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 พระราชบัญญัติแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ได้กําหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีทางเลือกท่ี

หลากหลายในการพฒันาคนทุกระดบั โดยเฉพาะการพฒันาระบบ การพฒันาครู และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ 

และมีมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพสู่สังคม 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีบทบาทสําคญัในการผลิตบุคลากรดา้นต่าง ๆอยา่ง

หลากหลาย  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูป้ระกอบการทั้ งภาครัฐและเอกชนในด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ ในการปรับปรุงหลักสูตรน้ีเป็นการปรับปรุงในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและปรับเปล่ียนได้ตาม

ววิฒันาการของเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ตลอดเวลา 

 การพฒันาหลกัสูตรน้ีมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 พ.ศ. 2550 – 

2554  และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระยะ  พ.ศ. 2554 – 2563  ซ่ึงได้กล่าวถึง

แนวโนม้ของบริบทการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอยา่งกา้วกระโดดและการเนน้ในการพฒันาแรงงานความรู้

ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้น  เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์  เทคโนโลยีซอฟตแ์วร์ บริการ 

และเน้ือหา และเทคโนโลยีส่ือสาร เครือข่าย และการแพร่ภาพกระจายเสียง  ดังนั้นการผลิตนักเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติและกรอบนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เพื่อเป็นรากฐานท่ีเขม้แข็งมัน่คงในการเสริมสร้างสมรรถนะและขีด

ความสามารถในการพฒันาประเทศ  ดงันั้นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้จดัทาํหลักสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต  สาขาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ ข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการดงักล่าว 

 

 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรุงศกัด์ิ  อตัพุฒ) 

                                                                                                                คณบดี คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
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หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 

 

ช่ือสถานบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1 ช่ือหลกัสูตรและรหัส 

ภาษาไทย: หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 

ภาษาองักฤษ: Bachelor of Science Program in Electronics Technology 

 

2 ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย  ช่ือเตม็ :  วทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์) 

  ช่ือยอ่  :  วท.บ. (เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์) 

ภาษาองักฤษ  ช่ือเตม็ :  Bachelor of Science (Electronics Technology) 

  ช่ือยอ่  :   B.Sc. (Electronics Technology) 

 

3 วชิาเอก 

หลกัสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มีพนัธกิจในการผลิตบณัฑิตท่ีมี

ความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรม อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

4 จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  

131 หน่วยกิต 

 

5 รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี 
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5.2 ภาษาทีใ่ช้ 

ภาษาไทย  และบางรายวชิาเอกสารอาจเป็นภาษาองักฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนกัศึกษาไทย หรือ นกัศึกษาต่างชาติ พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได ้

5.4 ความร่วมมือกบัสถานบันอ่ืน 

เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

 ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

 

6 สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

เป็นหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 

- คณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มีมติเห็นชอบ  

ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2554  

- สภาวชิาการ  มีมติเห็นชอบ  

ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554   เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2554 

- สภามหาวทิยาลยั  มีมติเห็นชอบ  

ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554  เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2554 

 

7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ ในปีการศึกษา 2557 

 

8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

(1) นกัวชิาการหรือนกัวจิยัทางดา้นเทคโนโลย ีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือ คอมพิวเตอร์ 

(2) นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบงานเทคโนโลย ีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือ คอมพิวเตอร์ 

(3) ผูดู้แลระบบเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย 

(4) ประกอบธุรกิจส่วนตวัเก่ียวกบัดา้นเทคโนโลย ีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือ คอมพิวเตอร์ 

(5) รับราชการในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีมีการใช้เทคโนโลยี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือ

คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
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9 ช่ือ  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  

 
 

10 สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

   คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร 

11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

อุตสาหกรรมถือเป็นรากฐานท่ีสําคญัต่อการพฒันาประเทศ ดงัปรากฎในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10  ซ่ึงมียุทธศาสตร์ในการปรับโครงสร้างการผลิตและยกระดบัเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม

ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประชาชน ตําแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ ปีที่สําเร็จ

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลย)ี 2554

วท.ม. (โทรคมนาคมและ

เครือข่ายคอมพิวเตอร)์

2541

วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส)์ 2531

Ph.D. (Electrical Engineering) 2552

M.S. (Electrical Engineering) 2545

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)์ 2537

ปร.ด. (ไฟฟ้าศึกษา) 2553

ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2547

ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 2545

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2546

อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 2541

วศ.ม. (วิศวกรรแมคคาทรอนิกส)์ 2550

วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม) 2547

นายพงศ์ระพี แก้วไทรฮะ

1 นายศุภโยธิน ณ สงขลา

อาจารย์นางสาวนารีนาถ รักสุนทร

อาจารย์นายวินัย ใจกล้า

อาจารย์นายณรงค์ ณรงค์รัตน์

2

3

4

5

อาจารย์

อาจารย์
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ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เสริมสร้างศกัยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นผูท่ี้ความรู้ความชาํนาญดา้น

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และทันต่อเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับงานอุตสาหกรรมและงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

ในการวางแผนหลกัสูตรนั้นไดค้าํนึงถึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมและวฒันธรรม ในปัจจุบนั

การส่ือสารเป็นแบบไร้พรมแดน  การใช้อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายความเร็วสูงในการติดต่อส่ือสารมีการ

ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยทีาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม

เป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีจาํเป็นจะตอ้งใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจถึงเทคโนโลยสีมยัใหม่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางดา้น

เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศอาจส่งผลกระทบทางสังคมและวฒันธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม 

ท่ีจะช่วยช้ีนาํและขบัเคล่ือนให้การเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวถีิชีวิต

ของสังคมไทย  ในหลกัสูตรกาํหนดส่งเสริมให้นกัศึกษาเป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  รับผิดชอบต่อตนเอง  

ต่อสังคม  ต่องานในหน้าท่ี  ทั้งน้ีไดก้าํหนดเป็นรายวชิาในหลกัสูตรและมีแทรกอยูใ่นเน้ือหาของรายวิชา

ต่าง ๆ ในหลกัสูตรดว้ย 

 

12 ผลกระทบจาก ข้อ 11  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  การพฒันาหลกัสูตรจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรในเชิงรุกท่ีมีศกัยภาพและสามารถปรับเปล่ียนได้

ตามวิวฒันาการของเทคโนโลยีท่ีกา้วหน้าตลอดเวลา  และรองรับการแข่งขนัทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ  การผลิตนกัเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์จาํเป็นตอ้งมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน

ไดท้นัทีและมีศกัยภาพสูงในการพฒันาตนเองให้เขา้กบัลกัษณะงาน  ทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ  โดยตอ้ง

ปฏิบติัตนอยา่งมืออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยั  

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทาไดก้าํหนดปรัชญาของมหาวิทยาลยัไวว้่า  “ทรงปัญญา ศรัทธา

ธรรม นาํสังคม” และไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัว่า  “มหาวิทยาลยัคุณภาพชั้นนาํเพื่อปวงชน”  

รวมทั้งกาํหนดพนัธกิจไวว้า่  “ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพระดบัแนวหน้าตรงกบัความตอ้งการของชุมชนและ

สังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้และเป็นประชากรโลกอย่างมีความสุข  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยแีก่ชุมชนและสังคมอยา่งมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม  และผูป้ระกอบการขนาดเล็ก
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และขนาดกลางหรือ  SMEs  สู่สากล  วิจยั  สร้างวฒันธรรม  และองคค์วามรู้  สู่การพฒันาทอ้งถ่ินตลอดจน

การพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล”  ดังนั้ นรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร จึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีท่ีคาํนึงถึงคุณธรรม  จริยธรรมทางวิชาชีพ  โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผูรั้บขอ้มูลข่าวสารและ

สังคม   ภายใต้วฒันธรรมไทยโดยยงัคงการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปล่ียนแปลงไปตามการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี

13 ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 

รายวิชาในหมวดการศึกษาทัว่ไป  ไดแ้ก่กลุ่มวิชาทางดา้นภาษา  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผ์ูแ้ทนจากสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ด้าน

เน้ือหาสาระ การจดัตารางเรียนและตารางสอบ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาเทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ 
 

หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1 ปรัชญา  ความสําคัญ  และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา และความสําคัญ 

ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นผู ้ท่ีมีความพร้อมทางวิชาการเพื่อ

ประกอบวิชาชีพโดยเน้นการเรียนทั้งในทางทฤษฏีและปฏิบติัตลอดถึงการประยุกต์ใช้งาน  นอกจากน้ี

หลกัสูตรยงัเปิดให้นกัศึกษาไดเ้ลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีหลากหลายตามความตอ้งการ  มุ่งเนน้และส่งเสริม

ให้นกัศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  และรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม   

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อผลิตบณัฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ ให้มีความเป็นเลิศทางวชิาการรวมถึงทกัษะ

ทางด้านการปฏิบติังาน  โดยเน้นให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะในแต่ละหลกัสูตร ทั้งให้บริการ

วิชาการแก่สังคมในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมการทาํวิจยั

เพื่อพฒันาธุรกิจเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในประเทศไทยให้เป็นท่ียอมรับของสถาน

ประกอบการ  
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1.2.2 เพื่อผลิตบณัฑิตให้เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรม  จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  รวมทั้งมี

ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและสังคม 

1.2.3 เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองและติดตามเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยัอย่างต่อเน่ือง  ตลอดถึงสามารถนาํเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งมาประยุกต์ใช้งานได้อย่าง

เหมาะสม 

1.2.4 เพื่อใหบ้ณัฑิตเป็นผูต้ระหนกั มีส่วนร่วม  และเป็นผูส่้งเสริมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

 

2 แผนพฒันา และปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

- ปรับปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตร

บั ณ ฑิ ต   ส า ข า เท ค โ น โ ล ยี

อิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานไม่

ตํ่ากวา่ท่ี สกอ. กาํหนด 

- ติ ด ต าม ป ระ เมิ น ห ลัก สู ต รอย่าง

สมํ่าเสมอ 

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจาก

การรายงานผลการดาํเนินงาน 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 

- ราย ง าน ผ ล ก ารป ระ เมิ น

หลกัสูตร 

- ปรับปรุงหลกัสูตรให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ธุรกิจ และการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลย ี

- ติดตามความเปล่ียนแปลงในความ

ต้อ งก ารข อ งผู ้ป ระ ก อ บ ก ารด้ าน

เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 

- รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้

บณัฑิตของผูป้ระกอบการ 

- ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจ

ใ น ด้ า น ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้

ความสามารถในการทาํงาน 

โดยเฉล่ียในระดบัดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน

การสอนและบริการวชิาการให้มี

ประสบการณ์จากการนาํความรู้

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ไปปฏิบติังานจริง 

- สนบัสนุนบุคลากรดา้นการเรียนการ

สอนให้ทํางานวิจัยและงานบริการ

วิชาการแก่สังคม  ชุมชน  และองคก์ร

ภายนอก 

- ปริมาณงานวจิยั 

- บริการวชิาการ 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1 ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

     จดัการศึกษาเป็นแบบทวภิาค 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจจะมีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

ไม่มี 

2 การดําเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคตน้  เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์ 

ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 (1) เป็นไปตามขอ้บงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551  หมวด 1 ขอ้ 6 

(2) คุณสมบติัอ่ืนๆ ตาม ประกาศอ่ืนใดท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

เน่ืองจากนกัศึกษาแรกเขา้มีความรู้แตกต่างกนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาทางดา้นภาษาองักฤษและ

คณิตศาสตร์ 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

อาจมีการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานในภาคฤดูร้อนก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก โดยข้ึนอยู่กบั

การพิจารณาของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

จาํนวนนกัศึกษา/ชั้นปี 
ปีการศึกษาท่ีรับเขา้และปีท่ีจะสาํเร็จการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 

ชั้นปีท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีท่ี 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปีท่ี 3 - - 40 40 40 

ชั้นปีท่ี 4 - - - 40 40 

รวมจาํนวนนกัศึกษา 40 80 120 160 160 

จาํนวนบณัฑิตท่ีคาดวา่จะสาํเร็จ

การศึกษา 

- - - - 40 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ หมาย

เหตุ 2554 2555 2556 2557 2558 

ค่าบาํรุงการศึกษา 576,000 1,152,000 1,728,000 2,304,000 2,304,000  

ค่าลงทะเบียน       

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล       

รวมรายรับ 576,000 1,152,000 1,728,000 2,304,000 2,304,000  
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
งบประมาณท่ีตอ้งการแต่ละปี(บาท) หมาย

เหตุ 2554 2555 2556 2557 2558 

เงิ น เดื อ น แ ล ะ ค่ า จ้า ง

ประจาํ 

  -อตัราเดิม 

  -อตัราใหม่ 

ค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ 

ค่าหนงัสือและวารสาร 

รายจ่ายอ่ืนๆ 

- 

 

 

- 

200,000 

- 

- 

 

 

- 

300,000 

- 

- 

 

 

- 

350,000 

- 

- 

 

 

- 

400,000 

- 

- 

 

 

- 

400,000 

- 

 

รวมงบดาํเนินการ 200,000 300,000 350,000 400,000 400,000  

ค่าครุภณัฑ ์

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

300,000 400,000 

- 

500,000 

- 

500,000 

- 

500,000 

- 

 

รวมงบลงทุน 300,000 400,000 500,000 500,000 500,000  

รวมทั้งส้ิน 500,000 700,000 850,000 900,000 900,000  

 

2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียนและเป็นไปตามขอ้บงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาวา่ดว้ยการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี พ.ศ. 2551  หมวด 2 ขอ้ 13 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 

เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 หมวด 3 ขอ้ 15 
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3 หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกติ  

รวมตลอดหลกัสูตร  131 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

โครงสร้างหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  มีรายละเอียดใน

หลกัสูตร จาํนวนหน่วยกิตรวม  131  หน่วยกิต  ดงัน้ี 

ก  หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป        30 หน่วยกติ 

   ก.1 รายวชิากลุ่มวชิาภาษา ไม่นอ้ยกวา่     12 หน่วยกิต  

          ก.1.1 บงัคบัเรียน 3 รายวชิา   9 หน่วยกิต  

       ก.1.2 เลือกเรียน 1 รายวชิา    3 หน่วยกิต 

        ก.2 รายวชิากลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่   9 หน่วยกิต 

    ก.2.1 บงัคบัเรียน 2 รายวชิา   6 หน่วยกิต  

    ก.2.2 เลือกเรียน 1 รายวชิา    3 หน่วยกิต 

    ก.3 รายวชิากลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไม่นอ้ยกวา่     9 หน่วยกิต 

      ก.3.1 บงัคบัเรียน 2 รายวชิา   6 หน่วยกิต 

       ก.3.2 เลือกเรียน 1 รายวชิา     3 หน่วยกิต 

ข  หมวดวชิาเฉพาะด้าน        95 หน่วยกติ 

   ข.1 วชิาแกนทางดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์   12 หน่วยกิต 

