใ นสภาพจริงเพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีประสิทธิภาพมีสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานได้จริง
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถดังนี้
1.3.1 มีความรู้ภาคทฤษฎี ทักษะเชิงปฏิบัติ มีสรรถนะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพิ่มจาก
การเรียนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน ที่สถานประกอบการที่มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
1.3.2 สามารถคิดและวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและแก้ปัญหาแบบ
ระยะยาว มีความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในสถานที่ทางานจริง
1.3.3 มี ค วามใฝ่ รู้ ในองค์ ค วามรู้ และเลื อ กวิ ธี แ ก้ ไขปั ญ หา และประยุ ก ต์ ใช้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาสมจากสถานที่จริงที่จัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ
1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาละเทสะ สามารถปรับตัวและเรียนรู้วัฒนธรรม
องค์กรจากจัดการเรียนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
1.3.5 มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทางานเป็น
หมู่คณะ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคใน
การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่กระทรวง อว.
กาหนด

กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากความทันสมัยของศาสตร์
ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
อยู่ตลอดเวลา โดยให้ภาครัฐและ
เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร
2. ติดตามประเมินผลหลักสูตรทุก
ปีการศึกษา
2. แผนการพัฒนาการจัด
1. ส่งเสริมการทางานวิจัยและ
การเรียนการสอนที่เน้นความร่วมมือ บริการวิชาการ โดยบูรณาการ
กับสถานประกอบการ ภาคเอกชน เข้ากับการเรียนการสอน
2. ให้สถานประกอบการเป็น
แหล่งในการเรียนการสอน
ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
3. ประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการและภาคธุรกิจ ในการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทางาน (CWIE)

3.ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ประกอบการ
ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
ต่าง ๆ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร
เทคโนโลยีไฟฟ้า (มคอ.7)
2. รายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร (SAR) อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
1. อาจารย์ทุกคนใน
หลักสูตรมีงานวิจัยและ /
หรือโครงการบริการวิชาการ
ที่ดาเนินการร่วมกับชุมชน
อย่างน้อย 1 เรื่อง/โครงการ
ต่อปีการศึกษา
2. มีเอกสารการ
ประสานงานกับภาคธุรกิจ
หรือ MOU / MOA
3. จานวนของนักศึกษาที่
ออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
ณ สถานประกอบการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนนักศึกษาที่พร้อม
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. รายงานผลการนิเทศสหกิจศึกษา
2. ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง
พอใจในด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถ ในการทางาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
4. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารย์ตามผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน

กลยุทธ์
1. พัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่เน้นการสอนด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้
ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะห์และสื่อสารทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. จานวนโครงการพัฒนา
ทักษะการสอนและการ
ประเมินผลของอาจารย์ตาม
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี
การศึกษา
2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอน
ของอาจารย์ที่มุ่งผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.1.1 การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การลงทะเบี ย นเรี ย นภาคการศึ ก ษาฤดู ร้อ น ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และให้จัดการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน
ถึง เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า
2.2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า
2.2.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไป
จากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม อีกทั้งนักศึกษามีพื้นฐานทางวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อย ทาให้ผลการเรียนของนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 ไม่เป็นที่
น่าพอใจ
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 หลั ก สู ต รมี ก ารปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เตรี ย มตั ว ก่ อ นเปิ ด เรี ย น ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
หลักสูตรและวิธีการศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนถึงประเด็นสาคัญที่เกี่ยวกับการบริหารเวลาให้เหมาะสม
ในการเรียนและการทางาน
2.4.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาตัวนักศึกษา เพื่ อให้คาปรึกษาทั้งทางด้านการ ปฏิบัติตน
ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ
2.4.4 จัดกิจกรรมการกาหนดประสบการณ์วิชาชีพก่อนการศึกษา (Pre-course Experience)
เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวด้านความรู้และปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ระดับชั้นปี
2565
2566
2567
2568
2569
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
40
ชั้นปีที่ 4
40
40
รวม
40
80
120
140
140
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
40
40
2.6 งบประมาณ
หมวดเงิน
รายรับ (ค่าลงทะเบียน)
รายจ่าย
ค่าตอบแทน (เงินเดือน)
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมงบดาเนินการ
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมทั้งสิ้น

2565
640,000

2566
1,280,000

ปีงบประมาณ
2567
1,920,000

1,002,000
38,000
50,000
1,090,000
100,000
1,190,000
100,000
1,190,000

1,120,000
38,000
50,000
1,208,000
100,000
1,308,000
100,000
1,308,000

1,360,000
38,000
50,000
1,448,000
100,000
1,548,000
100,000
1,548,000

2568
2,240,000

2569
2,240,000

1,570,000
38,000
50,000
1,658,000
100,000
1,758,000
100,000
1,758,000

1,840,000
38,000
50,000
1,928,000
100,000
2,028,000
100,000
2,028,000

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 17,207 บาท ต่อคนต่อปี
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
2.8.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอน
รายวิชาจากการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 (ภาคผนวก ก)
2.8.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 (ภาคผนวก ก)

(มคอ.2) หน้า 22

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บังคับเรียน
(1) กลุ่มภาษา บังคับเรียน
(2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ บังคับเรียน
และกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
(2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมสังคมศาสตร์ หรือ
กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า
(1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน
(2) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
(3) วิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
(4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า

128

หน่วยกิต

30
24
9
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
92
30
49
6
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.3 ความหมายของรหัสรายวิชา
รูปแบบรหัสรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นตัวเลขระบบ 7 หลัก แต่ละ
หลั กมีความหมายเพื่อจ าแนกรายวิช าออกเป็นสาขาวิช าและกลุ่ มวิช า ในการจาแนกสาขาวิช าได้ยึด
หลั ก การจ าแนกของ ISCED (International Standard Classification of Education) มีค วามหมาย
ดังนี้
1
2 3 4 5 6 7
X
X X X X X X
ตัวเลขลาดับที่ 1-3
หมายถึง กลุ่มสาขาวิชา
ตัวเลขลาดับที่ 4
หมายถึง ความยากที่ควรจัดให้เรียนในชั้นปี
ตัวเลขลาดับที่ 5
หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขาวิชา
ตัวเลขลาดับที่ 6-7
หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
สาหรับหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
ตัวเลขลาดับที่ 1-3
557---หมายถึง กลุ่มสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ตัวเลขลาดับที่ 4 ความยากที่ควรจัดให้เรียนในชั้นปี หมายถึง
5571--หมายถึง รายวิชาที่มีความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 1
5572--หมายถึง รายวิชาที่มีความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 2
5573--หมายถึง รายวิชาที่มีความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 3
5574--หมายถึง รายวิชาที่มีความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 4
ตัวเลขลาดับที่ 5 รายวิชาในกลุ่มสาขาย่อยต่าง ๆ แบ่งกลุ่มวิชาไว้ดังนี้
557-1-หมายถึง รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
557-2-หมายถึง รายวิชาการวัด เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการ
ควบคุม
557-3-หมายถึงรายวิชาเครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม
557-4-หมายถึ ง รายวิ ช าการติ ด ตั้ งระบบไฟฟ้ าและระบบไฟฟ้ า
กาลัง
557-5-หมายถึงรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า
557-8-หมายถึงรายวิชาในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
557-9-หมายถึงรายวิชาโครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
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โครงการศึกษาเอกทศ การสัมมนา และการวิจัย
ตัวเลขลาดับที่ 6-7 รายวิชาในกลุ่มสาขาย่อยต่างๆ แบ่งกลุ่มวิชาไว้ดังนี้
557--01
หมายถึง รายวิชาลาดับที่ 1 ในกลุ่มวิชาและระดับชั้นปี
557--03
หมายถึง รายวิชาลาดับที่ 2 ในกลุ่มวิชาและระดับชั้นปี
557--05
หมายถึง รายวิชาลาดับที่ 3 ในกลุ่มวิชาและระดับชั้นปี
ตัวอย่าง
5571103 วิเคราะห์วงจรกระแสตรง 3(3-0-6) หมายถึง รายวิชาในหมู่วิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า ระดับคาวามยากหรือควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 1 อยู่ในกลุ่มวิชา / สาขาย่อยรายวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ลาดับรายวิชาที่ 1 มีจานวน 3 หน่วย
กิต แบ่งเป็นรายวิชาทฤษฎี 3 หน่วยกิต เวลาปฏิบัติ 0 คาบต่อสัปดาห์ เวลาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 6
คาบต่อสัปดาห์และไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อ 1 ภาคเรียน
สาหรับการกาหนดรหัสวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง
ระบบรหัสรายวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ภาคผนวก ก)
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3.1.4 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
(1) รายวิชาศึกษาทั่วไป บังคับเรียน
(1.1) กลุ่มภาษา บังคับเรียน
0001102
ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
English Listening and Speaking Skills
0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Usage for Communication
0001104
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
English for Professional Purposes
(1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์ กับ
คณิตศาสตร์ บังคับเรียน
0001106
ความเป็นพลเมืองไทย
Thai Citizenship
0001108
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
Health Promotion and Care
0001109
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
The King’s Wisdom for Local Development
0001209
ผู้ประกอบการยุคใหม่
Modern Entrepreneurs
0001210
ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล
Smart Life in the Digital Age
(2) เลือกเรียน รายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
(2.1) เลือกเรียน กลุ่มภาษา ไม่น้อยกว่า
0001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
0001201
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
0001202
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
0001203
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication

30
24
9

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

15

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

6
3

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

(มคอ.2) หน้า 26

(2.2) เลือกเรียน กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3
0001105
สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
0001107
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Living and Occupations
0001110
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision-Making
0001204
ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
Philosophy and Religion for Life
0001205
นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
Tourism Innovation and Aesthetics
0001206
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
History and Development of the Modern World
0001207
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Laws in Daily Life
0001208
ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์
Designing Your Life with Science
0001211
นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่
Innovation for New Generation
0001212
ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
Feng Shui in Daily Life
0001213
การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
Fashion Personality Development
0001214
พลเมืองยุคดิจิทัล
Digital Citizenship
0001215
การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์
Creative Thinking

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
(1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน บังคับเรียน
กลุม่ วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5502101 พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม
Fundamentals of Physics for Industrial
5503101 การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม
Introduction to Energy Management in Industry
5511401 คณิตศาสตร์สาหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Mathematics for Industrial Technology
5511402 สถิติในงานอุตสาหกรรม
Statistics in Industry
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
5501202 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
Information Technology and Computer
5511202 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
Fundamental Technology Practice
5513302 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Occupational Health and Safety in Industry
5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม
Industrial Management
5514502 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
Human Resource Development and Technology Training
5542301 วัสดุอุตสาหกรรม
Industrial Materials

92
30

(2) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
5571101 พื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamentals of Electrical Engineering Mathematics
5571102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
5571103 วิเคราะห์วงจรกระแสตรง
Direct Current Circuit Analysis

49

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

3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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5571108
5572101
5572102
5572201
5572209
5572307
5572308
5573105
5573202
5573402
5574103
5574401

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Electrical Measurement and Instruments
วิเคราะห์วงจรกระแสสลับ
Alternating–Current Circuit Analysis
เขียนแบบไฟฟ้า
Electrical Drawing
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensors and Transducers
การติดตั้งและประมาณการทางไฟฟ้า
Installation and Electrical Estimation
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกระแสตรง
Direct–Current Mechanical Technology
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกระแสสลับ
Alternating–Current Mechanical Technology
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Engineering
เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน
Microcontroller Technology and Its Applications
การผลิต ส่งจ่าย และจาหน่ายทางไฟฟ้า
Electrical Power Generation Transmission and Distribution
อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม
Sensors and Control Devices in Industry
การฝึกปฏิบัติเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์
ขนาดเล็ก
Workshop Practice of Air-Conditioning in Homes and Small
Businesses

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
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5504903
5504904

วิชาโครงงาน
โครงงานปริญญานิพนธ์ 1
Special Project I
โครงงานปริญญานิพนธ์ 2
Special Project II

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

(3) วิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
5572207 ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Power System
5574202 การออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System Design
5574301 การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
Automation System Design in Industry
5574302 เมคคาทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน
Mechatronics and Its Application
5574303 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม
Applications of PLC in Industry
5574305 ระบบควบคุมไร้สายในงานอุตสาหกรรม
Wireless Control System in Industry
(3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บังคับเรียน
(3.1) สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2.1
บังคับเรียน
5574802 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
Preparation for Field Experience Training in
Electrical Technology
เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
5574803 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
Co-operative Education in Electrical Technology
5574805 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 1
Field Experience in Electrical Technology I

6

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

7

หน่วยกิต

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)

6

หน่วยกิต
6(0-36-0)
6(0-36-0)
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(3.2) สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2.2
บังคับเรียน
5574802 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
Preparation for Field Experience Training in
Electrical Technology
เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มต่อไปนี้
(1) สหกิจศึกษา
5574803 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
Cooperative Education in Electrical Technology
(2) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5574806 กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
Case Study on Professional Areas in Electrical
Technology
5574807 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 2
Field Experience in Electrical Technology II

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)

6

หน่วยกิต
6(0-36-0)

3(0-6-3)

3(0-18-0)

หมายเหตุ 1. รายวิชา 5574806 กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีไฟฟ้า สามารถนาวิชา
ฝึกงานในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามาเทียบโอนได้
2. รายวิชา 5574807 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 2 สามารถ
ลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เปิดสอนโดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรี ย นมาแล้ ว และต้องไม่เป็ น รายวิช าที่ก าหนดให้ เรียนโดยไม่นั บ หน่ วยกิ ตรวมในเกณฑ์ การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้
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3.1.5 แผนการศึกษา

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

5511401
5571101
5572102

พื้นฐานงานทางไฟฟ้า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ กลุ่มวิชา
ก่อน/รายวิชา
ศึกษาด้วยตนเอง)
CWIE
วิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ศึกษาทั่วไป
คณิตศาสตร์สาหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
วิชาแกน
พื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
เฉพาะด้านบังคับ
เขียนแบบไฟฟ้า
3(0-6-3)
เฉพาะด้านบังคับ
(CWIE)
รวม
18
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

5511202
5571102
5571103

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
วิเคราะห์วงจรกระแสตรง
รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ กลุ่มวิชา
ศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
ศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ศึกษาทั่วไป
3(0-6-3)
วิชาแกน
3(3-0-6)
เฉพาะด้านบังคับ
3(3-0-6)
เฉพาะด้านบังคับ
18

วิชาบังคับ
ก่อน/รายวิชา
CWIE
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รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
5502101
5511402
5572307
5572101
5571108

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
5501202
5542301
5573105
5572308
5572209

การใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบทางไฟฟ้า
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ กลุม่ วิชา
ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ศึกษาทั่วไป
พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
วิชาแกน
สถิติในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
วิชาแกน
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกระแสตรง
3(3-0-6)
เฉพาะด้านบังคับ
วิเคราะห์วงจรกระแสสลับ
3(3-0-6)
เฉพาะด้านบังคับ
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
เฉพาะด้านบังคับ
รวม
21
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ
ชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชา
ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ศึกษาทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
วิชาแกน
วัสดุอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
วิชาแกน
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
เฉพาะด้านบังคับ
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกระแสสลับ
3(3-0-6)
เฉพาะด้านบังคับ
การติดตั้งและประมาณการทางไฟฟ้า
3(0-6-3)
เฉพาะด้านบังคับ
รวม
21

วิชาบังคับ
ก่อน/รายวิชา
CWIE

วิชาบังคับ
ก่อน/รายวิชา
CWIE

(CWIE)
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ประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC และ Microcontroller
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

5503101 การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม
5513302 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม
5514502 การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
5572201 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
5573402 การผลิต ส่งจ่ายและจาหน่ายทางไฟฟ้า
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา

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

วิชาแกน
วิชาแกน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(X-X-X)
18

วิชาแกน
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เลือกเสรี

วิชาบังคับ
ก่อน/
รายวิชา
CWIE

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
5514312
5574401

ชื่อรายวิชา

การจัดการงานอุตสาหกรรม
การฝึกปฏิบัติเครื่องปรับอากาศในบ้านและการ
พาณิชย์ขนาดเล็ก
5504903 โครงการปริญญานิพนธ์ 1
5573202 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และการ
ประยุกต์ใช้งาน
5574103 อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม
XXXXXXX เฉพาะด้านเลือก
รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับ
ก่อน/
รายวิชา
CWIE

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

วิชาแกน
เฉพาะด้านบังคับ

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

เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ

3(0-6-3)
3(0-6-3)
16

เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านเลือก (CWIE)

(CWIE)
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รหัสวิชา

5504904
5574802
XXXXXXX
XXXXXXX

นักเทคโนโลยีไฟฟ้า
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
(บรรยายชื่อรายวิชา
ปฏิบัติ กลุ่มวิชา
ศึกษาด้วย
ตนเอง)
โครงการปริญญานิพนธ์ 2
3(0-6-3)
วิชาเฉพาะด้าน
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
1(0-2-1)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิชาฝึกประสบการณ์
เฉพาะด้านเลือก
3(0-6-3)
เฉพาะด้านเลือก
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
เลือกเสรี
รวม
10

วิชาบังคับ
ก่อน/รายวิชา
CWIE

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-36-0)

ชื่อรายวิชา

5574803 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีไฟฟ้า

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับ
ก่อน/รายวิชา

วิชาฝึก
ประสบการณ์

5574802
CWIE

วิชาฝึก
ประสบการณ์

5574802
CWIE

หรือ
5574805 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางไฟฟ้า 1
รวม

6(0-36-0)
6

หมายเหตุ : สหกิจศึกษาและการจัดการเชิงบูรณาการเรียนกับการทางาน (Cooperative and Work
Integrated Education: CWIE)
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3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

0001101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทั กษะในการใช้ภ าษาไทยในการสื่ อสารได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ การวิเคราะห์และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกใน
โอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้สาเนียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี การอ่านจับ
ใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ การเขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มารยาทในการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน
0001102

ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Listening and Speaking Skills
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ การจับใจความ
โดยใช้ประโยคและสานวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว การใช้ภาษาอังกฤษในการพูด บอกรายละเอียดและสรุป
ประเด็น สาคัญ การสื่อสารเรื่องที่ง่า ยและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงไม่ยุ่งยาก
เกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทาเป็นประจา โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูด การใช้ภาษา สาเนียง กิริยา
ท่าทางที่เหมาะสมในพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย การรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ
0001103