   ข.2 กลุ่มวชิาบงัคบั        55 หน่วยกิต 

   ข.3 กลุ่มวชิาเลือก        12 หน่วยกิต 

   ข.4 กลุ่มวชิาภาษาองักฤษสาํหรับวชิาชีพ    9 หน่วยกิต 

   ข.5 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพหรือสหกิจศึกษา     7 หน่วยกิต 

ค  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่            6 หน่วยกติ 

 รวม           131 หน่วยกติ 
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3.1.3 รายวชิา 

  - รหัสวชิา 

รหสัวชิา  ประกอบดว้ย  สามหลกัแรกเป็นตวัอกัษรและตามดว้ยเลข 4 หลกั  มีความหมายดงัน้ี 

   GEL  รหสัวชิาการศึกษาทัว่ไปกลุ่มวชิาภาษา  

   GEH  รหสัวชิาการศึกษาทัว่ไปกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   GES  รหสัวชิาการศึกษาทัว่ไปกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

   ELT  รหสัวชิาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์  

   IND  รหสัวชิาคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

 เลขหลกัพนั  ระดบัความยากง่าย/ชั้นปีท่ีควรเรียน 

 เลขหลกัร้อย กลุ่มวชิา 

 เลขหลกัสิบและหน่วย ลาํดบัวชิาในกลุ่มวชิา 

    -รายวชิา 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป       30 หน่วยกิต 

ก.1 กลุ่มวชิาภาษา  ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

ก.1.1 บงัคบัเรียน  

GEL1001 

3 รายวชิา                  9 หน่วยกิต 

การใชภ้าษาไทย  

Thai  Usage 

 

3(3-0-6) 

GEL1002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้ 

English for Communication and Information Retrieval 

3(3-0-6) 

GEL1003 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและทกัษะการเรียน 

English for Communication and Study Skills 

3(3-0-6) 

ก.1.2 เลือกเรียน  

GEL2001  

1 รายวชิา                   3 หน่วยกิต 

ภาษาไทยเชิงวชิาการ  

Thai  for Academic Purposes 

 

3(3-0-6) 

GEL2002 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  

English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 
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ก.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

ก.2.1 บงัคบัเรียน 

GEH1001 

 2 รายวชิา                   6 หน่วยกิต 

สุนทรียภาพกบัชีวติ 

Aesthetic Appreciation 

 

3(3-0-6) 

GEH1002 สังคมไทยในบริบทโลก  

Thai Society in Global Context 

3(3-0-6) 

ก.2.2 เลือกเรียน 

GEH2001 

1 รายวชิา                    3 หน่วยกิต 

การพฒันาตน  

Self  Development 

 

3(3-0-6) 

GEH2002 ความจริงของชีวติ    

Truth of Life  

3(3-0-6) 

 

ก.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 

ก.3.1 บงัคบัเรียน 

GES1001 

2 รายวชิา                     6 หน่วยกิต 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้  

IT for Communication and Learning 

 

3(3-0-6) 

GES1002 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวติ  

Science and Technology for Quality of Life 

3(3-0-6) 

ก.3.2 เลือกเรียน 

GES2001   

1 รายวชิา                    3 หน่วยกิต 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัส่ิงแวดลอ้ม  

Science, Technology and Environment  

 

3(3-0-6) 

GES2002    การคิดและการตดัสินใจ 

Thinking and Decision Making 

3(3-0-6) 
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ข. หมวดวชิาเฉพาะด้าน       95 หน่วยกิต 

ข.1 วชิาแกนทางดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  12 หน่วยกิต 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

ELT1501 ฟิสิกส์สาํหรับนกัเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 

Physics for Electronic Technologists 

3(3-0-6) 

IND1110 เคมีในอุตสาหกรรมและชีวติประจาํวนั 

Chemistry in Industrial and Daily Life 

3(3-0-6) 

ELT1502 คณิตศาสตร์สาํหรับนกัอิเล็กทรอนิกส์ 1 

Mathematics for Electronics 1 

3(3-0-6) 

ELT1503 คณิตศาสตร์สาํหรับนกัอิเล็กทรอนิกส์ 2 

Mathematics for Electronics 2 

3(3-0-6) 

 

ข.2 กลุ่มวชิาบงัคบั       55 หน่วยกิต 

ELT1201 เคร่ืองมือวดัอิเล็กทรอนิกส์ 

Electronic Instruments 

3(2-2-5) 

ELT1202 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 

Electric Circuit Analysis 

3(3-0-6) 

ELT1203 ปฏิบติัวงจรไฟฟ้า 

Electric Circuit Laboratory 

1(0-2-1) 

ELT1204 การวเิคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

Electronics Circuit Analysis 

3(3-0-6) 

ELT1205 ปฏิบติัวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

Electronic Laboratory 

1(0-2-1) 

ELT2301 การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

Electronics Drawing 

1(0-2-1) 

ELT2302 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

Electromagnetic Field 

3(3-0-6) 

  

 

 



 
 

 

14 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

ELT2303 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

Electronics Circuit Design  

3(3-0-6) 

ELT2304 ปฏิบติัการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

Electronics Circuit Design Laboratory 

1(0-2-1) 

ELT2305 อิเล็กทรอนิกส์กาํลงั  

Power Electronics  

3(3-0-6) 

ELT2505 เทคโนโลยสีารก่ึงตวันาํ 

Semiconductor Technologies 

3(3-0-6) 

ELT3408 ระบบควบคุม 

Control System 

3(3-0-6) 

ELT2405 เทคโนโลยดิีจิตอล 

Digital Technology 

3(2-2-5) 

ELT2406 สัญญาณและระบบ 

Signals and Systems 

3(3-0-6) 

ELT2407 หลกัการส่ือสาร 

Principle of Communication 

3(3-0-6) 

ELT4405 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 

Digital Signal Processing 

3(3-0-6) 

ELT1602 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(2-2-5) 

ELT3602 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Computer Network 

3(3-0-6) 

ELT3603 ปฏิบติัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

Computer Network Laboratory 

1(0-2-1) 

ELT3508 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรเลอร์ 

Microprocessor and Microcontroller 

3(2-2-5) 

ELT3509 การประยกุตใ์ชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์สาํหรับหุ่นยนต ์

Microcontroller Application for Robots 

3(2-2-5) 
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รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

ELT3802 โครงงานเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 1 

Eelectronics Technology Project 1 

1(0-2-5) 

ELT4803 โครงงานเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 2 

Eelectronics Technology Project 2 

1(0-2-5)  

 

ข.3 กลุ่มวชิาเลือก เลือกจากวชิาต่อไปน้ี   12 หน่วยกิต 

ELT2506 ระบบสมองกลฝังตวั 

Embedded System 

3(2-2-5) 

ELT3101 การควบคุมเคร่ืองจกัรซีเอน็ซี 

Computerized Numerical Control 

3(2-2-5) 

ELT3102 เทคโนโลยรีะบบอตัโนมติัในอุตสาหกรรม 

Industrial Automation Technology 

3(2-2-5) 

ELT3103 โครงข่ายประสาทเทียม 

Artificial Neural Networks 

3(3-0-6) 

ELT3107 การเรียนรู้ของเคร่ือง 

Machine Learning 

3(3-0-6) 

ELT3302 การจาํลองวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก 

Digital and Logic Simulation 

3(2-2-5) 

ELT3303 การประมวลผลภาพดิจิตอล 

Digital Image Processing 

3(3-0-6) 

ELT3304 ความน่าจะเป็นและสถิติวศิวกรรม 

Engineering Probability and Statistic 

3(3-0-6) 

ELT3305 การออกแบบวงจรกรองแบบอนาลอก 

Analog Filter Design 

3(3-0-6) 

ELT3306 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มากเบ้ืองตน้ 

Basic VLSI Design 

3(3-0-6) 

ELT3604 การส่ือสารแบบดิจิตอล 

Digital Communication 

 

3(3-0-6) 
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รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

ELT3605 ทฤษฏีสารสนเทศ 

Information Theory 

3(3-0-6) 

ELT3606 การออกแบบระบบเครือข่าย 

Network Design 

3(2-2-5) 

ELT3607 ระบบการส่ือสารเคล่ือนท่ี 

Mobile Communication Systems 

3(3-0-6) 

ELT3608 เครือข่ายการส่ือสารไร้สายและอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

Wireless and Mobile Networks 

3(3-0-6) 

ELT3609 เร่ืองเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์ 

Selected Topics in Electronics 

3(3-0-6) 

วชิาเลือกกลุ่มโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

           ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ จากกลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟตแ์วร์ หรือ กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องาน

ประยกุต ์ในหลกัสูตรต่อไปน้ี  วทิยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยสีารสนเทศ  หรือวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาโดยมีขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 

1) วชิาไม่ซํ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้ และ/หรือรายวชิาท่ีมีคาํอธิบายรายวชิาแตกต่างจากรายวชิา

ท่ีกาํหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ 70% และตอ้งไม่เป็นรายวชิาท่ีกาํหนดใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วย

กิตรวมในเกณฑก์ารสาํเร็จหลกัสูตรของสาขาวชิาน้ี 

2) หากมีขอ้พิจารณาใดๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

 

ข.4 กลุ่มวชิาภาษาองักฤษสาํหรับวชิาชีพ   9 หน่วยกิต 

IND3205 ภาษาองักฤษสาํหรับนกัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

English for Industrial Technologists 

3(3-0-6) 

IND3207 ภาษาองักฤษสาํหรับนกัเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 

English for Electronic Technologists 

3(3-0-6) 

IND3303 การนาํเสนองานดา้นเทคโนโลยเีป็นภาษาองักฤษ 

Technology Presentation in English 

3(3-0-6) 
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ข.5 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพหรือสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 

แผน 1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

ELT3406 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 

Preparation for Field Experience in Electronics Technology 

2(90) 

ELT4503 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 

Field Experience in Electronics Technology 

5(450) 

แผน 2 

ELT3407 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 

Preparation for Cooperative Education in Electronics Technology 

1(90) 

ELT4505 สหกิจศึกษาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 

Cooperative Education in Electronics Technology 

6(540) 

ค. วชิาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาโดยไม่ซํ้ ากบัรายวชิา

ท่ีเคยเรียนมาแลว้ และ/หรือรายวิชาท่ีมีคาํอธิบายรายวิชาแตกต่างจากรายวิชาท่ีกาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 

70% และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกาํหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลกัสูตรของ

สาขาวชิาน้ี  หากมีขอ้พิจารณาใดๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 

แผนการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

แสดงดงัน้ี  แผนการศึกษาท่ีกาํหนดน้ีอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
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ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่1 

 รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

 GEL1001 การใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 

Thai Usage  

 GEL1002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้ 3(3-0-6) 

English for Communication and Information Retrieval  

 ELT1501 ฟิสิกส์สาํหรับนกัเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

Physics for Electronic Technologists 

 ELT1202 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6) 

Electric Circuit Analysis 

 ELT1203 ปฏิบติัวงจรไฟฟ้า 1(0-2-1) 

Electric Circuit Laboratory 

 ELT1502 คณิตศาสตร์สาํหรับนกัอิเล็กทรอนิกส์ 1 3(3-0-6) 

Mathematics for Electronics 1 

 ELT1201 เคร่ืองมือวดัอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

Electronic Instruments 

รวม  19  หน่วยกิต 
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ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 

 รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

 GEL1003 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 

English for Communication and Study Skills  

 GEL2001 ภาษาไทยเชิงวชิาการ  

  Thai for Academic Purposes  

หรือ 3(3-0-6) 

 GEL2002 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 

  English for Academic Purposes  

 ELT1503 คณิตศาสตร์สาํหรับอิเล็กทรอนิกส์ 2 3(3-0-6) 

Mathematics for Electronics 2 

 IND1110 เคมีในอุตสาหกรรมและชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 

Chemistry in Industrial and Daily Life 

 ELT1204 การวเิคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

Electronics Circuit Analysis 

 ELT1205 ปฏิบติัวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-2-1) 

Electronic Laboratory 

 ELT2302 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 

Electromagnetic Field  

 

รวม  19  หน่วยกิต 
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ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่1 

 รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

 GEH1001 สุนทรียภาพกบัชีวติ 3(3-0-6) 

Aesthetic Appreciation 

 GEH1002 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6)  

Thai Society in Global Context 

 ELT2303 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

Electronics Circuit Design 

 ELT2304 ปฏิบติัการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-2-1) 

Electronics Circuit Design Laboratory 

 ELT2301 การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-2-1) 

Electronics Drawing 

 ELT2405 เทคโนโลยดิีจิตอล  3(2-2-5) 

Digital Technology 

 ELT1601 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

Computer Programming 

 ELT2505 เทคโนโลยสีารก่ึงตวันาํ 3(3-0-6) 

Semiconductor Technologies 

รวม  20  หน่วยกิต 
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ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 

 รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

 GEH2001 การพฒันาตน  

  Self Development 

หรือ 3(3-0-6) 

 GEH2002 ความจริงของชีวติ 

  Truth of Life 

 GES2001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัส่ิงแวดลอ้ม  

  Science, Technology, and Environment  

หรือ 3(3-0-6) 

 GES2002 การคิดและการตดัสินใจ 

  Thinking and Decision Making 

 ELT2305 อิเล็กทรอนิกส์กาํลงั 3(3-0-6) 

Power Electronics  

 ELT2406 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 

Signals and Systems  

 ELT3408 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

Control Systems 

 ELT3508 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5) 

Microprocessor and Microcontroller  

 

รวม  18  หน่วยกิต 
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ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่1 

 รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

 GES1001 เทคโนโยลีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

IT for Communication and Learning 

 GES1002 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

  Science and Technology for Quality of Life 

 ELT2407 หลกัการส่ือสาร 3(3-0-6) 

Principle of Communication 

 ELT3602 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

Computer Network 

 ELT3603 ปฏิบติัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) 

Computer Network Laboratory 

 IND3205 ภาษาองักฤษสาํหรับนกัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3(3-0-6) 

English for Industrial Technologists 

 XXXxxxx วชิาเลือก 1 3(x-x-x) 

 

รวม  19  หน่วยกิต 
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ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 

 รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

 IND3207 ภาษาองักฤษสาํหรับนกัเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

English for Electronic Technologists  

 ELT3509 การประยกุตใ์ชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์สาํหรับหุ่นยนต ์ 3(2-2-5) 

Microcontroller Application for Robots 

 ELT3802 โครงงานเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 1 1(0-2-5) 

Electronics Technology Project 1 

 XXXxxxx วชิาเลือก 2 3(x-x-x) 

 XXXxxxx วชิาเลือก 3 3(x-x-x) 

 XXXxxxx วชิาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

 

รวม 16   หน่วยกิต 
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ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่1 

 รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

 IND3303 การนาํเสนองานดา้นเทคโนโลยเีป็นภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

Techonlogy Presentation in English  

 ELT4405 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 3(3-0-6) 

Digital Signal Processing 

 ELT4803 โครงงานเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 2 1(0-2-5) 

Electronics Technology Project 2 

 XXXxxxx วชิาเลือก 4 3(x-x-x) 

 XXXxxxx วชิาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

 

แผน 1 เลือกเรียน 

 ELT3406 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์  2(90) 

  Preparation for Field Experience in Electronics Technology  

หรือแผน 2 เลือกเรียน  

 ELT3407 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 1(90) 

  Preparation for Cooperative Education in Electronics Technology 

  

แผน1 รวม  15  หน่วยกิต 

แผน2 รวม  14  หน่วยกิต 
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ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 

แผน 1 เลือกเรียน 

 ELT4503 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 5(450) 

  Field Experience in Electronics Technology 

หรือแผน 2 เลือกเรียน  

 ELT4505 สหกิจศึกษาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 6(540) 

  Cooperative Education in Electronics Technology 

 

แผน1 รวม  5  หน่วยกิต 

แผน2 รวม  6  หน่วยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวชิา 

ดูในภาคผนวก  

 

3.2 ช่ือ  สกุล  เลขประจําบัตรประชาชน  ตําแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 

ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวชิาเอก 
ตําแหน่ง

วชิาการ 

ภาระการสอน ชม./ปี

การศึกษา 

2554 2555 2556 2557 

1 นายศุภโยธิน  ณ สงขลา วท.บ. 

(2531) 

วท.ม. 

(2541) 

 

ปร.ด. 

(2554) 

อิเล็กทรอนิกส์ 

(มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม) 

โครงข่ายโทรคมนาคมและ

คอมพิวเตอร์ 

(มหาวิทยาลยัรังสิต) 

การจดัการเทคโนโลยี 

(มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร) 

อาจารย ์ 12 12 12 12 

2 นางสาวนารีนาถ รักสุนทร 

 

วศ.บ. 

(2537) 

 

M.S. 

(2545) 

Ph.D. 

(2552) 

วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้ 

คุณทหารลาดกระบงั) 

Electrical Engineering 

(University of Colorado, USA) 

Electrical Engineering 

(Mississippi State University, USA) 

อาจารย ์ 12 12 12 12 

3 นายวนิยั   ใจกลา้ คอ.บ. 

(2545) 

 

คอ.ม 

(2547) 

 

ปร.ด. 

(2553) 

วศิวกรรมโทรคมนาคม 

(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้ 

คุณทหารลาดกระบงั) 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ) 

ไฟฟ้าศึกษา 

(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ) 

อาจารย ์ 12 12 12 12 
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ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวชิาเอก 
ตําแหน่ง

วชิาการ 

ภาระการสอน ชม./ปี

การศึกษา 

2554 2555 2556 2557 

4 นายณรงค ์ ณรงครั์ตน์ อส.บ. 

(2541) 

 

วศ.ม. 

(2546) 

 

เทคโนโลยโีทรคมนาคม 

(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้ 

คุณทหารลาดกระบงั) 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้ 

คุณทหารลาดกระบงั) 

อาจารย ์ 12 12 12 12 

5 นายพงศร์ะพี  แกว้ไทรฮะ 

 

วศ.บ. 

(2547) 

 

วศ.ม. 

(2550) 

 

วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้ 

คุณทหารลาดกระบงั) 

วศิวกรรมระบบควบคุม 

(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้ 

คุณทหารลาดกระบงั) 

อาจารย ์ 12 12 12 12 

3.2.2 อาจารย์ประจํา 

ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวชิาเอก 
ตําแหน่ง

วชิาการ 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 

1 นายปรุงศกัด์ิ  อตัพฒุ อส.บ. 

 

วศ.ม. 

 

ปร.ด. 

เทคโนโลยไีฟฟ้า

อุตสาหกรรม 

วศิวกรรมการจดัการ

อุตสาหกรรม 

การจดัการเทคโนโลย ี

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์
3 3 3 3 

2 นายชนมภทัร  โตระสะ 

 

ค.อ.บ. 

ค.อ.ม. 

วท.ด. 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

ภูมิสารสนเทศ 

อาจารย ์ 6 3 3 3 

3 นายรัชศกัด์ิ  สารนอก วศ.บ. 

ค.อ.ม. 

วศิวกรรมไฟฟ้ากาํลงั 

วศิวกรรมไฟฟ้า 
อาจารย ์ 3 3 3 3 

4 นายรว ิ อุตตมธนินทร์ 

 

วศ.บ. 

วศ.ม. 

วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

วศิวกรรมไฟฟ้า 
อาจารย ์ 6 3 3 3 

5 นายพรภวษิย ์ บุญศรีเมือง 

 

วศ.บ. 

วศ.ม. 

วศิวกรรมโทรคมนาคม 

วศิวกรรมโทรคมนาคม 
อาจารย ์ 3 9 9 9 
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3.2.3 ประวตัิและผลงานทางวชิาการอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 

ลาํดับที ่1. นายศุภโยธิน ณ สงขลา 

 

ดร.ศุภโยธิน  ณ สงขลา 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

supayotin.na@ssru.ac.th   n_songkla@hotmail.com 

โทรศพัท ์08-4674-8558 

การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร ปี 2554 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มหาวทิยาลยัรังสิต  ปี2541 

วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  ปี 2531 

 

การทาํงาน 

ปัจจุบัน 

ประธาน  ศูนยใ์หก้ารศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

อาจารยป์ระจาํ  สาขาวชิาเทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ 

กรรมการ  สภาคณาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

ประสบการณ์โดยสังเขป 

ดา้นการบริหาร: 

กรรมการ  โครงการพลงังานสาํรองและโครงการประหยดัพลงังาน มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

ผูจ้ดัการโครงการ  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

ดา้นการวจิยั: 

นกัวจิยั  โครงการพลงังานสาํรอง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ศูนยร์ะนอง 

นกัวจิยั  โครงการพลงังานสาํรอง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ศูนยใ์หก้ารศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี 

นกัวจิยั  การวจิยัการผลิตไบโอดีเซลจากปาลม์ จงัหวดัระนอง ปี พ.ศ.2553 

นกัวจิยั  การสาํรวจความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการสาํนกังานเขตในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2553 

นกัวจิยั  แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
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นกัวจิยั  โครงการศึกษาวจิยัเชิงสาํรวจประสิทธิภาพของการสาํรองพลงังานทดแทน/หมุนเวยีนในครัวเรือนและ 

 ชุมชน จงัหวดันครราขสีมา ภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

หวัหนา้คณะวจิยั  โครงการศึกษาวจิยัการส่งเสริมการผลิตและจดัการพืชพลงังานทดแทน ภายใตแ้ผนปฏิบติัการ 

 ไทยเขม้แขง็ 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

นกัวจิยั  โครงการส่งเสริมการผลิตและการจดัการพืชพลงังานทดแทน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

บทความตีพิมพ:์ 

Lunchakorn Nintarat, Wasana Kwannimit, Supayotin Na Songkla, Winai Jaikla "Four Quadrant Current-mode  

Multiplier Using CCCDTAs" 2 0 1 0  Joint International Conference on Information & Communication 

Technology, Electronic and Electrical Engineering, pp.179-182, 21- 24 December 2010. 

Supayotin Na Songkla, Winai Jaikla "A New Resistor-less Current-mode Sinusoidal Quadrature Oscillator  

Using CCCIIs" Proceedings of the 1 8 th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits 

and Systems, Gliwice, 16-18 June 2011. 

 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2554 
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ลาํดับที ่2. นางสาวนารีนาถ รักสุนทร 

ประวตัิการศึกษา 

 ระดับ   สาขา        สถาบนั 

ปริญญาตรี  วศ.บ. (วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

                เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ปริญญาโท  M.S. in Electrical Engineering  University of Colorado, USA 

ปริญญาเอก   Ph.D. in Electrical Engineering  Mississippi State University, USA 

สาขาวชิาการทีม่ีความชํานาญพเิศษ 

  การวเิคราะห์ภาพไฮเปอร์สเปกตรัม การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข/ภาพดิจิทลั และการรู้จาํแบบ

แพตเทิร์น 

ประสบการณ์ทีเ่กี่ยวข้องกบัการบริหารงานวจัิยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

ก. ผลงานวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติและนานาชาติ 

[1]   นารีนาถ  รักสุนทร  กลัยณฏัฐ ์ กุหลาบเพช็รทอง  และ ศุภโยธิน ณ สงขลา, “การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองอี

วแีอลเอม็เอม็จาํแนกประเภทขอ้มูลภาพหลายช่วงคล่ืน: กรณีศึกษาพื้นท่ีมหาวทิยลยัราชภฏัสวนสุนนัทา,”  

การประชุมวชิาการเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจาํปี ๒๕๕๓, ธนัวาคม ๒๕๕๓. 

[2]   N. Raksuntorn and Q. Du, "Nonlinear spectral mixture analysis for hyperspectral imagery in an 

unknown environment," IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 7, no. 4, pp. 836-840, Oct. 

2010. 

[3]   N. Raksuntorn and Q. Du, "Fast algorithm for searching endmember set per pixel," Proceedings of 

SPIE International Conference on Algorithms and Technologies for Multispectral, Hyperspectral, and 

Ultraspectral Imagery XVI (part of 2010 SPIE Defense & Security Symposium), SIPE vol. 7695, pp. 

76951P-76951P-8, Orlando, Florida, Apr. 2010. 

[4] นารีนาถ  รักสุนทร  และ ชนมภทัร  โตระสะ, “การจาํแนกภาพถ่ายดาวเทียมดว้ยรังสีผสมเชิงเส้น  

กรณีศึกษา: พื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม,”  การประชุมวชิาการเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ

แห่งชาติ ประจาํปี ๒๕๕๒, ธนัวาคม ๒๕๕๒. 

[5]  N. Raksuntorn and Q. Du, "Nonlinear mixture analysis for hyperspectral imagery," Proceedings of 

IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium, Cape Town, South Africa, Jul. 2009. 

http://www.ece.msstate.edu/%7Edu/AO.pdf
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[6] Q. Du, N. Raksuntorn, N. H. Younan, and R. L. King, "Endmember extraction for hyperspectral 

imagery," Applied Optics, vol. 47, no. 28, pp. F77-F84, Oct. 2008. 

[7] Q. Du, N. Raksuntorn, A. Orduyilmaz, and L. M. Bruce, "Automatic registration and mosaicking for 

airborne multispectral image sequences," Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, vol. 74, no. 

2, pp.169-181, Feb. 2008. 

 [8] Q. Du, N. Raksuntorn, and A. Orduyilmaz, "Restoration of degraded video through turbulent 

atmosphere," Proceedings of IEEE International Conference on Image Processing, pp. 2009-2012, 

Atlanta, GA, Oct. 2006. 

งานวจัิยที่ทาํเสร็จแล้ว 

 เร่ือง การวเิคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลโดยใชต้น้แบบ Endmember Variable Linear Mixture  

   Model (EVLMM)  

 แหล่งทุน สาํนกัวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 เผยแพร่ นารีนาถ  รักสุนทร  กลัยณฏัฐ ์ กุหลาบเพช็รทอง  และ ศุภโยธิน ณ สงขลา, “การ 

   ประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองอีวแีอลเอม็เอม็จาํแนกประเภทขอ้มูลภาพหลายช่วงคล่ืน:  

   กรณีศึกษาพื้นท่ีมหาวทิยลยัราชภฏัสวนสุนนัทา,”  การประชุมวชิาการเทคโนโลย ี

   อวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจาํปี ๒๕๕๓, ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

งานวจัิยทีก่าํลงัทาํ 

  เร่ือง การประเมินพื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (Quantitative Estimate of  

   Vegetation Cover in Dusit District, Bankok)  

 แหล่งทุน สาํนกัวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 สถานภาพ ไดท้าํการวิจยัลุล่วงแลว้ประมาณ 70% 
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ลาํดับที ่3. นายวนัิย ใจกล้า 

 

 

ข้อมูลส่วนตัว 

• ช่ือ-สกุล นายวนิยั ใจกลา้ 

• วนัเกิด: 17 ตุลาคม 2522 

• สถานท่ีเกิด อาํเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

 

ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ 

สาขาวชิาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์   คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

เลขท่ี 1 ถ. อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 

โทรศพัท:์ 0-2243-2240 ต่อ 337 

Email: winai.ja@hotmail.com, Winai.ja@ssru.ac.th 

Homepage: http://www.fit.ssru.ac.th/jnai/ 

 

ประวตัิการศึกษา 

2543: ประกาศนียบติัวชิาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วทิยาลยัเทคนิคบุรีรัมย ์

2545: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวศิวกรรมโทรคมนาคม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม 

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

2547: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ 

 นครเหนือ 

2553: ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาไฟฟ้าศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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สาขางานวจัิยและความเช่ียวชาญพเิศษ 

• Electronics Devices 

• Analog Integrated Circuits 

• Linear Systems 

• Low-power, Low-voltage circuits 

• Electronics Circuit & System Design 

• Electronics Communications 

• Analog & Mixed Signal Processing 

 

สมาชิกองค์การทางวชิาชีพ 

• Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications, and Information (ECTI) 

Association, Thailand 

 

ประวตัิการทาํงาน 

• (2546 – 2547) อาจารยป์ระจาํแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วทิยาลยัเทคนิคบุรีรัมย ์

• (2548– ปัจจุบนั) อาจารยป์ระจาํโปรแกรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

• (2550) อาจารยพ์ิเศษ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม 

  ราชูปถมัภ ์

• (2552) อาจารยพ์ิเศษ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

• (2552- 2553) หวัหนา้สาขาวิชาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยั 

  ราชภฏัสวนสุนนัทา 

• (2553- ปัจจุบนั) รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสวน 

  สุนนัทา 

 

วทิยากร 

• วทิยากรบรรยายเร่ือง “การพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัสาขาวศิวกรรมศาสตร์” มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช 

  มงคลอีสาน วนัท่ี 27-28 เมษายน พ.ศ. 2549 

• วทิยากรบรรยายเร่ือง “การเขียนงานวจิยัในชั้นเรียน” มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี วนัท่ี 13-15 ตุลาคม  
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  2551 

• วทิยากรบรรยายเร่ือง “การออกแบบและวเิคราะห์วงจรดว้ยโปรแกรม PSPICE” โรงเรียนเทคโนโลย ี

  หมู่บา้นครู วนัท่ี 16-17 ตุลาคม 2551 

• วทิยากรบรรยายเร่ือง “การใชง้านโปรแกรม PSPICE” มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี วนัท่ี 13-15  

  พฤศจิกายน 2551 

• วทิยากรบรรยายเร่ือง “การเขียนโครงการและบทความวจิยัในระดบันานาชาติ” มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

  ราชมงคลอีสาน วนัท่ี 16-17 มกราคม 2552 

• วทิยากรบรรยายเร่ือง “การใชง้านโปรแกรมจาํลองการทาํงาน PSpice” วทิยาลยัชุมชนพิจิต วนัท่ี 26-27  

  มีนาคม 2552 

• วทิยากรบรรยายเร่ือง “การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวเิคราะห์วงจร” แผนกวชิาไฟฟ้า 

  กาํลงั ภาควชิาอุตสาหกรรม โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจ วนัท่ี 10 กนัยายน 2552 

• วทิยากรบรรยายเร่ือง “การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”  

  สาขาวชิาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ วทิยาลยัเทคนิคนครพนม มหาวทิยาลยันครพนม วนัท่ี 9-11  