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English Usage for Communication
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้อมูลที่ได้จากการ
ฟั งเกี่ ย วกั บ ชี วิต ประจ าวัน การศึ ก ษา การสนทนา ค าบรรยาย บั น ทึ ก ข้ อ เท็ จ จริง โดยใช้ ภ าษาตาม
มาตรฐาน การสนทนาจากหั วข้อที่คุ้น เคยและสนใจ การให้ คาแนะนา กล่าวร้องทุกข์ การสนทนาใน
เหตุการณ์เฉพาะหน้า การแสดงความรู้สึก การเล่าประสบการณ์ของตนเอง การโต้แย้งและให้เหตุผลได้
การน าเสนอผลงานโดยเชื่ อมโยงหั ว ข้ อที่ คุ้ น เคย สรุป ข้ อมู ล การอ่ านเพื่ อ หาใจความส าคัญ และจั บ
ประเด็ น อย่ า งรวดเร็ ว ระบุ ข้ อ มู ล จากสิ่ งที่ อ่ า น การเขี ย นรายงานในหั ว ข้ อ ที่ คุ้ น เคย ประสบการณ์
เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน การเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพื่อ
พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการสื่อสาร
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

0001104

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Professional Purposes
ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและสนทนาเชิงเทคนิค
ในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติ การโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษา
ได้โดยใช้ถ้อยคาที่ชัดเจน มีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย ความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มี
ความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
0001105

สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
ความรู้ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณ ค่าและความงาม การรับรู้
คุณค่าและการสัมผัสความงาม การแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ การรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่า
ความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องกับชีวิตมนุษย์ การขับร้องเพลงตามจังหวะ ทานอง และเนื้อหาของ
เพลงแต่ละประเภท และเพลงราวงมาตรฐาน การออกแบบการแสดง จัดการแสดง การเล่นเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะ การจัดการแสดง การวิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทาง
ทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้
แฟ้มผลงาน จัดทาผลงานทางศิลปะ นาเสนอผลงาน การวิพากษ์ผลงานศิลปะ
0001106

ความเป็นพลเมืองไทย
3(3-0-6)
Thai Citizenship
ความรู้และความเข้าใจและการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี ความเป็น
มนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ
กติกาของสังคม กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ วิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มี
ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสานึก มีจิตอาสา จิตสาธารณะรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเอง ฝึกการวิเคราะห์ จัดทาโครงการ ออกแบบการปฏิบัติจิตอาสา และ จิตสาธารณะ
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

0001107

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
21st Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 3R7C โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อ
พัฒนาทักษะที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21
0001108

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(3-0-6)
Health Promotion and Care
ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ การพัฒนาทั กษะทางสมองภาวะ
ทางอารมณ์ การบริหารจัดการชีวิต การเสริมสร้างกระบวนการวางรากฐานภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหา
พฤติกรรมต่างๆ ของเด็กในระยะยาว ความสาคัญของกีฬาและนันทนาการ นโยบายสาธารณะเพื่อการ
ส่ งเสริมสุ ขภาพ การออกแบบและจั ดกิจกรรมการสร้างเสริม และดูแลสุ ขภาวะทางกาย จิ ต อารมณ์
สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในด้านที่สาคัญ
0001109

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
The King’s Wisdom for Local Development
แนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การประยุกต์ใช้หลักการ
ทรงงาน หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง แนวคิดการพั ฒ นาแบบยั่งยืนในชีวิตประจาวันได้ การ
วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒ นาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นาอย่างเป็น
รูปธรรม ความร่วมมือกันทางานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย
0001110

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision-Making
การวิ เคราะห์ ออกแบบ แสดงวิ ธี ก ารค านวณตามล าดั บ ขั้ น การด าเนิ น การตั ว เลข
สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป
ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ทักษะการคิดเชิงคานวณ การวิเคราะห์และการ
เลือกใช้แนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน การ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้
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0001201

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ประโยค
และไวยากรณ์ พื้ น ฐาน ฝึ กบทสนทนาที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน การเขียนเป็ นประโยค อ่านเนื้ อหาหรือ
ข้อความสั้ น การตอบคาถาม และศึกษาประเพณี วัฒ นธรรม รวมถึงสถานการณ์ ต่างๆ ของญี่ ปุ่ นใน
ปัจจุบัน
0001202

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ศึ ก ษาระบบเสี ย งภาษาจี น กลาง อ่ านพิ น อิ น ได้ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐาน ค าศั พ ท์ วลี
โครงสร้างประโยคอย่างง่าย หลักการเขียนอักษรจีน การพูดโต้ตอบ พูดสนทนา พูดสื่อสารสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ศึกษาประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เทศกาลที่สาคัญของชาวจีน การเลือกใช้สื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสารภาษาจีนของตนเอง
0001203

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
อ่าน เขียนพยัญชนะ และสระในภาษาเกาหลี ประสมคาแล้วอ่านออกเสียง และเขียน
คาศัพท์ได้ถูกต้อง นาคาศัพท์มาสร้างเป็นวลีแล้วสร้างเป็นประโยค โดยเลือกใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สื่อสารด้วยบทสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานได้ และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาและวัฒ นธรรม
เกาหลี
0001204

ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion for Life
เรียนรู้ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาทั้งตะวันตกและตะวันออก ความหมายของชีวิต
สั งคม โลก นั ก คิด และศาสนาของโลก เพื่ อการด ารงชีวิต ให้ นั กศึ กษารู้จั กคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์
ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจคุณค่าและความหมาย
ของชีวิต ดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
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0001205

นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Innovation and Aesthetics
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สินค้าและทรัพยากรการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ อนุรักษ์และพัฒ นาอย่างยั่งยืน มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม และมารยาทการเข้าสังคม วัฒ นธรรม เพื่อเพิ่มสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว มีทัศนคติ
สานึกสาธารณะและความภาคภูมิใจกับทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทย
0001206

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
History and Development of the Modern World
เรี ย นรู้ ป ระวั ติ ค วามเป็ น มาของอารยธรรมและวิ วั ฒ นาการของมนุ ษ ยชาติ โ ดยทั้ ง
ตะวันตกและตะวันออกและผลพวงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสานึก
สาธารณะ เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อปรับตัวอยู่ในโลกปัจจุบันและรับมือกับอนาคตอันใกล้
0001207

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ศึกษากฎหมายพื้นฐานที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต นิติกรรมสัญญา เอกเทศสั ญญาได้แก่
สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาค้าประกัน จานอง จานา
ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญา กฎหมายทะเบียนราษฎร์ กฎหมายเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องหมาย
การค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
0001208

ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Designing Your Life with Science
บทบาทของวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละเอกภพ พลั ง งาน สิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน กระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาของมนุษย์ด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และการบูรณาการ
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0001209

ผู้ประกอบการยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Entrepreneurs
สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาแนวคิดใน
การทาธุร กิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางการตลาดและ
ช่องทางการทาธุรกิจ การจัดทาแผนธุรกิจ การจัดการกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ทางการเงิน การทา
งบประมาณการลงทุน การบริหารการตลาด การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
0001210

ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Smart Life in the Digital Age
หลั กการของอิน เทอร์เน็ตในทุกสิ่ง และวิวัฒ นาการของการนาเสนอองค์ความรู้และ
ตรรกะ เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลบริบทแวดล้อม เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผล
ข้อมูลของตนเองได้ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน การ
ประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
0001211

นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่
3(3-0-6)
Innovation for New Generation
ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ การบูรณาการสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ แนวคิดการออกแบบและ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎี การศึกษาเกี่ยวกับตัวเลขเพื่อวิเคราะห์หาเหตุผลและช่วยตัดสินใจ การตั้งคาถาม
การหาข้อมูล การวิเคราะห์ ห าเหตุผ ล ข้อค้นพบใหม่ การสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่ อแก้ปั ญ หาหรือเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
0001212

ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Feng Shui in Daily Life
ทฤษฎีฮวงจุ้ยเบื้องต้น วิวัฒนาการฮวงจุ้ยตามวิถีชีวิตรูปแบบต่างๆ การประยุกต์หลักฮ
วงจุ้ยให้เข้ากับสมัยนิยมในชีวิตประจาวัน ธาตุ สี ฤกษ์ แนวโน้ม รสนิยม การตัดสินใจจากหลัก ฮวงจุ้ย
เพื่อนามาปรับใช้เสริมสร้างความเชื่อมั่น
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0001213

การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
3(3-0-6)
Fashion Personality Development
การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพทั้ งภายในและบุ ค ลิ ก ภาพนอก การแสดงความเป็ น ตั ว ตนมา
ประยุกต์กับเทรนด์แฟชั่นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ สังคม ในยุคปัจจุบัน สู่บุคลิกภาพ
ใหม่ ที่เป็นต้นทุนด้านบุคลิกภาพเพื่อนาไปต่อยอดในการใช้ชีวิตจริง
0001214

พลเมืองยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Citizenship
หลั ก การ แนวคิ ดของ พลเมือ งในยุ คดิ จิทั ล สื่ อ สารสนเทศและดิ จิทั ล การรู้เท่ าทั น
สื่อสารสนเทศและดิจิทัล ทักษะทางดิจิทัล การนาเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและกฎหมาย
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการการใช้และการสร้างสรรค์สื่อสารสนเทศและ
ดิจิทัลที่มีประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวันสู่ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ พลเมืองที่มีส่วน
ร่วมและพลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมในยุคดิจิตอล
0001215

การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Thinking
ความรู้ความเข้าใจเรื่องความคิดเชิงสร้างผ่านความคิดด้านต่างๆ 4 ด้านได้ คิดดี ชีวิตดี
สังคมดี งานดีหรืออาชีพดี เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี สามารถนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เปลี่ยนความคิด
มาสร้างความสิ่งทีต่ อบโจทย์การใช้ชีวิตให้เท่าทันยุค 5.0 เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพได้
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5502101

พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Fundamentals of Physics for Industrial
ทฤษฎีการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ สมดุลทางแรง แรงเสียดทาน กลศาสตร์ ของไหล
เบื้องต้น ความดัน กฎของแบร์นูลลี กลศาสตร์ความร้อนเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ไฟฟ้ากระแสตรง
และกระแสสลับ
5503101

การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Introduction to Energy Management in Industry
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัด
การพลังงาน การสารวจและตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในงานอุตสาหกรรม การประเมินการ
ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon footprint) ที่มีผลต่อการจัดการพลังงาน การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กรณีศึกษาและแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
5511401

คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Mathematics for Industrial Technology
พื้น ฐานเรขาคณิ ตวิเคราะห์ พื้นฐานฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม พื้นฐาน
ฟังก์ชันตรีโกณมิติและอินเวอร์สฟังก์ชันตรีโกณมิติ กฎของไซน์และกฎของโคไซน์ เศษส่วนย่อย พื้นฐาน
เมทริกซ์ พื้นฐานระบบสมการเชิงเส้น ภาคตัดกรวยที่มีจุดศูนย์กลางหรือจุดยอดอยู่ที่จุดใดๆ ในระนาบ
และการประยุกต์ใช้สาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5511402

สถิติในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Statistics in Industry
หลั ก การทางสถิ ติ ประเภทของสถิ ติ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารแปลความหมายทางสถิ ติ
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ความผันแปรทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
สหสั ม พั น ธ์ และการวิ เ คราะห์ ก ารถอถอย การทดสอบสมมติ ฐ าน การใช้ วิ ธี ก าร สถิ ติ เป็ น
เครื่องมือในการแก้ปัญหาด้านจัดการ
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5501202

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Information Technology and Computer
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์รูปแบบข้อมูลอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลการสืบค้นและการจัดการข้อมูลการนำคอมพิวเตอร์
มาใช้ในงานอุตสาหกรรม ระบบการประมวลผลข้อมูล การใช้โปรแกรมตลอดจนการนำข้อมูลจากระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการงานทางด้านอุตสาหกรรม
5511202

ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
3(0-6-3)
Fundamental Technology Practice
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ เครื่องมือวัด เครื่องมือเจาะ
เครื่องมือไส และแต่งผิว ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการประกอบชิ้นงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติ ใน
โรงงานและสถานประกอบการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต
5513302

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Occupational Health and Safety in Industry
ความสำคัญของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ก่อให้ เกิด
อัน ตรายต่อสุ ขภโรคจากการประกอบอาชีพและการป้องกันอุบัติเหตุและหลั กความปลอดภัยในการ
ทางานวิธีการควบคุมและป้ องกัน อัน ตรายจากสิ่ งแวดล้ อมในการทงานตอบโต้เหตุฉุกเฉินกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5514312

การจัดการงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management
หลั ก การบริ ห ารในงานอุ ต สาหกรรมและการวางแผน การจั ด องค์ ก ร การจั ด คนเข้ า
ทางานและการบริหารบุคลากร การอำนวยการและภาวะของผู ้นา มนุษย์สัมพันธ์ การจูงใจในองค์ก าร
และการควบคุมคุณ ภาพ บทบาทของการควบคุมคุ ณ ภาพกับงานอุตสาหกรรม หลั กการและเทคนิ ค
ในการบริหารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
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5514502

การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
3(0-6-3)
Human Resource Development and Technology Training
ความหมาย ความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมในองค์กร การวางแผนและ
บริ ห ารการฝึ ก อบรม การพั ฒ นาตามสายอาชี พ (Career Planning) การส ารวจความจ าเป็ น ในการ
ฝึกอบรม การกาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดทาแผนการฝึกอบรม เทคนิคการนาเสนอและ
การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัดประเมินผล การจัดทาเอกสารในการฝึกอบรม
การเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน ตามสายงานอาชีพร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
5542301

วัสดุอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
Industrial Materials
กระบวนการผลิต คุณสมบัติและการนไปใช้งานของวัสดุประเภทต่าง ๆ เหล็ก เหล็กผสม
เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ ก ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก วัสดุประเภทอโลหะ วัสดุเซรามิกส์
ยาง แก้ว ไม้และวัส ดุอุตสาหกรรมอื่น ๆ ปฏิบัติการทดสอบวัส ดุ สาหรับงานอุตสาหกรรม ในสถาน
ประกอบการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต
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5571101

พื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Fundamentals of Electrical Engineering Mathematics
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันมาตรฐาน เรขาคณิตของเส้นและระนาบสมการเชิง
เส้น พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าและพีชคณิต เวกเตอร์ เมตริกซ์สาหรับการหาค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ตัวเลข
เชิงซ้อน ลาดับและอนุกรมลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันของตัวแปรจานวนจริง อนุพันธ์และวิธีการหาอนุพันธ์
สาหรับวงจรไฟฟ้า การอินติเกรต วิธีการหาอินติเกรต และวิธีการหาอินทิกรัล วิธีวิเคราะห์และวิธีเชิง
ตัวเลขและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คานวณ
5571102

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics
ฟังก์ชั่นของตัวแปรเชิงซ้อน วิธีใช้สมการช่วยและวิธีใช้ตัวดาเนินการ การประยุกต์ผลเฉลย
ในรู ป ของอนุ ก รมอนั น ต์ ฟั งก์ ชั่น เชิงฉาก ผลการแปลงลาปลาซและผลประสานส าหรับ ใช้ วิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า วิธีเชิงตัวเลขในการแก้สมการอนุพันธ์ย่อย อนุกรมฟูริเยร์ ความสัมพันธ์ระหว่างผลการแปลง
ฟูริเยร์และผลการแปลงลาปลาซ การวิเคราะห์ เมตริกซ์ การวิเคราะห์ รูปคลื่นสั ญญาณ การวิเคราะห์
ปัญหาระบบไดนามิกทางไฟฟ้า การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
5571103

วิเคราะห์วงจรกระแสตรง
3(3-0-6)
Direct Current Circuits Analysis
ปริมาณพื้นฐานทางไฟฟ้า อุปกรณ์แอกตีฟ อุปกรณ์พาสซีฟ กฎของโอห์ม กฎของ
เคอร์ชอฟฟ์ แหล่งจ่ายอิสระและไม่อิสระ การวิเคราะห์วงจรแบบโนด การวิเคราะห์วงจรแบบเมช การ
ซ้อ นทั บ ทฤษฎี ของเทวินิ น และนอร์ ตั น อุ ป กรณ์ ส ะสมพลั งงานตั ว เหนี่ ย วน าและตั ว เก็ บ ประจุ การ
วิเคราะห์ผลตอบสนองของวงจรกระแสตรงสภาวะชั่วขณะและสภาวะคงตัว การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธี
เฟสเซอร์
5571108

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Measurement and Instruments
มาตรฐานเครื่องมือวัดและการวัด ค่าผิดพลาดในการวัด โครงสร้าง หลักการทางานและ
การน าไปใช้งานของเครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า
ความต้านทาน พลังงานไฟฟ้า กาลังไฟฟ้า ความถี่และเพาเวอร์แฟกเตอร์ การใช้งานมัลติมิเตอร์แบบ
แอนะล็อกและแบบดิจิทัล และการใช้งานออสซิลโลสโคป
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5572101

วิเคราะห์วงจรกระแสสลับ
3(3-0-6)
Alternating-Current Circuit Analysis
กาลังทางไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวประกอบกาลัง ค่าประสิทธิผล การส่งผ่านกาลังงานสูงสุด
ทฤษฎี ก ารแปลงลาปลาซและการประยุ ก ต์ ใช้ กั บ วงจรไฟฟ้ า ความถี่ เชิ งซ้ อ นและฟั งก์ ชั น โครงข่ า ย
วงจรไฟฟ้าฟังก์ชันถ่ายโอน โพลและซีโร ผลตอบสนองเชิงความถี่ วงจรเรโซแนนซ์ วงจรกรองความถี่และ
การสเกลหม้อแปลง วงจรโครงข่ายแบบสองทางเข้าออก
5572102

เขียนแบบไฟฟ้า
3(0-6-3)
Electrical Drawing
สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลในปัจจุบัน ศึกษาคาสั่งโปรแกรม
เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์และการใช้งานเพื่อออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้าด้านงานติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างและระบบไฟฟ้ ากาลั งในอาคารและนอกอาคาร งานเครื่องจักรกลไฟฟ้าและควบคุ ม แบบ
ไดอะแกรมเส้นเดียว แบบไดอะแกรมแผนผังและแบบไดอะแกรมการทางาน
หมายเหตุ : CWIE
5572201

เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
3(3-0-6)
Sensors and Transducers
ทฤษฎีก ารวัดเบื้ องต้ น สั ญ ลั กษณ์ และคุณ ลั กษณะเฉพาะของเครื่องมื อวัด ชนิดต่ าง ๆ
โครงสร้างและคุณสมบัติของเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม การวัดความดัน วัดการ
ไหล วัดระดับ วัดอุณหภูมิและการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และอื่น ๆ ตัวตรวจจับระยะใกล้ การแปลง
สัญญาณจากเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์เป็นสัญญาณมาตรฐาน
5572209