  ตุลาคม 2552 

ทุนวจัิยทีเ่คยได้รับ 

ปี พ.ศ. โครงการ สถาบนัท่ีใหทุ้น 

2548 วงจรเรียงสัญญาณเตม็คล่ืนโหมดกระแส

แบบแม่นยาํโดยใชว้งจรสายพานกระแสและ 

OTA 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

2548 โครงข่ายกรองความถ่ีโหมดกระแสแบบ

หลายหนา้ท่ีและการประยกุตใ์ชง้าน 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

2548 วงจรกาํเนิดสัญญาณแบบควอเดรนเจอร์และ

วงจรกรองความถ่ีโหมดกระแสหลายหนา้ท่ี

โดยใช ้CCCDBA 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

2549 การออกแบบ  CDTA ท่ีสามารถควบคุมดว้ย

กระแสโดยใชเ้ทคโนโลย ี CMOS และการ

ประยกุตใ์ชง้าน 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

2550 วงจรคูณ/หารสัญญาณแอนาล็อกโหมด

กระแสโดยใช ้CCCDTA 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
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2550 วงจรกรองความถ่ีโหมดกระแสหลายหนา้ท่ี

หน่ึงเอาตพ์ุตท่ีควบคุมไดด้ว้ยระบบดิจิตอล 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

2551 วงจรกรองความถ่ีโหมดคู่หลายหนา้ท่ี

อุปกรณ์นอ้ยท่ีควบคุมไดด้ว้ยวธีิทาง

อิเล็กทรอนิกส์โดยใช ้DO-CCCIIs 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

2551 วงจรกาํเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์และ

วงจรกรองความถ่ีโหมดกระแสหลายหนา้ท่ี

ท่ีต่อคาสเคดไดโ้ดยใช ้ DO-CCCII และ 

OTA 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

2552 การสร้างอุปกรณ์สาํเร็จรูปวงจรสายพาน

กระแสส่งผา่นความนาํบนพื้นฐานของวงจร

สายพานกระแสและวงจรขยายความนาํถ่าย

โอนท่ีหาซ้ือไดต้ามทอ้งตลาดและการ

ประยกุตใ์ชง้าน 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

2552 การวจิยัและพฒันาตน้แบบชุดสาธิตการ

ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โหมดกระแส 

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

2553 การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกาํเนิด

สัญญาณซายน์แบบควอเดรเจอร์โหมด

กระแสโดยใช ้ CC-CDTA และการ

ประยกุตใ์ชง้านกบัการศึกษาดา้นการ

ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

2553 การสังเคราะห์และออกแบบวงจรเลียนแบบ

อุปกรณ์โดยใช ้CCCCTA 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

2554 การสังเคราะห์และออกแบบวงจรอินทิเกร

เตอร์โหมดกระแสและการประยกุตใ์ชง้าน 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

2554 การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกาํเนิด

สัญญาณซายน์หลายเฟสโหมดกระแสท่ี

ควบคุมไดด้ว้ยวธีิทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช ้

CCCDTA และอุปกรณ์ท่ีต่อลงกราวนด ์

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
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รางวลัและเกรียติคุณทีไ่ด้รับ 

• Student Travel Grant Award ในการประชุมวชิาการ The 7th International Symposium on  

  Communications and Information Technologies (ISCIT 2007), Sydney, AUSTRALIA, 16-19  

  October 2007. 

การนําเสนอผลงานวจัิยในการประชุมวชิาการ 

 ระดับนานาชาต ิ

1. The 2006 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS2006), the island of 

Kos, GREECE, 21-24 May 2006 

2. The 3rd ECTI Annual Conference, Ubon-ratchathani, THAILAND, 10-13 May 2006 

3. The International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers, and Communications 

(ITC-CSCC 2006), Chiang Mai, THAILAND, 10-13 July 2006 

4. The International Symposium on Communications and Information Technologies 2006 (ISCIT 

2006), Bangkok, THAILAND, 18-20 October 2006 

5. The 4th ECTI Annual Conference, Chieng Rai, THAILAND, 9-12 May 2007. 

6. The International Symposium on Integrated Circuits, ISIC-2007 (ISIC2007), SINGAPORE, 26-

28 September 2007. 

7. The 7th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 

2007), Sydney, AUSTRALIA, 16-19 October 2007. 

8. The 9th IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS2008), Macao, 

CHAINA, November 30 - December 3, 2008. 

9. The 2008 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems 

(ISPACS2008), Bangkok, THAILAND, 8-11 February, 2009. 

10. The 9th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 

2009), Incheon, KOREA, 28-30 September 2009. 

11. The 10th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 

2010), Tokyo, Japan, 26-29 October 2010. 

12. 3rd Joint International Information & Communication Technology, Electronic and Electrical 

Engineering (JICTEE 2010), Luangeprabang, Lao PDR, December 22–24, 2010. 
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13. The 6th International Symposium on Electronic Design, Test and Applications (Delta 2011), 

Queenstown, New Zealand, 17 - 19 January 2011. 

14. 18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Gliwice, 

Poland, 16-18 June 2011. 

15. The 9th IEEE International NEWCAS, Bordeaux, France, June 26 - 29, 2011. 

  

ระดับประเทศ 

1. การประชุมวชิาการทางวศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ คร้ังท่ี 4 (PEC4), ณ คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 8-9 ธนัวาคม 2548 

2. การประชุมวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์คร้ังท่ี 44, 30 มกราคม -2 กุมภาพนัธ์ 2549 

3. การประชุมวชิาการทางวศิวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 29, โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน พทัยา 

ชลบุรี, 9-10 พฤศจิกายน 2549 

4. การประชุมวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์คร้ังท่ี 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพนัธ์ 2550 

5. การประชุมวชิาการทางวศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ คร้ังท่ี 5 (PEC5), ณ โรงแรม

ภูเก็ต เกรซแลนด ์รีสอร์ท & สปา, ภูเก็ต, 10-11 พฤษภาคม 2550 

6. การประชุมวชิาการทางวศิวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 30, โรงแรมเฟลิกซ์ รีเวอร์ แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี, 

25-26 ตุลาคม 2550 

7. การประชุมสัมมนาทางวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก คร้ังท่ี 1, ในระหวา่ง

วนัท่ี 18-19 มกราคม 2551 

8. การประชุมวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์คร้ังท่ี 46, ในระหวา่งวนัท่ี 29 มกราคม - 1 

กุมภาพนัธ์ 2551 

9. การประชุมทางวชิาการระดบัชาติดา้นครุศาสตร์อุตสาหกรรม คร้ังท่ี 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ในระหวา่งวนัท่ี 25-26 เมษายน 2551 

10. การประชุมวชิาการทางวศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ คร้ังท่ี 6 (PEC6), ณ คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 8-9 พฤษภาคม 2551 

11. การประชุมสัมมนาเชิงวชิาการดา้นวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 1 มหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม ในระหวา่งวนัท่ี 15-17 มิถุนายน 2551 

12. กระประชุมวชิาการมหาวทิยาลยัราชมงคลวชิาการ คร้ังท่ี 1 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ. เมือง จ. 

ตรัง ในระหวา่งวนัท่ี 27-29 สิงหาคม 2551 
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ผู้เช่ียวชาญพจิารณาบทความวจัิยเพ่ือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิ

• วารสาร Circuits Systems and Signal Processing 

• วารสาร Journal of Circuits, Systems, and Computers 

• วารสาร Radioengineering 

• วารสาร International Journal of Electronics 

• วารสาร Journal of Electrical and Electronics Engineering Research 

• ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบประเมินคุณภาพ การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดีย เร่ือง วงจรขยายความนาํถ่ายโอน ของนางสาวกญัญาลกัษณ์ 

นุชประยรู นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาไฟฟ้า ภาควชิาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 

การเช่ือมโยงกบันักวจัิยทีเ่ป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวชิาทีท่าํการวจัิย  

ในปัจจุบัน ดร. วินัย ใจกล้า มีความร่วมมือในการทําวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศ โดยงานวิจัย

บางส่วนได้รับการตีพมิพ์ไปแล้วและบางส่วนกาํลงัดําเนินการอยู่ ดังนี ้

• Prof. Dr. Dalibor Biolek ภาควชิาวศิกรรมไฟฟ้า University of Defence Brno (UDB) และ Institute of 

Microelectronics, Brno University of Technology (BUT) ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ซ่ึงมีความเช่ียวชาญ

ดา้น general circuit theory, frequency filters และ computer simulation of electronic systems  

• Abhirup Lahiri จาก Division of Electronics and Communications at Netaji Subhas Institute of 

Technology University of Delhi ประเทศอินเดีย นอกจากน้ี Abhirup Lahiri ยงัทาํงานในตาํแหน่ง 

Design Consultant ท่ี STMicroelectronics ประเทศอินเดีย ซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้น Voltage-

mode/current-mode analog filter design, Sinusoidal oscillator design, Searching universal active 

elements for compact analog circuit design 

 

ค่า H-index ในฐานข้อมูล ISI ของ ดร. วนัิย ใจกล้า (วนัที ่25 เมษายน 2554) 
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ผลงานวจัิยทีไ่ด้ตีพมิพ์ 

วารสารระดับนานาชาต ิ

1. Montree Siripruchyanun and Winai Jaikla, "A Current-Mode Analog Multiplier/ Divider Based on 

CCCDTA", International Journal of Electronics and Communications, Vol. 62, No. 3, pp. 223-227, 

March 2008. มี impact factor 0.508 (ท่ีมา: Journal Citation Reports, 2009) 

2. Montree Siripruchyanun and Winai Jaikla, "CMOS current-controlled current differencing 

transconductance amplifier and applications to analog signal processing", International Journal of 

Electronics and Communications, Vol. 62, No. 4, pp. 277-287, April 2008. มี impact factor 0.508 

(ท่ีมา: Journal Citation Reports, 2009) 

3. Montree Siripruchyanun and Winai Jaikla, "Electronically Controllable Current-Mode Universal 

Biquad Filter Using Single DO-CCCDTA", Circuits Systems and Signal Processing, Vol. 27, No. 1, 

pp. 113-122, February 2008. มี impact factor 0.794 (ท่ีมา: Journal Citation Reports, 2009) 

4. Montree Siripruchyanun and Winai Jaikla, "Three-Input Single-Output Electronically Controllable 

Dual-Mode Universal Biquad Filter Using DO-CCCIIs", Active and Passive Electronic Components, 

vol. 2007, Article ID 36849, 6 pages, 2007. doi:10.1155/2007/36849 

5. Montree Siripruchyanun and Winai Jaikla, "Current Controlled Current Conveyor Transconductance 

Amplifier (CCCCTA): A Building Block for Analog Signal Processing", Electrical Engineering, Vol. 

90, No. 6, pp. 443-453, June 2008. มี impact factor 0.333 (ท่ีมา: Journal Citation Reports, 2009) 

6. Montree Siripruchyanun, Phamorn Silapan and Winai Jaikla, "Low-offset BiCMOS Current 

Controlled Current Differencing Buffered Amplifier (CC-CDBA) and Applications", The ECTI 

Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications (ECTI-EEC), Vol. 6, No. 1, pp. 

81-90, February 2008. 

7. Montree Siripruchyanun, Phamorn Silapan and Winai Jaikla, "Realization of CMOS Current 

Controlled Current Conveyor Transconductance Amplifier (CCCCTA) and Its Applications", Journal 

of Active and Passive Electronic Devices, Vol. 4, No. 1-2, pp. 35-53, 2009. 

8. Montree Siripruchyanun and Winai Jaikla, "Cascadable Current-mode biquad filter and quadrature 

oscillator using DO-CCIIs and OTAs", Circuits Systems and Signal Processing, Vol. 28, No. 1, pp. 

99-110, February 2009. มี impact factor 0.794 (ท่ีมา: Journal Citation Reports, 2009) 
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9. Montree Siripruchyanun, Chaiyan Chanapromma, Phamorn Silapan and Winai Jaikla, “BiCMOS 

Current-Controlled Current Feedback Amplifier (CC-CFA) and Its Applications,” WSEAS 

Transactions on Electronics, Vol. 5, No. 6, pp. 203-219, June 2008. 

10. Winai Jaikla, Montree Siripruchyanun, Josef Bajer and Dalibor Biolek, "A Simple Current-Mode 

Quadrature Oscillator Using Single CDTA", Radioengineering, Vol. 17, No. 4, pp. 33-40, December 

2008. มี impact factor 0.312 (ท่ีมา: Journal Citation Reports, 2009) 

11. Montree Siripruchyanun and Winai Jaikla, "Current-controlled current differencing 

transconductance amplifier and applications in continuous-time signal processing circuits", Analog 

Integrated Circuits and Signal Processing, Vol 61, No. 3, pp. 247-257, December 2009. มี impact 

factor 0.408 (ท่ีมา: Journal Citation Reports, 2009) 

12. Montree Siripruchyanun and Winai Jaikla, "Current-mode Biquadratic Filter Using DO-CCCDBAs", 

International Journal of Circuit Theory and Applications, Vol. 38, No. 3, pp. 321-330, April 2010. ม ี

impact factor 2.011 (ท่ีมา: Journal Citation Reports, 2009) 

13. Winai Jaikla, Montree Siripruchyanun, Dalibor Biolek and Viera Biolkova, "High-output-impedance 

current-mode multiphase sinusoidal oscillator employing current differencing transconductance 

amplifier-based allpass filters", International Journal of Electronics, Vol. 97, No. 7, pp. 811-826, July 

2010. มี impact factor 0.430 (ท่ีมา: Journal Citation Reports, 2009) 

14. Abhirup Lahiri, Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "Voltage-mode quadrature sinusoidal 

oscillator with current tunable properties", Analog Integrated Circuits and Signal Processing, online 

June 10, 2010, DOI 10.1007/s10470-010-9488-2. มี impact factor 0.408 (ท่ีมา: Journal Citation 

Reports, 2009) 

15. Winai Jaikla, Montree Siripruchyanun and Abhirup Lahiri, "Resistorless dual-mode quadrature 

sinusoidal oscillator using a single active building block," Microelectronics Journal, online September 

1, 2010, doi:10.1016/j.mejo.2010.08.017. มี impact factor 0.778 (ท่ีมา: Journal Citation Reports, 

2009) 

16. Abhirup Lahiri, Winai Jaikla and Montree Sirirpruchyanun, “Explicit-current-output second-order 

sinusoidal oscillators using two CFOAs and grounded capacitors”, AEU-International Journal of 

Electronics and Communications, 2010. DOI: 10.1016/j.aeue.2010.09.003 มี impact factor 0.508 

(ท่ีมา: Journal Citation Reports, 2009) 
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17. Dalibor Biolek, Abhirup Lahiri, Winai Jaikla, Montree Siripruchyanun, "Realization of 

electronically tunable voltage-mode/current-mode quadrature sinusoidal oscillator using ZC-CG-

CDBA", Microelectronics Journal, doi:10.1016/j.mejo.2011.07.004, Article in Press มี impact factor 

0.778 (ท่ีมา: Journal Citation Reports, 2009) 

18. Rapeepan Keawon, Winai Jaikla, “A Resistor-less Current-mode Quadrature Sinusoidal Oscillator 

Employing Single CCCDTA and Grounded Capacitors,” Przegląd Elektrotechniczny" (Electrical 

Review), vol. 8, pp. 138-141, 2011. มี impact factor 0.196 (ท่ีมา: Journal Citation Reports, 2009)  

 

วารสารระดับประเทศ 

1. วนัิย ใจกล้า และ มนตรี ศิริปรัชญานนัท,์ "วงจรเรียงสัญญาณเตม็คล่ืนโหมดกระแสแบบแม่นยาํโดยใช้

วงจรสายพานกระแสและ OTA", วศิวกรรมสาร มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ปีท่ี 33, ฉบบัท่ี 3 (พ.ค. - มิ.ย. 

49), หนา้ 287-298 

2. วนัิย ใจกล้า และ มนตรี ศิริปรัชญานนัท,์ "การออกแบบ CDTA ท่ีสามารถควบคุมดว้ยกระแสโดยใช้

เทคโนโลย ีCMOS และการประยกุตใ์ชง้าน",วศิวกรรมสาร มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ปีท่ี 33, ฉบบัท่ี 6 

(พ.ย. - ธ.ค. 49), หนา้ 655-674 

3. วนัิย ใจกล้า และ มนตรี ศิริปรัชญานนัท,์ "โครงข่ายกรองความถ่ีโหมดกระแสแบบหลายหนา้ท่ีและการ

ประยกุตใ์ชง้าน", วศิวกรรมสาร มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ปีท่ี 34, ฉบบัท่ี 1 (ม.ค.- ก.พ.50), หนา้ 1-13. 

4. Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "A Single-output Digitally Programmable Current-mode 

Universal Biquad Filter Using Current-controlled Current Conveyors", The KKU Engineering 

journal, vol. 32, no. 2, Pages 151-162, March-April 2007 

5. Montree Siripruchyanun and Winai Jaikla, "A Novel Precision Current-mode Full-wave Rectifier 

and Class B Push-Pull Current amplifier Using BiCMOS Current-controlled Current Conveyors" The 

journal of King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, Vol. 16, No. 1, pp. 1-7, January-

March 2006 

6. ภมร ศิลาพนัธ์, ธนนัต ์ศรีสกุล, วนัิย ใจกล้า และ มนตรี ศิริปรัชญานนัท,์"วงจรกาํเนิดสัญญาณแบบควอ

เดรเตอร์และวงจรกรองความถ่ีโหมดกระแสแบบหลายหนา้ท่ีโดยใช ้CDTA ท่ีควบคุมดว้ยกระแส", 

วารสารวชิาการพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ปีท่ี 15, ฉบบัท่ี 4 (ต.ค.- ธ.ค. 48), หนา้ 1 - 7 
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7. Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "Floating Capacitance Multiplier Using DVCC and 

CCCIIs", The journal of King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, Vol. 16, No. 3, 

Pages 1-6, July-September 2006. 

8. Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "โครงข่ายกาํเนิดสัญญาณควอเดรเตอร์และกรองความถ่ี

โหมดกระแสหลายหนา้ท่ีโดยใช ้CDTA ท่ีควบคุมดว้ยกระแส", วารสารวชิาการพระจอมเกลา้พระนคร

เหนือ ปีท่ี 16, ฉบบัท่ี 4 (ต.ค.- ธ.ค. 49), หนา้ 24 – 29 

9. Montree Siripruchyanun and Winai Jaikla, "Three-Input Single-Output Electronically Controllable 

Dual-Mode Universal Biquad Filter Using DO-CCCIIs", The journal of King Mongkut's Institute of 

Technology North Bangkok, Vol. 17, No. 1, Pages 1-9, January-April 2007. 

10. Montree Siripruchyanun, Matheepot Phattanasak, Phamorn Silapan and Winai Jaikla, "Design of 

CMOS Current Controlled Current Conveyor Transconductance Amplifier (CCCCTA) and Its 

Applications", The journal of King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, Vol. 17, No. 

2, Pages 1-11, May-August 2007. 

 

การประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ

1. Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "Current Controlled Current Differencing 

Transconductance Amplifier (CCCDTA): A New Building Block and Its Applications", the 

Proceedings of ECTI con 2006, The 3rd ECTI Annual Conference, Ubon-ratchathani, THAILAND, 

Pages 348-351, 10-13 May 2006. 

2. Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "A Versatile Quadrature Oscillator and Universal Biquad 

Filter Using Current Controlled CDBAs (CCCDBAs)", the Proceedings of ECTI con 2006, The 3rd 

ECTI Annual Conference, Ubon-ratchathani, THAILAND, Pages 501-504, 10-13 May 2006. 

3. Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "A Novel Precision Current-mode Full-wave Rectifier 

Using Current-controlled Current Conveyors and OTAs", the Proceedings of ECTI con 2006, The 3rd 

ECTI Annual Conference, Ubon-ratchathani, THAILAND, Pages 505-508, 10-13 May 2006. 

4. Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "Novel Current-mode Four-Quadrant Multiplier/Divider 

Based on Current Controlled CDBAs (CCCDBAs)", the Proceedings of ECTI con 2006, The 3rd 

ECTI Annual Conference, Ubon-ratchathani, THAILAND, Pages 509-512, 10-13 May 2006. 
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5. Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "Novel Floating and Grounded Inductance Simulators 

Employing Current Controlled CDBAs (CCCDBAs)", the Proceedings of ECTI con 2006, The 3rd 

ECTI Annual Conference, Ubon-ratchathani, THAILAND, Pages 513-516, 10-13 May 2006. 

6. Winai Jaikla, Kriangkrai Sooksood and Montree Siripruchyanun, "Current Controlled CDBAs 

(CCCDBAs)-Based Novel Current-mode Universal Biquadratic Filter", the proceedings of the 2006 

IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS2006), the island of Kos, Greece, 

Pages 3806-3809, 21-24 May, 2006. 

7. Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "Current Controlled CDBAs Based- Novel Floating and 

Grounded Negative Inductance Simulators", the Proceedings of The International Technical 

Conference on Circuits/Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC 2006), Chiang Mai, 

THAILAND, Pages III 701-704, 10-13 July 2006. 

8. Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "Voltage-Mode/Current-Mode Current Controllable 

Lossless/Lossy Integrators and their applications", the Proceedings of The International Technical 

Conference on Circuits/Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC 2006), Chiang Mai, 

THAILAND, Pages III 733-736, 10-13 July 2006. 

9. Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, New Low Temperature-sensitive and Electronically 

Controllable Configurations for the Measurement of Small Resistance Changes", the Proceedings of 

The International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers, and Communications (ITC-

CSCC 2006), Chiang Mai, THAILAND, Pages III 741-744, 10-13 July 2006. 

10. Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun,"A Digitally Programmable Current-Mode Universal 
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, หนา้ท่ี 82-89, 25-26 เมษายน 2551 

26. ภมร ศิลาพนัธ์, วนัิย ใจกล้า และ มนตรี ศิริปรัชญานนัท,์ "วงจรเรียงสัญญาณเตม็คล่ืนโหมดกระแสแบบ

แม่นยาํและเป็นอิสระจากอุณหภูมิโดยใชอุ้ปกรณ์แอคทีฟเพียงตวัเดียว", การประชุมวชิาการระดบัชาติ

ทางดา้นครุศาสตร์อุตสาหกรรมคร้ังท่ี 1, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, หนา้ท่ี 

90.96, 25-26 เมษายน 2551 

27. วนัิย ใจกล้า และ มนตรี ศิริปรัชญานนัท,์ "วงจรถอดรากสัญญาณโหมดกระแสอยา่งง่าย โดยใช ้CCTA 

ท่ีควบคุมดว้ยกระแสเพียงตวัเดียว", การประชุมวชิาการระดบัชาติทางดา้นครุศาสตร์อุตสาหกรรมคร้ังท่ี 

1, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, หนา้ท่ี 128-134, 25-26 เมษายน 2551 
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28. Chaiya Tanaphatsiri, Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "New Configuration for the 

Measurement of Small Resistance Changes Employing only CCCCTAs", The 1st National 

Conference of Technical Education, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, pp. 

168-174, April 25-26, 2008. 

29. ภมร ศิลาพนัธ์, ไชยยนัต ์ชนะพรมมา, วนัิย ใจกล้า และ มนตรี ศิริปรัชญานนัท,์ "การชดเชยผลของ

อุณหภูมิในวงจรเลียนแบบตวัตา้นทานแบบลอยชนิดบวก/ลบ", การประชุมวชิาการระดบัชาติทางดา้น

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมคร้ังท่ี 1, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, หนา้ท่ี 190-198, 

25-26 เมษายน 2551 

30. คูน บุตราช, ณฐัพล ภูครองทอง, อาํนาจ ประจง, ภมร ศิลาพนัธ์, วนัิย ใจกล้า และ มนตรี ศิริปรัชญา

นนัท,์ "การออกแบบวงจรเล่ือนเฟสสัญญาณรูปคล่ืนซายน์แบบนาํหนา้ดว้ยอุปกรณ์ CCTA ท่ีควบคุม

ดว้ยกระแสเพียงตวัเดียว", การประชุมวชิาการระดบัชาติทางดา้นครุศาสตร์อุตสาหกรรมคร้ังท่ี 1, 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, หนา้ท่ี 218-224, 25-26 เมษายน 2551 

31. Pisith Pangam, Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "Realization of a Simple Electronically 

Controllable Current Amplifier Employing only Single CCCCTA", The 1st National Conference of 

Technical Education, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, pp. 267-272, April 

25-26, 2008. 

32. Dalibor Biolek, Montree Siripruchyanun and Winai Jaikla, "CCII and OTA based- Current-mode 

Universal Biquadratic Filter", The Sixth PSU Engineering Conference, Prince of Songkla University, 

Hatyai, Songkla, pp. 238-241, 8-9 May 2008. 

33. Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "Voltage-mode universal filter based on single 

CCCCTA", The Sixth PSU Engineering Conference, pp. 242-245, 8-9 May 2008. 

34. Phamorn Silapan, Tanan Srisakul, Winai Jaikla, and Montree Siripruchyanun, A Current-mode 

Schmitt Trigger Using Only Single CCCDTA and Application", The Sixth PSU Engineering 

Conference, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkla, pp. 246-251, 8-9 May 2008. 

35. Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "Electronically Controllable Dual-Mode Universal 

Biquad Filter Using Triple-Output OTAs", The First National Conference on Science and Social 

Science, Rajabhat Mahasarakham University, Mahasarakham, pp. 864-872, 15-17 June 2008. June 

18, 2008 
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36. วนัิย ใจกล้า และ มนตรี ศิริปรัชญานนัท,์ "วงจรกรองความถ่ีโหมดแรงดนัหลายหนา้ท่ีโดยใชว้งจรขยาย

ความนาํถ่ายโอน", การสัมมนาทางวชิาการทางวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 1, มหาวทิยาลยัราช

ภฏัมหาสารคาม, หนา้ท่ี 857-863, 15-17 มิถุนายน 2551 June 18, 2008 

ส่ิงประดิษฐ์ 

• เคร่ืองใหอ้าหารสุนขัไดอ้อกอากาศทางช่อง 3 

 
 

• ประดิษฐหุ์นยนตเ์พื่อเขา้ร่วมการแข่งขนั ABU2006 
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ลาํดับที ่4. นายพงศ์ระพ ีแก้วไทรฮะ 

 

ช่ือ-สกุล: นายพงศร์ะพี  แกว้ไทรฮะ 

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้: 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

เลขท่ี 1 ถ. อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 

โทรศัพท์: 0-2160-1418 ต่อ 15 

email: p_kaewsaiha@hotmail.com, pongrapee.ka@ssru.ac.th 

Website: http://www.ssru.ac.th/instructor/pongrapee 

ประวตัิการศึกษา: 

2547: วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

2550: วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

สาขางานวจัิยและความเช่ียวชาญพเิศษ: 

�  - Geometric Design, CNC & CAD/CAM 

 - Industrial Automation 

 - e-learning and web-based learning systems 

 

ประวตัิการทาํงาน: 

� (2551 – ปัจจุบนั)  

- อาจารยป์ระจาํสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสวน

สุนนัทา 

- อาจารยพ์ิเศษ วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

(2554) - ผูเ้ช่ียวชาญ โครงการเทคโนโลย ีสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 

 

วทิยากร: 

 - การออกแบบช้ินงานโดยใชค้อมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมควบคุมเคร่ืองจกัรซีเอ็นซี (CNC) 

 - การเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติโดยใชโ้ปรแกรม AutoCAD 
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 - การควบคุมแบบลาํดบัขั้นและการใชง้านพีแอลซี (PLC) ในอุตสาหกรรม 

 - การสร้าง, การใชง้าน, และการพฒันาบทเรียนออนไลน์ (e-learning) โดยใชโ้ปรแกรมมูเด้ิล (Moodle) 
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ลาํดับที ่5. นายณรงค์ ณรงค์รัตน์ 

  

ช่ือ  นายณรงค ์  นามสกุล   ณรงครั์ตน์ 

ประวตัิการศึกษา 

ปีทีจ่บ สถาบันทีจ่บและวุฒิ 

2541 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม 

2546 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟ้า 

ปัจจุบนั 

(ยงัไม่

จบ) 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

วศ.ด. วศิวกรรมไฟฟ้า 
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4 องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน  หรือสหกจิศึกษา) 

จากการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ช้บณัฑิต  มีความตอ้งการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพก่อนเขา้สู่การทาํงาน ดงันั้นในหลกัสูตรจึงกาํหนดให้ผูเ้รียนจะตอ้งลงทะเบียนในรายวิชาสหกิจ

ศึกษาหรือประสบการณ์วิชาชีพซ่ึงจดัในกลุ่มวชิาเฉพาะดา้นเพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ตรงในการ

ฝึกปฏิบติังานจริง โดยทางสาขาวิชาอาจทาํความร่วมมือกบัสถานประกอบการเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ี

ตรงกนัในการจดัประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

               ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 

(1) ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ ความจาํเป็น

ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน 

(2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อนาํไปแก้ปัญหาทางวิชาชีพ โดยใช้ทฤษฎีและการปฏิบติัท่ีได้

ศึกษามาเป็นเคร่ืองมือ 

(3) มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตวัให้เขา้กบั

สถานประกอบการได ้

(5) มีความกลา้ในการแสดงออก และนาํความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได ้

4.2 ช่วงเวลา 

               ภาคท่ี 2  ของปีการศึกษาท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

               จดัเตม็เวลาใน 1  ภาคการศึกษา 

5  ข้อกาํหนดเกีย่วกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย 

นกัศึกษาจะทาํการศึกษา คน้ควา้ วจิยัและพฒันา โดยกาํหนดหวัขอ้เร่ืองในกลุ่มเน้ือหายอ่ยในสาขา

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ท่ีตนสนใจและมีความถนัด  โดยการแนะนาํและอนุมติัของอาจารยท่ี์ปรึกษา

โครงงานและ/หรืออาจารย์ประจําหลักสูตร  ศึกษากระบวนการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเปล่ียนไปตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี  

5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

             โครงงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ท่ีนักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามา

ประยุกตใ์นการทาํโครงงาน ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการทาํโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทาํสาํเร็จ