การติดตั้งและประมาณการทางไฟฟ้า
3(0-6-3)
Installation and Electrical Estimation
ฝึกปฏิบัติการวางแผนการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร การต่อสายไฟฟ้าและการพัน
ฉนวน การเดิ น สายไฟฟ้ าและอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าด้ว ยเข็ ม ขัด รัด สายบนผนั งไม้ การดั ด และติ ด ตั้ งท่ อร้อ ย
สายไฟฟ้า การร้อยสายไฟฟ้าภายในท่อร้อยสายไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและวงจรไฟฟ้ากาลัง
รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันและการต่อลงดินให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประมาณการ
ทางไฟฟ้า ข้อกาหนดและการประมาณราคาของค่าแรงและอุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้า
หมายเหตุ : CWIE
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5572307

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกระแสตรง
3(3-0-6)
Direct-Current Mechanical Technology
โครงสร้างและหลักการทางานของหม้อแปลง เครื่องกาเนิดและมอเตอร์กระแสตรงชนิด
ต่าง ๆ คุณลักษณะ การพันและการต่อขดลวด การทดสอบหาประสิทธิภาพและคุณลักษณะทางไฟฟ้า
การตรวจสอบหม้อแปลง เครื่องกาเนิ ดและมอเตอร์กระแสตรง การติดตั้งมอเตอร์และเครื่องกาเนิด
กระแสตรง ระบบการควบคุมความเร็วและความปลอดภัย
5572308

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกระแสสลับ
3(3-0-6)
Alternating-Current Mechanical Technology
โครงสร้างและหลักการทางานของหม้อแปลง เครื่องกาเนิดและมอเตอร์กระแสสลับชนิด
ต่าง ๆ คุณลักษณะ การพันและการต่อขดลวด การทดสอบหาประสิทธิภาพและคุณลักษณะทางไฟฟ้า
การตรวจสอบหม้อแปลง เครื่องกาเนิดและมอเตอร์กระแสสลับ มอเตอร์และเครื่ องกาเนิดกระแสสลับ
รวมถึงระบบการควบคุมความเร็วและความปลอดภัย การออกแบบสร้างหม้อแปลงขนาดเล็ก
5573105

วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Engineering
การวิเคราะห์เวกเตอร์ กฎของคูลอมป์และความเข้มสนามไฟฟ้า ความหนาแน่น ฟลักซ์
ไฟฟ้า กฎของเกาส์และไดเวอร์เจนซ์ พลังงานและศักย์ไฟฟ้า ตัวนา ไดอิเล็กตริกและความจุไฟฟ้า สมการ
ของปัวซ์ซองและของลาปลาซ สนามแม่เหล็กสถิต แรงกระทาในสนามแม่เหล็ก สารแม่เหล็กและความ
เหนี่ยวนา สนามที่เปลี่ยนแปลงกับเวลา สมการของแมกซเวลล์
5573202

เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน
3(0-6-3)
Microcontroller Technology and Its Applications
ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดต่าง ๆ ซีพียู บัส รีจีสเตอร์และหน่วยความจา ไซเคิ้ลและคิวตี้
วิธีการเขียนโฟลว์ช าร์ต การเขียนโปรแกรมสาหรับไมโครคอนโทรลเลอร์และการใช้งาน เทคนิคการ
อินเตอร์เฟสและอุปกรณ์การเฟอริรัลไดร์ฟและการประยุกต์ใช้งานด้านการควบคุมระบบการทางาน
ต่าง ๆ การควบคุมระบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบสื่อสาร อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
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5573402

การผลิต ส่งจ่าย และจาหน่ายทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Power Generation Transmission and Distribution
การผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงจักรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากาลังแบบกระแสสลับ ระบบเฟส การ
คานวณระบบต่อหน่วย และหม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง เครื่องกาเนิดไฟฟ้า การคานวณพารามิเตอร์ของสาย
ส่งไฟฟ้า สมการโครงข่ายของระบบไฟฟ้ากาลัง ระบบจาหน่ายแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า
คุณลักษณะของโหลดแบบต่าง ๆ การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากาลังอัจฉริยะ (Smart Grid) สถานีควบคุม
ไฟฟ้าย่อย ระบบควบคุมสกาดาร์ (SCADA) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม
5574103

อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
Sensors and Control Devices in Industry
หลักการทางานและการประยุกต์เซนเซอร์อุตสาหกรรม ลิมิตสวิตช์ โฟโตสวิตช์
พร็อกซิมิตีสวิตช์ อัลตราโซนิคเซนเซอร์ ตัววัดอุณหภูมิ ความดัน การไหล น้าหนัก การเคลื่อนที่และ
เอนโคเดอร์ หลักการทางานและ การประยุกต์อุปกรณ์ควบคุม รีเลย์ ไทเมอร์ ตัวนับ PLC และ
ตัวควบคุม ตัวอย่างจริงของระบบตรวจวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
5574401

การฝึกปฏิบัติเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
3(0-6-3)
Workshop Practice of Air-Conditioning in Homes and
Small Businesses
ความปลอดภัยในการทางานระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับ
อากาศ ระบบท่อสารทาความเย็นและงานเชื่อมประสาน เครื่องมือสาหรับงานช่างเครื่องปรับอากาศ
หลักการทาความเย็นและสารทาความเย็น ส่วนประกอบของระบบทาความเย็นแบบอัดไอ การติดตั้งและ
ทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศ
หมายเหตุ : CWIE
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5504903

โครงงานปริญญานิพนธ์ 1
1(1-0-2)
Special Project I
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย สถิ ติในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน
ปริญญานิพนธ์และเสนอหัวข้อโครงร่างงานปริญญานิพนธ์ที่สอดคล้องกับสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
5504904

โครงงานปริญญานิพนธ์ 2
3(0-6-3)
Special Project II
ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าโครงงานปริ ญ ญานิ พ นธ์ ท างสาขาเทคโนโลยี ไฟฟ้ าโดยได้ รับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการในหลักสูตร วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล สรุปและอภิปรายผลการ
ดาเนินงาน นาเสนอและส่งผลการวิจัย
วิชาเฉพาะด้านเลือก
572207

ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
Industrial Power System
ฝึกปฏิบั ติการด้านระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม เฟสเดียว สามเฟส ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง มอเตอร์ เครื่องกาเนิดและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ การติดตั้งตู้สวิตซ์ควบคุมความ
ปลอดภั ย เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าสารองในการประยุกต์ใช้งานอื่น ๆ ที่ มีอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม การ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
5574202

การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(0-6-3)
Electrical System Design
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ ชนิดของระบบไฟฟ้า หลักการในการออกแบบระบบไฟฟ้า กฎเกณฑ์
และมาตรฐาน การติดตั้งระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า วัสดุสาหรับติดตั้ ง สัญลักษณ์และรูปวงจร
การคานวณโหลด การออกแบบระบบจ่ายและวงจรไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้าพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ความร้อน การปรับ อากาศ โหลดมอเตอร์ การควบคุมมอเตอร์ การต่อสายดิน การเขียน
รายละเอีย ดข้อกาหนดและการประมาณราคา ทดลองออกแบบระบบไฟฟ้ าของอาคารพาณิ ช ย์และ
โรงงานอุตสาหกรรม
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5574301

การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
Automation System Design for Industry
ปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์การวัดการควบคุมชนิดต่าง ๆ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
นิ ว แมติกส์ คอมพิ วเตอร์ ที่ ใช้ ในการควบคุม อัตโนมัติ ด้ ว ยวิธีการควบคุ มแบบพี ไอ ดี และอื่นๆ วิธีการ
ปรับแต่งระบบให้เข้าสู่สภาวะสมดุล
5574302

เมคคาทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน
3(0-6-3)
Mechatronics and Its Application
ความรู้และปฏิบั ติการเกี่ยวกับเมคคาทรอนิกส์ในงานควบคุมอุตสาหกรรมงานควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ งานนิวแมติกส์และการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
นิวแมติกส์ ระบบงานเมคคาทรอนิกส์ ระบบงานกล-นิวแมติกส์
หมายเหตุ : CWIE
5574303

การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
Applications of PLC in Industry
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ การควบคุมมอเตอร์ ระบบ
นิวแมติกส์ สายพานลาเลียง มอเตอร์ปั้มน้า
5574305

ระบบควบคุมไร้สายในงานอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
Wireless Control System in Industry
เรียนรู้และปฏิบัติการเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์ไร้สาย ประเภทของเครือข่ายไร้สาย
การตั้งค่าของระบบควบคุมไร้สาย เทคโนโลยีระบบไร้สายในอุตสาหกรรม ปฏิบัติการเครือข่ายวิทยุ การ
ประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยีไร้สายในงานอุตสาหกรรม
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5574802

การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
1(0-2-1)
Preparation for Field Experience Training for Electrical Technology
การเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจ
การเลือกสถานประกอบการและตาแหน่งงาน การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ
วัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน ทักษะวิชาชีพ การ
เขี ย นโครงการหรื อ ผลการปฏิ บั ติ ง าน การเขี ย นรายงานทางวิ ช าการและการน าเสนองาน โดยมี
กระบวนการเตรียมประสบการณ์ภาคสนามไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
5574803

สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
6(0-36-0)
Cooperative Education in Electrical Technology
วิชาบังคับก่อน : 5574802 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
จัดให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เสมือนพนักงาน
ชั่วคราวตามกระบวนการสหกิจศึกษา จัดทารายงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบ
โครงงานหรือรายงานการปฏิบั ติงานสหกิจศึกษา มีการน าเสนองานและประเมินผลโดยผู้ นิเทศและ
อาจารย์นิเทศ มีระยะเวลาปฏิบัติงาน
5574806

กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
3(0-6-3)
Case Study on Professional Areas in Electrical Technology
นาโจทย์ที่เป็นหรืออาจเป็นปัญหาที่ได้จากประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ อาจารย์ที่ปรึกษา
หรือผู้สอน นามาเป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาวิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ จากวิชาชีพมาแก้ปัญหา และจัดทา
ตามรูปแบบของโครงการโดยมีอาจารย์ในสาขาคอยแนะนาและเป็นที่ปรึกษา
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5574808

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 1
6(0-36-0)
Field Experience in Electrical Technology I
วิชาบังคับก่อน : 5574802 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
จัดให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ ไม่น้ อยกว่า 16 สั ป ดาห์ โดยจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบโครงงาน หรือ
รายงานการปฏิ บั ติ งานน าเสนอผลการปฏิ บัติงานต่ออาจารย์ป ระจาหลั ก สู ตร มีการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศและสถานประกอบการ
5574807

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 2
3(0-18-0)
Field Experience in Electrical Technology II
วิชาบังคับก่อน : 5574802 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
การฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยดาเนินการฝึกงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ภาครัฐหรือบริษัทเอกชน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ พร้อมเขียนรายงาน
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาระงานสอน
คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา
ตาแหน่ง (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อผลงาน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
-ปีที่สาเร็จการศึกษา
ทางวิชาการ
สกุล
ทางวิชาการ
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี)
เดิม ใหม่
ผู้ช่วย นายทวีศักดิ์ วรจักร์
คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ภาคผนวก ง
12
12
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี , 2549
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ ,
2538
ผู้ช่วย นายพจน์ ชัยอ้าย
คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ภาคผนวก ง
12
12
ศาสตราจารย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ , 2548
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต
ตาก , 2539
ผู้ช่วย นายธนภูมิ เฟื่องเพียร
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ภาคผนวก ง
12
12
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2554
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2552
อาจารย์ นายสมเจตน์ บุญชื่น
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ภาคผนวก ง
12
12
มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2554
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2552
อาจารย์ นายนัฐพงษ์ เนินชัด
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ภาคผนวก ง
12
12
มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2562
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2556
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล

1

อาจารย์ นายรัฐพล ดุลยะลา

2

ผู้ช่วย นายชัชพล เกษวิริยะกิจ
ศาสตราจารย์

3

อาจารย์ นางสาวพลิศภัสร์ คาฟู

4

5

รอง นายกันต์ อินทุวงศ์
ศาสตราจารย์

อาจารย์ นางสาวศุทธินี กล่อมแสร์

คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา
-ปีที่สาเร็จการศึกษา
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี)
คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
คอ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 2541
วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 2545
วท.ด. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 2551
Ph.D. (Industrial Education)
Panjab University, India 2550
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2539
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 2549
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2545

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห์)
เดิม ใหม่
9
9

9

9

6

6

6

6

6

6
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล

1

นางกิตยาภรณ์ แก้วเกิด

2

นายสุภณ แสนใจวุฒิ

3

นายสมอาจ สุขนา

4

นายสมพงษ์ น้อยศรี

5

นายยุทธนา กุตนันท์

คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา
-ปีที่สาเร็จการศึกษา
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี)
คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน
คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
วท.ม. (พลังงานทดแทน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอม
เกล้าธนบุรี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอม
เกล้าธนบุรี

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห์)
เดิม ใหม่
1.5 1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริงในสถานประกอบการ จึงให้มีกลุ่ม
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร เพื่ อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ทักษะ
ความรู้ กั บ การท างานในสถานประกอบการ โดยก าหนดให้ ทุ ก คนต้ อ งเรี ย นรายวิ ช าก ารเตรี ย ม
ประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะให้มีการเลือกเรียนรายวิชาในรูปแบบการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ซึ่งรายวิชากลุ่มฝึกประสบการณ์นี้ได้แก่
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(1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2.1
5574801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
1(0-2-1)
5574804
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 1
6(0-36-0)
สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2.2
5574801
การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
1(0-2-1)
5574802
กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
3(0-6-3)
5574807
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 2
3(0-36-0)
(2) สหกิจศึกษา
5574801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
1 (0-2-1)
5574803
สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
6 (0-36-0)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางระบบไฟฟ้าได้
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร สามารถปรับตัวได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 รายวิชาการเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม เรียนในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาที่ 4
4.2.2 รายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามและสหกิจศึกษา เรียนในภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้า มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถ
แก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการทา
โครงงานได้ มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฏีในการ
ทาโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1. หัวข้อปริญญานิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.5.2. มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้สอดคล้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์
5.5.3. จัดเตรียมตารางเวลาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและติดตามการทางานของนักศึกษา
5.5.4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในกระบวนการศึกษาค้นคว้าและการออกแบบ รวมไปถึง
ตรวจสอบความถูกต้องของรูปเล่ม
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1. ประเมินคุณภาพของหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดยคณะกรรมการประจาหลักสูตร
5.6.2. ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการดาเนินงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอนุญาตให้
นักศึกษาเสนอความก้าวหน้ากับคณะกรรมการประจาหลักสูตร
5.6.3. ประเมินผลปริญญานิพนธ์รายบุคคล จากการนาเสนอปากเปล่าของนักศึกษา พร้อมทั้ง
ผลงาน ต้นแบบ แผ่นนาเสนอผลงาน ฯลฯ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.6.4. สรุปผลการสอบปริญญานิพนธ์ และส่งผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทาง
เทคโนโลยีไฟฟ้า ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์
ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ
และศึกษาต่อในระดับสูง
(2) คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของ
ศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด
โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการ
ประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ
โครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึก
แก้ปัญหา แทนการท่องจา
(3) มีประสบการณ์ในการพัฒนางานทางด้าน
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณา
เทคโนโลยีไฟฟ้าและประยุกต์ใช้งานได้จริง การการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน หรือ Workอย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อความ
Integrated Learning สร้างกระบวนการ
ต้องการทางภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
เรียนรู้จากการทางานจริง และมีโจทย์ปัญหา
โครงงานที่ร่วมคิดกับสถานประกอบการ
(4) มีความสามารถในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า บูรณาการการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตรร่วมกับ
เช่น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างไฟฟ้า
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่ง
ภายนอกอาคารและช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัยและผ่านการ
ที่มีมาตรฐานระดับชาติ สร้างบัณฑิตที่สาเร็จ รับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การศึกษาพร้อมรับหนังสือรับรองความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพไฟฟ้า
(5) สามารถทางาน ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมรายวิชาในหลักสูตรที่เน้นระบบ
กับเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุม
อุตสาหกรรม 4.0 ระบบเครื่องจักรกลควบคุม
อัตโนมัติในอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและ อัตโนมัติ และมีการเชิญวิทยากรจากสถาน
ภูมิภาคอาเซียน
ประกอบการที่เชี่ยวชาญ มาอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการจริง
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2. การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ผลพัฒนาการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีสติในการดาเนินชีวิตประจาวัน และสามารถจัดการกับปัญหาบนฐานคุณธรรม
จริยธรรม
2. มีคุณค่าภายในตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตและแก้ปัญหา
3. มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบการ
4. มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย มี ความตรงต่อเวลา ระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ ผู้เรียนเกิดความตระหนักใน
คุณค่าของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เคารพในกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. จั ดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ เพื่อให้ ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในคุณธรรมที่ต้องปลูกฝัง
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา
ครบถ้วน เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างผู้มีความรับผิดชอบ
2. ประเมินจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความมีวินัย ความพร้อมเพียง ความ
เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ความรักความสามัคคี
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
2. มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจด้ านสั งคมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ เพื่ อ ประโยชน์ ในการ
ดารงชีวิตอย่างรู้เท่าทัน
3. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาและศิลปะในการสื่อสาร
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4. มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า เคารพในสิทธิมนุษยชนจากความแตกต่าง
ของวัฒนธรรม
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้
1. จั ด กิจ กรรมการเรียนการสอนที่ ยึดผู้ เรียนเป็ น ส าคั ญ ในลั กษณะบู รณาการ
ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอนได้อย่าง
กลมกลืน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินด้วยการทดสอบย่อย สอบปลายภาคการศึกษา
2. ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรียน
3. ประเมินจากการนาเสนองานทั้งที่เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มี ค วามสามารถและทั ก ษะการคิ ด ในเชิ งเหตุ ผ ล สร้างสรรค์ นวัต กรรมและ
เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม
2. มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. มีความเข้าใจเรื่องของสิทธิและความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความสมดุลให้ เกิด
ความยั่งยืนในฐานะพลเมือง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
4. มีความตระหนักถึงความสาคัญของวิถีชุมชน มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ความเป็น
ไทย
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. จั ดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิด เพื่อส่งเสริมให้ ผู้เรี ยนคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
2. จัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่ขั้นสังเกต คาถาม สืบค้น
คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา
2. ประเมินจากการนาเสนอผลงานในห้องเรียน
3. ประเมินด้วยการให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีจิตอาสา สานึกสาธารณะ และเห็นคุณค่าของการให้
2. มีทักษะความเป็นผู้นา ผู้ตาม ในการสร้างความเป็นทีม
3. มีการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม
4. มีความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน เห็นถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์
4.2 กลยุ ทธ์การสอนที่ใช้พัฒ นาผู้ เรียนด้านทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทางานเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่ม
2. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ การปรับตัว และการยอมรับของคน ใน
สังคม
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น การทางาน
เป็นกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ การทางานเป็นทีม เป็นต้น
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
2. ประเมินผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการคิดวิเคราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลข มีความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
2. มี ค วามสามารถรู้เท่ าทั น สื่ อ เพื่ อใช้ ในการเรียนรู้ ประเมิ น คุณ ค่าสื่ ออย่างมี
วิจารณญาณ
3. มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับชีวิตประจาวัน
4. มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
5. มี ค วามสามารถใช้ รูป แบบของการน าเสนอที่ เหมาะสมส าหรั บ กลุ่ ม บุ ค คลที่
แตกต่างกันได้
5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ส ร้ า งทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญและฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดประสบการณ์ตรงทางภาษาในการสื่อสาร
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม ตลอดจนการนาเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
1. ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ
2. ประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตรงทางภาษา
3. ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา และการ
ใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
2.2 ผลพัฒนาการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพทางเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
การปฏิบัติตามกฎกติกาที่กาหนดหรือได้ตกลงกันไว้
(2) มีการปลูกฝังความรับผิดชอบให้นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
การส่งงานตามกาหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตาม ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
(3) การทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิก

(มคอ.2) หน้า 63

กลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
(4) นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทา
ประโยชน์แต่ส่วนรวม และเสียสละ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นฐานบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
(3) มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านทางเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการ
ทางาน
(4) สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริง
ได้
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(3) ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จาลอง
(4) ใช้วิธีการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน
(5) นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือ สหกิจศึกาษา
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
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ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากโครงงานที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขาวิชาเทคโนโลยีการไฟฟ้า
(2) มอบหมายงานโครงงานโดยใช้หลักการวิจัย
(3) การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
(2) การปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ประเมินการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(3) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมายทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีความรักองค์กร
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานและการรักษา
สภาพแวดล้อมพลังงาน
4.2 กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
(2) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและ
เสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า
(3) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) เพื่อฝึก
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
(4) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
(2) ติดตามการทางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะพร้อมบันทึก
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล
(3) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
(4) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้
เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการ
สื่อความหมาย เลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
5.2 กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ
(2) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและนาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทาง เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
6. ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
(1) มีทักษะปฏิบัติ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
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(2) มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง
(3) สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน
(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทางานรูปแบบโครงงาน
(Project oriented)
(5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
(1) การเรียนการสอนเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นให้เกิดการนาไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานกระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่ า งทฤษฎี กั บ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ในธรรมชาติ เพื่ อ ให้ ง่ า ยในการเข้ า ใจหรื อ อาจน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
(2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนแอง ทั้งในและนอก
ห้องเรียน มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปรายนาเสนอ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันและให้ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
(1) ประเมินจากความสามารถปฏิบัติงาน ด้วยการจาลองสถานการณ์ต่าง ๆ
(2) ประเมินจากความสามารถในการเรียนรู้และพัฒ นาตนเองสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตในสังคมได้
(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านการปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็น
ระยะ
3 แผนที่แสดงความกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายละเอียดแสดงไว้หน้าที่ 68 - 69
3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน รายละเอียดแสดงไว้หน้าที่ 70 - 73

(มคอ.2) หน้า 69
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลุ่มภาษา
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
0001203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร
กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุม่ สังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
0001105 สุนทรียศาสตร์
0001106 ความเป็นพลเมืองไทย
0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ

1.คุณธรรมจริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

(มคอ.2) หน้า 70

รายวิชา

1.คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

3. ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4
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1
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4

1

2

3

กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุม่ สังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
0001110 การคิดและการตัดสินใจ
0001204 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
0001205 นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
0001207 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
0001208 ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์
0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่
0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจทิ ัล
0001211 นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่
0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล
0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์
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วิชาศึกษาทั่วไป
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

2

3

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล

3. ทักษะทางปัญญา

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
1

2

3

4

6. ด้านทักษะ
การปฏิบัตงิ าน

5
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4
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……..

1 2 3 4
วิชาแกน : กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5502101 พื้นฐานฟิสิกส์ทาง
   
อุตสาหกกรรม
5503101 การจัดการพลังงานเบื้องต้น
   
ในงานอุตสาหกรรม
5511401 คณิตศาสตร์สาหรับนัก
   
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5511402 สถิติในงานอุตสาหกรรม
   
วิชาแกน : กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
5501202 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
   
คอมพิวเตอร์
5511202 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยี
   
พื้นฐาน
5513302 อาชีวอนามัยและความ
   
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม    
5542301 วัสดุอุตสาหกรรม
   

2. ความรู้

 ความรับผิดชอบรอง

(มคอ.2) หน้า 72

1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
1

2

3

4

6. ด้านทักษะ
การปฏิบัตงิ าน

5

1

5
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4

5
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4

5514502 การพัฒนาบุคลากรและการ
  
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
วิชาเฉพาะด้านบังคับ : กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
5571101 พื้นฐานคณิตศาสตร์
  
วิศวกรรมไฟฟ้า
5571102 คณิตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้า   
5573105 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
  
5571103 วิเคราะห์วงจรกระแสตรง
  
5574401 การฝึกปฏิบัติ
เครื่องปรับอากาศในบ้านและการ
  
พาณิชย์ขนาดเล็ก
5572101 วิเคราะห์วงจรกระแสสลับ   
5573202 เทคโนโลยีไมโครคอน
  
โทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน
5572102 เขียนแบบไฟฟ้า
  

5572209 การติดตั้งและ
ประมาณการทางไฟฟ้า

2. ความรู้

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1

3

4

2

3

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล

3. ทักษะทางปัญญา
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5. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
1

2

3

4

6. ด้านทักษะ
การปฏิบัตงิ าน
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5572307 เทคโนโลยีเครื่องจักรกล

กระแสตรง
5572308 เทคโนโลยีเครื่องจักรกล

กระแสสลับ
5573402 การผลิต ส่งจ่าย และ

จาหน่ายทางไฟฟ้า
5571108 การวัดและเครื่องมือวัด

ทางไฟฟ้า
5572201 เซ็นเซอร์และ

ทรานสดิวเซอร์
5574201 อุปกรณ์ตรวจวัดและ

ควบคุมในงานอุตสาหกรรม
วิชาเฉพาะด้านบังคับ : กลุ่มวิชาโครงงาน
5504903 โครงงานปริญญานิพนธ์ 1 
5504904 โครงงานปริญญานิพนธ์ 2 
วิชาเฉพาะด้านเลือก
5572207 ระบบไฟฟ้าในงาน

อุตสาหกรรม
5574401 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
5574301 การออกแบบระบบ

ควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

2

2. ความรู้
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1

3

4

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

5

1
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3

4

5

1

2

3

4

5

5. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
1

2

3

4

6. ด้านทักษะ
การปฏิบัตงิ าน
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5574302 เมคคาทรอนิกส์และการ
ประยุกต์ใช้งาน
5574303 การประยุกต์ใช้งาน PLC
ในงานอุตสาหกรรม
5574304 ระบบควบคุมไร้สายใน
งานอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5574801 การเตรียมประสบการณ์
วิชาชีพทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
5574802 กรณีศึกษาทางด้าน
วิชาชีพทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
5574803 สหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยีไฟฟ้า
5574804 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 1
5574807 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 2