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  โดยอาจเป็นโครงงานแบบสําเร็จในตวั  หรือเป็นโครงงานท่ีจะมีการพฒันา
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แบบต่อเน่ือง  หรือเป็นโครงงานตน้แบบท่ีจะสามารถพฒันาต่อได ้ สามารถสร้างผลงานโดยใชเ้คร่ืองมือของ

สาขาวชิา คณะ หรือหน่วยงานภายนอกไดต้ามความจาํเป็น 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

               นักศึกษาสามารถทาํงานได้ด้วยตนเองหรือเป็นทีม มีความเช่ียวชาญในการออกแบบ ใช้

เคร่ืองมือ โปรแกรม ในการทาํโครงงาน โครงงานสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อได ้

5.3 ช่วงเวลา 

               ภาคท่ี 2  ของปีการศึกษาท่ี 3  และภาคท่ี 1  ของปีการศึกษาท่ี 4 

5.4 จํานวนหน่วยกติ 

               2 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

               มีการกําหนดชั่วโมงการให้คาํปรึกษา จดัทําบันทึกการให้คาํปรึกษา ให้ขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัโครงงาน  และปรับปรุงใหท้นัสมยัเสมอ อีกทั้งมีตวัอยา่งโครงงานใหศึ้กษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

               ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาํโครงงานจากการบนัทึกในสมุดให้คาํปรึกษาโดย

อาจารยท่ี์ปรึกษา  และประเมินผลจากรายงานท่ีได้กาํหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอ

โปรแกรมและการทาํงานของระบบ  โดยโครงงานดงักล่าวตอ้งสามารถทาํงานไดต้ามวตัถุประสงค์  การจดั

สอบการนาํเสนอท่ีมีกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1 การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษด้านบุคลกิภาพ 

กลยทุธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา   

- ในการเรียนการสอนบางรายวิชาจะมีการสอดแทรกเร่ืองการแต่งกาย การเขา้สังคม เทคนิคการ

เจรจาส่ือสาร การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และการวางตวัในการทาํงาน นอกจากน้ีแลว้ยงัมีในกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศก่อนท่ีนกัศึกษาจะสาํเร็จการศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษด้านภาวะผู้นําและความรับผดิชอบตลอดจนมีวนัิยในตนเอง 

กลยทุธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา  

- กาํหนดให้มีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาตอ้งทาํงานเป็นกลุ่ม  และมีการกาํหนดหัวหน้ากลุ่มในการทาํ

รายงาน ตลอดจนกาํหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาํเสนอรายงาน  เพื่อเป็นการฝึกให้นกัศึกษา

ไดส้ร้างภาวะผูน้าํและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 



 
 

 
 

58 

- มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาหมุนเวยีนกนัเป็นหวัหนา้ในการดาํเนินกิจกรรมเพื่อฝึก

ใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบ 

- มีกติกาท่ีจะสร้างวินยัในตนเอง เช่น การเขา้เรียนตรงเวลาเขา้เรียนอยา่งสมํ่าเสมอ การมีส่วนร่วม

ในชั้นเรียน  เสริมความกลา้ในการแสดงความคิดเห็น 

คุณลกัษณะพเิศษด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ  

กลยทุธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา  

- มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อตนเอง ต่อสังคม และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการกระทํา

ความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

2 การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) ตระหนกัในคุณค่าและมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 

(2) มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม  สามารถทาํงานเป็นทีม  สามารถแก้ไขขอ้ขดัแยง้และลาํดับ

ความสาํคญั 

(4) เคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

(5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

(6) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชเ้ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ต่อบุคคล  องคก์ร  และสังคม 

(7) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กาํหนดให้มีวฒันธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินยั  โดยเน้นการเขา้

ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั  นกัศึกษาตอ้งมีความ

รับผิดชอบโดยในการทาํงานกลุ่ม  ตอ้งฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็นผูน้าํกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มี

ความซ่ือสัตยโ์ดยตอ้งไม่กระทาํการทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นของผูอ่ื้น  นอกจากน้ีอาจารย์

ผูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมทั้งมีการจดักิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เช่น  การยกยอ่งนกัศึกษาท่ีทาํดี  ทาํประโยชน์แก่ส่วนรวม  เสียสละ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

- ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน  การส่งงานตามกาํหนดระยะเวลาท่ี

มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
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- ประเมินจากการมีวนิยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

- ปริมาณการกระทาํทุจริตในการสอบ 

- ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่าย  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

และความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพฒันา

สังคม  ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัหลักการและทฤษฎีท่ีสําคญัในเน้ือหาสาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา  เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

รวมทั้งประยกุตค์วามรู้  ทกัษะ  และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

(3) สามารถวเิคราะห์  ออกแบบ  ปรับปรุงและ/หรือประเมิน องคป์ระกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์  

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายใหต้รงตามขอ้กาํหนด 

(4) สามารถติดตามความกา้วหนา้และวิวฒันาการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ในดา้นเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งการนาํไปประยกุต ์

(5) มีความรู้  ความเขา้ใจ  และสนใจพฒันาความรู้ ความชาํนาญทางดา้นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

อยา่งต่อเน่ือง 

(6) มีความรู้ในแนวกวา้งทางดา้นคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของ

เทคโนโลยใีหม่ๆ 

(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์/หรือการเช่ือมต่อระหว่าง

คอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกบัผูใ้ชง้าน  ท่ีใชง้านไดจ้ริง 

(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทาํไดโ้ดยการทดสอบจากขอ้สอบของแต่ละวชิาในชั้นเรียน

ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทาง

ปฏิบติัในสภาพแวดล้อมจริงและทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะ



 
 

 
 

60 

ของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากน้ีควรจดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์

จริง  โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง  

ตลอดจนการฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่าง ๆ คือ 

(1) การทดสอบยอ่ย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัทาํ 

(4) ประเมินจากโครงงานและการวจิยัท่ีนาํเสนอ 

(5) ประเมินจากการนาํเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(6) ประเมินจากรายวชิาสหกิจศึกษาหรือรายวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

2.3 ทกัษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

นกัศึกษาตอ้งสามารถพฒันาตนเองและประกอบวิชาชีพได ้โดยพึ่งตนเองไดเ้ม่ือจบการศึกษา

แลว้  ดงันั้นนกัศึกษาจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อมกบัคุณธรรม  จริยธรรม  และ

ความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์  ในขณะท่ีสอนนกัศึกษาอาจารยต์อ้งเนน้ใหผู้เ้รียนคิด

หาเหตุผล  เขา้ใจท่ีมาและสาเหตุของปัญหา  วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง  ไม่สอนใน

ลกัษณะท่องจาํ  ผูเ้รียนตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญา ดงัน้ี   

(1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

(2) สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะกบัการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้

อยา่งเหมาะสม 

การวดัมาตรฐานในขอ้น้ี สามารถทาํได้โดยการออกขอ้สอบท่ีให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย

แนวคิดของการแกปั้ญหา และวธีิการแกปั้ญหาโดยการประยกุตค์วามรู้ท่ีเรียนมา หลีกเล่ียงขอ้สอบท่ีเป็น

การเลือกคาํตอบท่ีถูกมาคาํตอบเดียวจากกลุ่มคาํตอบท่ีใหม้า ไม่ควรมีคาํถามเก่ียวกบันิยามต่าง ๆ 
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) กรณีศึกษาดา้นเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 

(2) การอภิปรายกลุ่ม 

(3) ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการนาํเสนอ

รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นตน้ 

2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 

นกัศึกษาเม่ือสําเร็จการศึกษาตอ้งออกไปประกอบอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีไม่

รู้จกัมาก่อน  คนท่ีมาจากสถาบนัอ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา  หรือคนท่ีจะมาอยู่ใตบ้งัคบั

บญัชา  ความสามารถท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบักลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเร่ืองจาํเป็นอย่างยิ่ง  ดงันั้นอาจารยต์อ้ง

สอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัต่าง ๆ ให้นกัศึกษาระหวา่งท่ีสอนวิชา  หรืออาจให้นกัศึกษา

ไปเรียนวชิาทางดา้นสงัคมศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอาํนวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม

ทั้งในบทบาทของผูน้าํ หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมทาํงาน 

(3) สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีนาํสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(4) มีความรับผดิชอบในการกระทาํของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 

(5) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

(6) มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ อย่างต่อเน่ืองคุณสมบติั

ต่าง ๆ น้ีสามารถวดัร่วมกบัคุณสมบติัในขอ้ (1)  (2) และ (3) ได้ในระหว่างการทาํกิจกรรรม

ร่วมกนั 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ใชก้ารสอนท่ีมีการกาํหนดกิจกรรมให้มีการทาํงานเป็นกลุ่ม การทาํงานท่ีตอ้งประสานงานกบั

ผูอ่ื้น หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวงัใน

ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ ดงัน้ี 

(1) สามารถทาํงานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

(2) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

(4) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 

(5) มีภาวะผูน้าํ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษา ในการนาํเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 

และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเด็น

ของขอ้มูล 

2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจาํเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการทาํงานท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

(2) สามารถแนะนาํประเด็นการแกไ้ขปัญหา โดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยกุตต่์อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์

(3) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของส่ือการ

นาํเสนออยา่งเหมาะสม 

(4) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารอยา่งเหมาะสม 

การวดัมาตรฐานน้ีอาจทาํได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์

ประสิทธิภาพของวิธีแกปั้ญหา และให้นาํเสนอแนวคิดของการแกปั้ญหา ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพ

ต่อนกัศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวจิารณ์ในเชิงวชิาการระหวา่งอาจารยแ์ละกลุ่มนกัศึกษา 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้ผู ้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง และ

สถานการณ์เสมือนจริง และนาํเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการนาํเสนอโดยใชท้ฤษฎี การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอ้จาํกดั เหตุผลในการ

เลือกใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีการนาํเสนอต่อชั้นเรียน 

 

3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum 

Mapping) 

แผนท่ีจะแสดงให้เห็นวา่แต่ละรายวิชาในหลกัสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบา้ง (ตามท่ีระบุ

ในหมวดท่ี 4 ขอ้ 2) โดยระบุวา่เป็นความรับผิดชอบหลกัหรือรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวชิาอาจไม่นาํสู่ผล

การเรียนรู้บางเร่ืองก็ได ้ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดงัน้ี 

คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 

(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลาํดบั

ความสาํคญั 

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์

(5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

(6) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคล  องคก์ร  และสังคม 

(7) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
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ความรู้ 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีสาํคญัในเน้ือหาท่ีศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา  เขา้ใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์  รวมทั้งประยุกต์

ความรู้  ทกัษะ  และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

(3) สามารถวิเคราะห์  ออกแบบ  ติดตั้ง  ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคป์ระกอบต่าง ๆ ของ

ระบบงานในสาขาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ใหไ้ดต้รงตามขอ้กาํหนด 

(4) สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการและวิวฒันาการของระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการ

นาํไปประยกุต ์

(5) รู้ เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความชาํนาญในระบบอิเล็กทรอนิกส์อยา่งต่อเน่ือง 

(6) มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(7) มีประสบการณ์ในการพฒันาและ/หรือการประยุกตค์วามรู้ในสาขาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์กบั

งานจริงได ้

(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทกัษะทางปัญญา 

(1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

(2) สามารถสืบคน้  ตีความ  และประเมินสารสนเทศ  เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์

(3) สามารถรวบรวม  ศึกษา  วเิคราะห์  และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

(4) สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม

ทั้งในบทบาทของผูน้าํ  หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมทาํงาน 

(3) สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีนาํสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(4) มีความรับผดิชอบในการกระทาํของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 

(5) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

(6) มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง  
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ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจาํเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการทาํงานท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

(2) สามารถแนะนาํประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยกุตต่์อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์

(3) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของส่ือการ

นาํเสนออยา่งเหมาะสม 

(4) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารอยา่งเหมาะสม 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

• ความรับผดิชอบหลกั            ο ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะทางความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร  และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

ELT1501 ฟิสิกส์สาํหรับนกัเทคโนโลยี

อิเลก็ทรอนิกส์ 

• • • ο ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • ο ο • ο • ο • • ο • ο ο ο 

IND1110 เคมีในอุตสาหกรรมและ

ชีวติประจาํวนั 

• • • ο ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • ο ο • ο • ο • • ο • ο ο • 

ELT1502 คณิตศาสตร์สาํหรับนกั

อิเลก็ทรอนิกส์ 1 

• • • ο • ο ο • • • ο ο ο ο ο • ο ο • ο • • ο • ο • ο ο ο 

ELT1503 คณิตศาสตร์สาํหรับนกั

อิเลก็ทรอนิกส์ 2 

• • • ο • ο ο • • • ο ο ο ο ο • ο ο • ο • • ο • ο • ο ο ο 

ELT1201 เคร่ืองมือวดัอิเลก็ทรอนิกส์ • • • ο • ο ο • • • ο ο ο ο • ο • ο • ο • ο • • ο • ο ο • 

ELT1202 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า • • • ο • ο ο • • • ο ο ο ο • ο ο • • ο • • ο • ο • ο ο • 

ELT1203 ปฏิบติัวงจรไฟฟ้า • • • ο • ο ο • • • ο ο ο ο • ο • ο • ο • ο • • ο • ο ο • 

ELT1204 การวเิคราะห์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ ο • ο ο ο ο ο • • ο ο ο ο ο • • ο • ο ο • ο • ο • ο • ο ο 

ELT1205 ปฏิบติัวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ • • • ο • ο ο • • • ο ο ο ο • ο • ο • ο • ο • • ο • ο ο • 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะทางความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร  และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

ELT2301 การเขียนแบบอิเลก็ทรอนิกส์  • • ο ο • ο ο • • • ο ο ο • • • ο ο • ο • ο • ο ο • ο ο ο 

ELT2302 สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า • • ο • • ο • • • ο • ο ο ο • • ο • • ο • ο • ο • • ο ο • 

ELT2303 การออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ • • • ο • ο ο • • ο • ο ο ο • • ο • • ο • ο • • ο • ο ο • 

ELT2304 ปฏิบติัการออกแบบวงจร

อิเลก็ทรอนิกส์  

• • • ο • ο ο • • ο • ο ο ο • • ο • • ο • ο • • ο • ο ο • 

ELT2305 อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั • • • ο • ο ο • • • ο ο ο • ο ο ο • • ο • ο • • ο • ο ο • 

ELT2405 เทคโนโลยดิีจิตอล • • ο ο • ο ο • • • ο ο ο ο • ο ο • • ο • ο • ο ο • ο ο • 

ELT2406 สญัญาณและระบบ • • • ο • ο ο • • • ο ο ο ο • • ο ο • ο • ο • • ο • ο ο • 

ELT2407 หลกัการส่ือสาร • • ο • • ο • • • ο • ο ο ο • • ο • • ο • ο • ο • • ο ο • 

ELT4405 การประมวลผลสญัญาณเชิงเลข • • • ο • ο ο • • • ο ο ο ο • • ο ο • ο • ο • • ο • ο ο • 

ELT2505 เทคโนโลยสีารก่ึงตวันาํ  • • • ο ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • ο ο • ο • ο • • ο • ο ο ο 

ELT3508 ไมโครโปรเซสเซอร์และ

ไมโครคอนโทรเลอร์ 

• • ο ο • ο ο • • • ο ο ο ο • ο ο • • ο • ο • ο ο • ο ο • 

ELT3408 ระบบควบคุม • • • ο • ο ο • • • ο ο ο ο • ο ο • • ο • ο • • ο • ο ο ο 

ELT1602 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

• • • ο • ο ο • • • ο ο ο • ο • ο • • ο • ο • • ο • ο ο • 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะทางความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร  และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

ELT3602 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ • • ο • • ο • • • ο • ο ο ο • • ο • • ο • ο • ο • • ο ο • 

ELT3603 ปฏิบติัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ • • ο • • ο • • • ο • ο ο ο • • ο • • ο • ο • ο • • ο ο • 

ELT2506 ระบบสมองกลฝังตวั • • • ο • ο ο • • • • ο ο • ο • ο • • ο • ο • • ο • ο ο • 

ELT3509 การประยกุตใ์ชง้าน

ไมโครคอนโทรลเลอร์สาํหรับ

หุ่นยนต ์

• • ο ο • ο ο • • • ο ο ο ο • ο ο • • ο • ο • ο ο • ο ο • 

ELT3101 การควบคุมเคร่ืองจกัรซีเอน็ซี • • • ο • ο ο • • • ο ο ο • ο ο ο • • ο • ο • • ο • ο ο • 

ELT3102 เทคโนโลยรีะบบอตัโนมติัใน

อุตสาหกรรม 

• • ο ο • ο ο • • • ο ο ο ο • ο ο • • ο • ο • ο ο • ο ο • 

ELT3103 โครงข่ายประสาทเทียม • • • ο • ο ο • • • ο ο ο • ο ο ο • • ο • ο • • ο • ο ο • 

ELT3107 การเรียนรู้ของเคร่ือง • • • ο • ο ο • • • ο ο ο • ο ο ο • • ο • ο • • ο • ο ο • 

ELT3302 การจาํลองวงจรดิจิตอลและวงจร

ตรรก 

• • • ο • ο ο • • • ο ο ο • ο ο ο • • ο • ο • • ο • ο ο • 

ELT3303 การประมวลผลภาพดิจิตอล • • • ο • ο ο • • • ο ο ο • ο ο ο • • ο • ο • • ο • ο ο • 

ELT3304 ความน่าจะเป็นและสถิติวศิวกรรม • • • ο • ο ο • • • • ο ο • ο • ο • • ο • ο • • ο • ο ο • 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะทาง

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร  และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ELT3305 การออกแบบวงจรกรองแบบ

อนาลอก 

• • • ο • ο ο • • ο • ο ο ο • • ο • • ο • ο • • ο • ο ο • 

ELT3306 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่

มากเบ้ืองตน้ 

• • • ο • ο ο • • ο • ο ο ο • • ο • • ο • ο • • ο • ο ο • 

ELT3604 การส่ือสารแบบดิจิตอล ο • ο ο ο • ο • • • • ο ο ο ο • ο ο ο ο ο ο • ο • • ο ο ο 

ELT3605 ทฤษฏีสารสนเทศ ο • ο ο ο • ο • • • • ο ο ο ο • ο ο ο ο ο ο • ο • • ο ο ο 

ELT3606 การออกแบบระบบเครือข่าย • • ο • • • • • • • • ο ο ο • • ο • • ο • ο • ο • • ο ο • 

ELT3607 ระบบการส่ือสารเคล่ือนท่ี • • ο • • ο • • • ο • ο ο ο • • ο • • ο • ο • ο • • ο ο • 

ELT3608 เครือข่ายการส่ือสารไร้สายและ

อุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

• • ο • • ο • • • ο • ο ο ο • • ο • • ο • ο • ο • • ο ο • 

ELT3609 เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยี

อิเลก็ทรอนิกส์ 

• • • ο • ο ο • • • ο ο ο • ο • • ο • • • ο • • ο • ο ο • 

IND3205 ภาษาองักฤษสาํหรับนกัเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 

• • ο ο • ο ο • ο • ο ο ο • ο ο ο • • • ο ο • ο ο • ο • ο 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะทางความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร  และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

IND3207 ภาษาองักฤษสาํหรับนกัเทคโนโลยี

อิเลก็ทรอนิกส์ 

• • ο ο • ο ο • ο • ο ο ο • ο ο ο • • • ο ο • ο ο • ο • ο 

IND3303 การนาํเสนองานดา้นเทคโนโลยี

เป็นภาษาองักฤษ 

ο • ο ο ο ο ο • ο ο ο ο ο ο • • ο ο ο • ο ο ο ο ο • ο ο • 

ELT3802 โครงงานเทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ 

1 

• • • • • • ο • • • • • • • ο • ο • • ο • • • ο • • ο • • 

ELT4803 โครงงานเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 

2 

• • • • • • • • • • • • • • ο • ο • • ο • • • ο ο • ο • • 

ELT3406 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ 

• • • • • ο • • • ο • ο ο • ο ο • • ο ο • ο • • ο • ο • • 

ELT4503 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

เทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ 

• • • • • ο • • • • • ο ο • ο ο • • • ο • ο • • • • ο • • 

ELT3407 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยี

อิเลก็ทรอนิกส์ 

• • • • • ο • • • ο • ο ο • ο ο • • ο ο • ο • • ο • ο • • 

ELT4505 สหกิจศึกษาเทคโนโลยี

อิเลก็ทรอนิกส์ 

• • • • • ο • • • • • ο ο • ο ο • • • ο • ο • • • • ο • • 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1 กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวดัผลและเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ 

1.1 เป็นไปตามขอ้บงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 หมวด 4 ขอ้ 16 

1.2 เป็นไปตามขอ้บงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 หมวด 6 ขอ้ 23 และ 24 

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่สําเร็จการศึกษา 

   ให้กาํหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของระบบการ

ประกนัคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยัท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจตรงกนัทั้งมหาวิทยาลยั และนาํไปดาํเนินการ

จนบรรลุผลสมัฤทธ์ิ ซ่ึงผูป้ระเมินภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้

   การทวนสอบในระดบัรายวิชาควรให้นกัศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวิชา อาจมี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบให้เป็นไปตามแผนการสอน อาจมีการประเมินขอ้สอบ

โดยผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

   การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรสามารถทาํได้โดย มีระบบประกนัคุณภาพภายในมหาวิทยาลยั 

การศึกษาดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงันักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

   การกาํหนดกลวธีิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ควรเนน้การทาํวจิยัสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของบณัฑิตท่ีทาํอย่างต่อเน่ืองและนาํผลวิจยัท่ีไดย้อ้นกลบัมาปรับปรุงกระบวนการ

การเรียนการสอนและหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลกัสูตรและหน่วยงานโดย

องคก์รระดบัสากล โดยการวจิยัอาจจะทาํดาํเนินการดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

(1) ภาวะการณ์ได้งานทาํของบณัฑิต  ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา  ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานทาํ ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความมัน่ใจของบณัฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบหรือสอบถามจากผูป้ระกอบการ  โดยการขอเขา้สัมภาษณ์  หรืออาจใชก้ารส่ง

แบบสอบถาม  เพื่อประเมินความพึงพอใจในบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ทาํงานในสถาน

ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น หลงัจากบณัฑิตเร่ิมเขา้ทาํงาน เป็นตน้ 
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(3) การประเมินตาํแหน่ง/และหรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 

(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน  โดยการส่งแบบสอบถาม  หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดบั

ความพึงพอใจในดา้นความรู้ ความพร้อม และสมบติัดา้นอ่ืน ๆ  ของบณัฑิตจะจบการศึกษาและ

เขา้ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ี

เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ  ท่ีกาํหนดในหลกัสูตร  ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต 

รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 

(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  ท่ีมาประเมินหลกัสูตร  หรือ  เป็นอาจารยพ์ิเศษ  ต่อความ

พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ และการ

พฒันาองคค์วามรู้ของนกัศึกษา 

(7) ผลงานของนกัศึกษาท่ีวดัเป็นรูปธรรมได ้ อาทิ  

  (ก)  จาํนวนรางวลัท่ีเขา้ประกวดผลงาน 

  (ข)  จาํนวนสิทธิบตัร 

  (ค)  จาํนวนรางวลัทางสังคมและวชิาชีพ 

  (ง)  จาํนวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ 

  (จ)  จาํนวนกิจกรรมอาสาสมคัรในองคก์รท่ีทาํประโยชน์ต่อสังคม 

3 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1 นักศึกษาทมีีสิทธ์ิได้รับปริญญาบัตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี ้

เป็นไปตามขอ้บงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2551  หมวด 6  ขอ้ 24 

3.2 นักศึกษาทีม่ีสิทธ์ิแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี ้

3.2.1 เป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตร 

3.2.2 ผา่นกิจกรรมภาคบงัคบั ตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยักาํหนด 

3.2.3 ผา่นมาตรฐานภาษาองักฤษและมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยั 

ให้นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุ ยื่นคาํร้องแสดง ความจาํนงขอสําเร็จการศึกษา 

ภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด มิฉะนั้นอาจไม่ไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อ

อนุมติัใหป้ริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6   การพฒันาคณาจารย์ 

1 การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวทิยาลยั คณะ ตลอดจนหลกัสูตรท่ีสอน รวมทั้งจดัอาจารยพ์ี่เล้ียงคอยแนะนาํ 

(2) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยั

อย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทาํวิจยัสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การไป

นาํเสนองานวจิยัในการประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  

2 การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจยัอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทาํวิจยัสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 

ฝึกอบรม การไปนาํเสนองานวิจยัในการประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั 

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ท่ี เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุน้อาจารยท์าํผลงานทางวชิาการสายตรง 

(3) ส่งเสริมการทาํวิจยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญ

ในสาขาวชิาชีพ 

(4) ใหอ้าจารยทุ์กคนเขา้ร่วมกลุ่มวจิยัต่าง ๆ ของคณะ 

(5) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการต่าง ๆ ของคณะ 

 

หมวดที ่7   การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1 การบริหารหลกัสูตร 

กรรมการประจาํหลกัสูตรประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานหลกัสูตรหรือหัวหน้า

สาขา  และอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรโดยมีคณบดีเป็นผูก้าํกับดูแลและคอยให้คาํแนะนําตลอดจน

กาํหนดนโยบายปฏิบติัใหแ้ก่อาจารยผ์ูส้อน 



 
 

 
 

74 

การดาํเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรนั้น  มีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร ประกอบดว้ย 

  1.  อาจารย์ประจาํหลักสูตร  มีจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน  มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาโท

สาขาวชิาอิเลก็ทรอนิกส์  วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 

  2.  อาจารยผ์ูส้อน  เป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั ท่ีมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า

ระดบัปริญญาโท หรือมีประสบการณ์ทางดา้นเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา

ในหลกัสูตรเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 

2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  

ทรัพยากรการจดัการเรียนการสอนเป็นปัจจัยสําคญัท่ีทําให้หลักสูตรเป็นไปตามปรัชญาและ

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร จึงมีการบริหารจดัการทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวจิยั  ดงัน้ี 

2.1 การบริหารงบประมาณ  

งบประมาณท่ีสาขาวชิาไดรั้บใชด้าํเนินการในการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑต่์าง ๆ ท่ีส่งเสริมการ

เนียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัจดังบประมาณในการบริการวิชาการ การจดักิจกรรม

เสริมสร้างวชิาการ การจดักิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม กิจกรรมเพื่อสังคม การจดัทาํโครงงานและการ

วจิยั ซ่ึงกาํหนดแผนงบประมาณไวใ้นแต่ละปีงบประมาณ 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม  

สาขาวชิามีสถานท่ีเรียนทั้งหอ้งเรียน  ห้องปฏิบติัการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และหอ้งปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ท่ีมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในสถานท่ีเรียน มีครุภณัฑ์

ประจําสถานท่ีเรียน เช่น คอมพิวเตอร์  โต๊ะ เก้าอ้ี เคร่ืองขยายเสียง  เคร่ืองฉายประเภทต่าง ๆ เช่น

โปรเจคเตอร์  เคร่ืองฉายแผน่ทึบ  นอกจากน้ียงัมีแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิยาลยั  ไดแ้ก่ สํานกัวิทยบริการท่ี

ใหบ้ริการทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออ่ืน ๆ เช่น  ซีดีรอม แถบวดีีทศัน์ แถบบนัทึกเสียง ฯลฯ ท่ีจะใหผู้เ้รียนศึกษา 

คน้ควา้ มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะให้นกัศึกษาเขา้ถึงสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ไดส้ะดวก

รวดเร็ว นกัศึกษาสามารถเสนอให้สํานกัวิทยบริการจดัซ้ือ ส่ือท่ีตอ้งการศึกษาคน้ควา้ ผ่านคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรหรืออาจารย์ผู ้สอน มีห้องสมุดสําหรับศึกษาค้นควา้ ห้องสืบค้นข้อมูล และสํานัก

เทคโนโลยสีารสนเทศ  
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

2.3.1 มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและการศึกษาขั้น

พื้นฐาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการและชุมชน 

2.3.2 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้นักศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ และ

งบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนประจาํสาขาวิชา ซ่ึงจะทาํ

ใหมี้การจดัและใชท้รัพยากรประกอบการเรียนการสอน อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร  

เม่ือสาขาวิชาไดจ้ดัทรัพยากรต่าง ๆให้กับนักศึกษา เม่ือส้ินภาคเรียนในแต่ละภาคเรียนควรทาํ

แบบสอบถามความพึงพอใจและความตอ้งการในการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนและ

การทาํกิจกรรมต่าง ๆ แลว้รวบรวมประชุมคณะกรรมการหลกัสูตร จดัสรรงบประมาณในส่วนท่ีนกัศึกษามี

ความตอ้งการ 

3  การบริหารคณาจารย์ 

3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั โดยอาจารยใ์หม่ จะตอ้งมี

คุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาโทสาขาอิเล็กทรอนิกส์ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและผูส้อน จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอน

ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ําหรับการ

ปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทาํให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และไดบ้ณัฑิต

เป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พเิศษ 

ให้มีการแต่งตั้งอาจารยพ์ิเศษตอ้งมีคุณสมบติัตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  

โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ตรง  หรือมีวฒิุการศึกษาอยา่งตํ่าปริญญาโท 

4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

บุคลากรสายสนบัสนุนให้มีการกาํหนดคุณสมบติัตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ ตามท่ีมหาวิทยาลยั

กาํหนด 
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4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

บุคลากรตอ้งเขา้ใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลกัสูตร จะตอ้งสามารถบริการให้อาจารยส์ามารถ

ใชใ้นการส่ือการเรียนสอนไดอ้ยา่งสะดวก  รวมทั้งมีความเช่ียวชาญการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้น

รายวชิาท่ีมีการปฏิบติัและหอ้งปฏิบติัการอิเล็กทรอนิกส์ 

5 การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

5.1 จดัปฐมนิเทศเพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อหลกัสูตร แนะแนววิธีการเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล และเกณฑ์การจบหลักสูตร  แนะนํา