2

2. ความรู้

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
1.2 แบ่ งสั ดส่วนการวัดและประเมินผลในรายวิช าที่นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิ ต แบ่งสัดส่วนเป็นร้อยละ 70 : 30 โดยร้อยละ 70 มาจากการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย และร้อยละ 30 มาจากการสอนของผู้สอนที่เป็นองค์กรผู้ใช้
บัณฑิต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มีการทวนสอบผลการประเมินผลการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดย
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์หรือคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของ
รายละเอียดรายวิชา ข้อสอบ และผลการสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
2.1.2 ผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2.1.3 ผลงานนักศึกษาที่เป็นรูปธรรม เช่น งานวิจัย โครงการ กิจกรรม รายงาน การเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ
2.1.4 ผลการประเมินของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 วิเคราะห์ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ในด้านของระยะเวลาในการได้งานทา ความเห็น
ต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
2.2.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.2.4 การประเมินตาแหน่งงาน หรือความก้าวหน้าในสายงาน
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
1. ต้องเรียนครบตามรายวิชาและจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2. ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิ เทศ เพื่ อ แนะแนวการเป็ น ครูตลอดจนปลู กฝั งจรรยาบรรณในการท างานแก่
อาจารย์ ใหม่ เพื่ อ ให้ มี ความรู้ และมี ความเข้าใจเกี่ยวกั บนโยบาย ปรัช ญา วิสั ยทั ศน์ และพั นธกิ จของ
หลั กสู ตร คณะและมหาวิทยาลั ย ตลอดจนปลู กฝั งจรรยาบรรณความเป็นครูให้ แก่คณาจารย์ อีกทั้ ง
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รู้จักการทางานร่วมกันและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรัก
ความศรัทธาต่อวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของความเป็นครู เอาใจใส่ในการพัฒนานักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้
คณาจารย์เป็นแบบอย่างของคุณลักษณะที่ดีและมีจิตสาธารณะ
1.2 การฝึ ก อบรมคณาจารย์ ใหม่ ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอนและการ
ประเมินผล
1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการ
เข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
1.4 จัดให้มีความร่วมมือในสถานประกอบการของคณะ มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์กับพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทางานทั้งการ
สอน การทาวิจัย การเขียนผลงานเชิงวิชาการ โดยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เข้ารับการ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันที่เป็น
ที่ยอมรับ มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญตรงกับสาขาที่คณาจารย์สังกัดอยู่อีกทั้งสนับสนุนด้านการศึกษา
ต่อ การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์มีการปรับปรุงเทคนิคต่าง ๆ ในการสอน หรือการทางาน
นอกเหนือจากงานสอน ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการสอนของอาจารย์ มีความรู้เกี่ยวกับการสอนอย่าง
แม่นยาในหลักวิชา หมั่นศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่น ๆ ที่สามารถนามาประยุกต์ในการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผลโดยจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีสอน การวัดและการประเมินผลที่
ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพจริง การจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่น ๆ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน อีกทั้งการจัดการศึกษาดูงานกับองค์กรหรือ
สถาบันต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 จัดให้อาจารย์ในหลักสูตรฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความรู้ การเรียนการสอน และคุณธรรมจริยธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
เพื่อให้อาจารย์มีความชานาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ตลอดจนสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.2.4 จัดอบรมการทาวิจัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยตลอดจน
แสวงหาวิธีการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.5 มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การกากับมาตรฐาน
มีการกากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระบบกลไก
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โดยดาเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพ ดังนี้
1.1.1 วางแผนและควบคุมการดาเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทารายละเอียดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน การ
ประเมิน ผล ควบคุม การจั ดการเรี ยนการสอนรายวิช า และการจัดท ารายงานผลการดาเนิน งานของ
รายวิชา
1.1.3 ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร
1.1.4 จั ดให้ มีก ารประชุ ม อย่ างน้ อ ยปี ล ะ 4 ครั้ง เพื่ อทบทวนประเมิ น ผลการดาเนิ น งานของ
หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
1.2 คณะกรรมการประจาคณะ ทาหน้าที่ควบคุมการดาเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญา
2. บัณฑิต
มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ต้องผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ดาเนินการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาใช้
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษา ดังนี้
2.1 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ ใช้บั ณ ฑิ ตก่อนการปรับ ปรุง
หลักสูตร
2.2 สารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจาปี จากภาวะการได้งานทาบัณฑิต และจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน
2.3 ให้มีแผนการจัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบของหลักสูตร เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
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มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสู ตรตามข้อกาหนดของหลักสูตรและเป็นไป
ตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ในการรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
ปริญญาตรีของแต่ละสาขา/วิชาเอก
3.2 ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ระหว่างและจบการศึกษา การให้คาปรึกษา และแนะแนวแก่
นักศึกษา
3.2.1 มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าทั้งหมดเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา
3.3.2 คณะมี การปฐมนิ เทศนั กศึ กษาเข้ าใหม่ที่ สั งกัดคณะ ซึ่ง คณะมีก ารแต่งตั้งอาจารย์ ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่
นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้
ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.3.3 มหาวิทยาลัย/คณะได้กาหนดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อเรียกร้องของนักศึกษา
3.3.1 มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ตารา ห้องเรียน
ห้องปฏิบั ติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล สิ่งอานวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน
3.3.2 นั กศึกษาสามารถอุทธรณ์ ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิช าการ ทั้งนี้ภ ายใต้
กระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์ของคณะกรรมการคณะหรือมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์
4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดยกาหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ที่รับใหม่ต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมี
คณะกรรมการรับ ผิ ดชอบในการสอบคัดเลื อกอาจารย์ใหม่ในแต่ล ะอัตรา และกาหนดคุณ สมบัติของ
อาจารย์ที่จะรับในอัตรานั้น ๆ
4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร การ
สอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการสอบสอน หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
4.1.3 มีการจั ด อบรมอาจารย์ใหม่ การจั ดระบบอาจารย์พี่ เ ลี้ ย งเพื่ อให้ คาแนะน าปรึกษากั บ
อาจารย์ใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ
4.1.4 มีคู่มือการให้คาปรึกษากับอาจารย์ใหม่เพื่อเป็นแนวทางการทางานกับนักศึกษา และให้
อาจารย์ ใหม่จัดทาตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบ เพื่อขอคาปรึกษาด้านวิชาการ
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4.1.5 มหาวิทยาลั ยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เป็นระยะ ๆ
เพื่อต่อสัญญาจ้าง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร ทุกคน รวมถึง อาจารย์พิเศษที่มาจาก
บุคลากรสถานประกอบการ และอาจารย์ผู้สอน มีการประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผลทุกรายวิชา ทุกปีการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการ
ปรับ ปรุงหลักสู ตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่ จะท าให้ ห ลั กสู ตรบรรลุ เป้าหมาย และได้บัณ ฑิ ต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
กาหนดให้ มี อาจารย์ พิเศษมาร่ว มสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ ตรงจากการปฏิบัติมาให้ กับ
นั กศึกษาในบางรายวิช าที่ ต้องการความเชี่ยวชาญหรือมีค วามส าคัญ กับ การน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางชั่วโมง โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามลาดับ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การบริหารหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร กากับการจัดทารายวิชา
จัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การ
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กากับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ดาเนินไปตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ละมาตรฐานการเรี ย นการสอนตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏอุตรดิตถ์วางแผนไว้
5.3 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีทีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบของตนเอง ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจ่ายของนักศึกษาหนึ่งคนต่อปี มีการคานวณรายรับจากงบประมาณ
แผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของหลักสูตร
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่อการสอน เครื่องมือในห้ องปฏิบั ติการ ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้สื บค้นข้อมูลทางระบบ
อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการหนังสือด้านการบริห าร
จัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการของ ห้องปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโปรแกรมสาเร็จรูปที่สถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการใช้งาน ณ
สถานที่ปฏิบัติงานของนักศึกษา
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากร
และดาเนินประเมินความเพีย งพอในการใช้ โดยจัดทาสถิติจานวนทรัพยากรที่มี จานวนชั่วโมงต่อการใช้
เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประสานการจัดซื้อให้เพียงพอกับความต้องการ สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ ปรับปรุงตามผลการประเมินเพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการหรือการช่วยส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป้าหมาย
จัดให้มีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องเขียนแบบ ห้องปฏิบัติการ
ไฟฟ้า ตลอดจนช่องทางการ
เรียนรู้ ที่เพียบพร้อม เพื่อ
สนับสนุนทั้งการศึกษาใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และ
เพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ

การดาเนินการ
1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความ
พร้อมใช้ง่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการสอน
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
ตลอดจนสถานที่ใช้ในการฝึก
ภาคปฏิบัติ

การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทาสถิติจานวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อชั่วโมงการ
ใช้งานห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือสนับสนุน
2. สถิติของจานวนหนังสือ
ตารา และสื่อดิจิทัล ที่มกี าร
ให้บริการ
3. ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรการเรียนรู้

6.5 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
พัฒนาบุคลากรโดยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และสร้างเสริมประสบการณ์ในสาขา
อาชีพ โดยการสนั บ สนุ น ให้ มี การพั ฒ นาตนเองโดยการศึก ษาเพิ่ ม เติ ม เข้ ารับ การอบรมสั มมนาและ
การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มคอ. 3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน ที่รายงานใน มคอ.7 เมื่อปีที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5

ปีการศึกษา
ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
13. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การทดสอบฝีมือแรงงาน “ช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร” จากสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

ปีการศึกษา
ปีที่ 1

5
10

ปีที่ 2

5
11

ปีที่ 3

5
11

ปีที่ 4

ปีที่ 5





5
12

5
13
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนา
หรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
1.1.2 อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบ/อาจารย์ผู้ ส อนรายวิช า ขอความคิด เห็ น และข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
1.1.3 สอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และ
ผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยกองบริการ
การศึกษา
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแก่นักศึกษา การประเมินผลการเรียน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.2.3 ทาการสารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยให้นักศึกษาประเมิน
การสอนในระบบทุกรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์และส่งให้อาจารย์ผู้สอนใน
ภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนในรายวิชาของตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิ น ผลและทวนสอบว่ า เกิ ด ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามมาตรฐานจริ ง ตามที่ ร ะบุ ใ น
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3), (มคอ.4) รายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ.6) ส่วนการ
ประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงาน กิจกรรม แฟ้มผลงาน การ
ประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของอาจารย์และ
ผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ การสอบด้วยข้อสอบกลาง การประเมินของผู้ ใช้บัณฑิต เป็น
ต้น นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถจัดทาได้โดยการสอบถามนักศึกษาปีที่ 4 ที่จะ