สภาพแวดลอ้มทัว่ไปและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยั 

5.2 จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาทาํหน้าท่ีแนะนําและติดตามการเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพื่อป้องกัน

ปัญหาดา้นการเรียนการสอนท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากน้ียงัช่วยให้คาํแนะนาํดา้นอ่ืน ๆ ตามความตอ้งการ

ของนกัศึกษา 

5.3 เชิญวิทยากรจากภายนอกเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งดา้นสติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพื่อให้เกิด

ความมัน่ใจในการเรียนยิง่ข้ึน 

5.4 อาจารยผ์ูส้อนทุกท่านจะทาํหน้าท่ีเป็นผูแ้นะนาํปรึกษาแก่นกัศึกษา ทั้งในดา้นการเรียนการสอนและ

ดา้นอ่ืน ๆ 

6 ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือ ความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษาได้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ช้บณัฑิต  สาขาวิชาโดย

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรจะดาํเนินการดงัน้ี 

6.1 วเิคราะห์ความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมอยา่งต่อเน่ือง 

6.2 ดาํเนินการติดตามผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาท่ีปฏิบติังานอยูใ่นหน่วยงานต่าง ๆ ภายหลงัจากจบ

การศึกษาไปแลว้เป็นระยะ ๆ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงานและตวันกัศึกษา

เอง 

6.3 ดาํเนินการปรับปรุงหลกัสูตร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และสร้าง

ความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่งต่อเน่ืองทุก 5 ปี 

7 ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผลการดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยูใ่นเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปี  การศึกษาเพื่อติดตามการ

ดาํเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑก์ารประเมินผา่น คือ มีการดาํเนินงานอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีผล

การดาํเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ใน การประชุมเพ่ื อวางแผน  ติดตามและท บท วน การ

ดาํเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้ง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์

ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

(4)  มีการจัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชาและ

รายงานผลการดาํเนินงานประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษา

ท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

(5)  มีการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตรตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ท่ีกาํหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อย่าง

นอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 X X X X 

(7)  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  กลยทุธ์

การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน

การดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

 X X X X 

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ

คาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน  

 X X X X 

(9)  อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการและ/

หรือวชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ไดรั้บการพฒันาวชิาการและ/หรือวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

50 ต่อปี 

X X X X X 
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ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน ปีท่ี 

1 

ปีท่ี 

2 

ปีท่ี 

3 

ปี

ท่ี 

4 

ปีท่ี 

5 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่

ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน

เตม็ 5.0 

   X X 

(12)  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่

เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 

 
 

หมวดที ่8   การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไว ้เพื่อพฒันาการเรียนการ

สอนนั้นพิจารณาจากตวัผูเ้รียนโดยอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งประเมินผูเ้รียน จากการทดสอบย่อย การสังเกต

พฤติกรรมของนกัศึกษา การอภิปรายโตต้อบจากนกัศึกษา การตอบคาํถามของนกัศึกษาในชั้นเรียน รวมถึง

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน เพื่อตรวจสอบและจะสามารถช้ีได้ว่าผูเ้รียนมีความเขา้ใจ

หรือไม่ในเน้ือหาท่ีไดส้อนไป หากพบวา่มีปัญหาก็จะตอ้งมีการดาํเนินการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน

ในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นกัศึกษาไดมี้การประเมินผลการสอนของอาจารย ์ในดา้นความหลากหลายของวิธีการสอน การ

จดัทาํแผนบริหารการสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วตัถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การ

ประเมินผลรายวิชา การเตรียมตวัสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน และการใชส่ื้อการสอนในทุก

รายวชิา 

2 การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลกัสูตรในภาพรวมจะกระทาํเม่ือนกัศึกษาเรียนอยูช่ั้นปีท่ี 4 และตอ้งออกฝึกปฏิบติังาน

ในรายวิชาสหกิจศึกษาหรือประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด ซ่ึงจะ

เป็นช่วงเวลาท่ีอาจารยจ์ะไปนิเทศก์นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถ

ปฏิบติังานไดห้รือไม่มีความรับผิดชอบ  และยงัอ่อนดอ้ยในดา้นใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพื่อ

การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจดัการเรียนการสอนทั้งในภาพรวม

และในแต่ละรายวิชา นอกจากน้ีนักศึกษาจะตอ้งทดสอบความรู้ในวิชาเฉพาะด้าน ซ่ึงจะดาํเนินการเม่ือ
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นักศึกษาได้ปฏิบัติงาน ในรายวิชาสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เรียบร้อยแลว้ เพื่อประเมินความรู้ของนกัศึกษาในภาพรวมและในรายวชิาเฉพาะดา้น 

3 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาํปี ตามดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน  

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอ้มูล จะทาํให้ทราบปัญหาของการบริหารหลกัสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละ

รายวิชากรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดาํเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดท้นัทีซ่ึงก็จะเป็น

การปรับปรุงยอ่ย ในการปรับปรุงยอ่ยนั้นควรทาํไดต้ลอดเวลาท่ีพบปัญหา สําหรับการปรับปรุงหลกัสูตรทั้ง

ฉบบันั้น จะกระทาํทุก 5 ปี ทั้งน้ีเพื่อให้หลกัสูตรมีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑิต 

เอกสารแนบ (ในภาคผนวก) 

ภาคผนวก ก   

 คาํอธิบายรายวชิา 

ภาคผนวก ข   

 การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2554  

ภาคผนวก ค   

  ขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

ภาคผนวก ง   

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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ภาคผนวก ก 

คําอธิบายรายวชิา 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

 

GEL1001  การใช้ภาษาไทย                                     3(3-0-6) 

  Thai Usage 

        หลกัเกณฑแ์นวคิดท่ีเป็นพื้นฐานของการส่ือสาร  พฒันาทกัษะของการใชภ้าษาไทย ทั้งการ 

ฟัง การอ่าน การพูด การเขียน การอา้งอิง การสืบคน้สารนิเทศและการนาํเสนอผลงานดว้ยส่ือต่างๆ รวมทั้งส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์และฐานขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อเป็นฐานในการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

GEL1002    ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบค้น    3(3-0-6) 

  English for Communication and information Retrieval 

       การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร(พูด ฟัง อ่านเขียนฯ) ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติประจาํวนั  

รวมทั้งการสืบคน้สารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอา้งอิง และเรียนรู้จากส่ือการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ฐานขอ้มูล

อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ 

 

GEL1003    ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและทกัษะการเรียน      3(3-0-6) 

  English for Communication and Study Skills 

        การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร การใหข้อ้มูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น  กลวธีิ 

การอ่านเพื่อความเขา้ใจ การเขียนในชีวติประจาํวนั การอา้งอิง และการใชพ้จนานุกรม เพื่อการอ่านและการเขียน 

โดยใชส่ื้อ ระบบสารนิเทศ และฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

 

GEL2001    ภาษาไทยเชิงวชิาการ                                                     3(3-0-6) 

        Thai  for Academic Purposes 

        ภาษาไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้ การส่ือสาร การแสดงความคิดเห็นเชิงวชิาการ การเขียนรายงาน 

และผลงาน การอ้างอิง การใช้สาระนิเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมูลจากส่ือหลากหลายทั้ งส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการนาํเสนอรายงาน และการเขียนงานวจิยัเบ้ืองตน้ในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

GEL 2002   ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ          3(3-0-6) 

  English for Academic Purposes 

        ภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาเรียนรู้ การส่ือสาร การแสดงความคิดเห็นเชิงวชิาการ การเขียนรายงาน 

และผลงาน การอ้างอิง การใช้สาระนิเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมูลจากส่ือหลากหลายทั้ งส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเขียนงานวจิยัเบ้ืองตน้และการนาํเสนอรายงานหรือผลงานในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

GEH1001   สุนทรียภาพกบัชีวติ          3(3-0-6) 

  Aesthetic Appreciation 

        การสร้างประสบการณ์ การรับรู้และเขา้ใจดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการแสดง โดยผา่น 

กระบวนการพื้นฐานทางสุนทรียศาสตร์ เพื่อนาํไปสู่ความซาบซ้ึงและเห็นในคุณประโยชน์ในดา้นความงามทาง

ศิลปกรรมศาสตร์เพือ่ความสุขของชีวติหรือเพื่อการดาํรงชีวิต 

 

GEH1002   สังคมไทยในบริบทโลก                          3(3-0-6) 

  Thai Society in Global Context 

        พื้นฐานและววิฒันาการสังคมไทย  ความสัมพนัธ์และผลกระทบจากสังคมยคุโลกาภิวตัน์ อนัมี 

ผลต่อวฒันธรรมและสังคมไทยท่ีต้องปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง ให้ทนัต่อกระแสโลกยุคปัจจุบนั ทั้ งด้าน

วฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง รวมทั้ งแนวพระราชดาํริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อการดาํรงอยูอ่ยา่งมีจิตสาํนึกแห่งความเป็นไทย รวมทั้งเสนอแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

 

GEH2001   การพฒันาตน                         3(3-0-6) 

  Self Development 

  หลกัการพื้นฐานพฤติกรรมมนุษย ์ แนวคิดทฤษฎี เทคนิค และวธีิการพฒันาตน ทั้งการกาํกบั 

ควบคุมตนเอง การพฒันาตนให้เกิดศกัยภาพสูงสุด การปฏิบติัตน การป้องกนักบัพฤติกรรมเส่ียงในชีวิตอย่าง

เหมาะสม การดาํเนินชีวิตท่ีมีคุณค่าและสามารถดาํรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและการพฒันาไปสู่การ

พึ่งตนเองอยา่งย ัง่ยนื 
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รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

 

GEH2002    ความจริงของชีวติ                           3(3-0-6) 

  Truth of Life 

  หลกัการและการเขา้ใจถึงความจริงของชีวติตามหลกัธรรมและไตรสิกขา เพื่อการเขา้ใจตนเอง  

ผูอ่ื้น สังคม ธรรมชาติ และสรรพส่ิง ในการกาํหนดเป้าหมายของชีวิตและการดาํรงชีวิตในสังคมโลกยุคโลกาภิ

วตัน์ การนําเอาความจริงของชีวิต หลักศาสนธรรมและทกัษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาตนเองให้มี

คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการดาํรงตนในสังคมอยา่งมีความสุขและสนัติ 

 

GES1001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู้                 3(3-0-6) 

  IT for Communication and Learning 

  หลกัการและความสาํคญัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสารนิเทศ ในการสืบคน้ การ 

สร้างสารนิเทศ การใช้ขอ้มูลสารสนเทศและแสวงหาความรู้จากส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานขอ้มูล

อิเล็กทรอนิกส์ การส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบมลัติมีเดีย 

เพื่อการพฒันาการส่ือสารและการเรียนรู้ 

 

GES1002   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีับคุณภาพชีวติ                       3(3-0-6) 

  Science and Technology for Quality of Life 

   การพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีบทบาทของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการพลงังาน  

การส่ือสารและโทรคมนาคม ทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพท่ีมีต่อคุณภาพชีวิต การส่งเสริมสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต การดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภยัในการใชย้าและสารเคมีในชีวติประจาํวนั 

 

GES2001   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีับส่ิงแวดล้อม        3(3-0-6) 

  Science, Technology and Environment  

            ความสาํคญัของวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบของการพฒันาทาง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อส่ิงแวดล้อม    ระบบนิเวศ    ระบบส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ ปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มแนวทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
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รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

 

GES2002    การคิดและการตัดสินใจ                                               3(3-0-6) 

     Thinking and Decision Making 

  หลกัการ และกระบวนการการคิดของมนุษย ์การคิดขั้นวเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า การ 

ใหเ้หตุผลอยา่งสมเหตุสมผลในการตดัสินใจ การใชข้อ้มูลและเหตุผลในกระบวนการแกปั้ญหา การประยกุตก์าร

คิดและการตดัสินใจใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 

IND3205 ภาษาองักฤษสําหรับนักเทคโนโลยอุีตสาหกรรม       3(3-0-6) 

 English for Industrial Technologists 

 การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานดา้นอุตสาหกรรม  โดยมุ่งพฒันาและฝึกฝน 

ทกัษะดา้นการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นอุตสาหกรรม เช่น การอ่าน 

บทความ ดา้นเทคนิค บนัทึกขอ้ความ คู่มือการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์เคร่ืองจกัร ผลิตภณัฑ ์ตามระบบมาตรฐาน 

อุตสาหกรรม  เขียนรายงานสั้นๆ บรรยายและ นาํเสนอ รวมทั้งการเขียนประวติัตวัเอง  การกรอกใบสมคัรงาน   

เป็นตน้ 

 

IND3207 ภาษาองักฤษสําหรับนักเทคโนโลยอีิเลก็ทรอนิกส์        3(3-0-6) 

 English for Electronic Technologists 

 การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานดา้นเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์  โดยมุ่งพฒันาและ 

ฝึกฝนทกัษะดา้นการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นเทคโนโลย ี

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การอ่านบทความทางดา้นวชิาการ  ขอ้มูลดา้นเทคนิค  คู่มือการติดตั้งและการใชง้านวสัดุ 

หรืออุปกรณ์ ฝึกการบรรยายและ นาํเสนอ 
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รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

 

IND3303 การนําเสนองานด้านเทคโนโลยเีป็นภาษาองักฤษ      3(3-0-6) 

Technology Presentation in English 

หลกัในการนาํเสนอขอ้มูล สาํนวนท่ีใช ้บทนาํ บทสรุป และส่ือต่างๆ ท่ีใชใ้นการนาํเสนองาน 

ทางเทคโนโลย ี วธีิการใชส่ื้อต่างๆ เพื่อช่วยใหก้ารนาํเสนอมีความชดัเจนและง่ายต่อความเขา้ใจ  ฝึกฝนการใช้

ภาษาองักฤษเพื่อนาํเสนองานเป็นภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้งและไดม้าตรฐาน โดยสามารถบูรณาการทกัษะทั้งหา้

ไดแ้ก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน และส่ือสาร 

 

ELT1501 ฟิสิกส์สําหรับนักเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์       3(3-0-6) 

Physics for Electronic Technologists 

แรง กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั สมดุลและโมเมนต ์การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ งานและพลงังาน การ 

ดลและโมเมนตมั คล่ืน แสง และเสียง ไฟฟ้าสถิตย ์แหล่งกาํเนิดไฟฟ้ากระแสตรง-กระแสสลบั แม่เหล็กไฟฟ้า 

 

IND1110 เคมีในอุตสาหกรรมและชีวติประจําวนั        3(3-0-6) 

Chemistry in Industrial and Daily Life 

สสารและคุณสมบติั ทฤษฎีและโครงสร้างของอะตอม สมดุลเคมี กลศาสตร์ทางเคมี การกดักร่อน 

โลหะ เคมีในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เคมีพิษในอุตสาหกรรมและในอาหาร  เคมีพิษจากส่ิงมีชีวติ

และการป้องกนั 

  

ELT2301 การเขียนแบบอเิลก็ทรอนิกส์          1(0-2-1) 

Electronics Drawing  

การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จาํลองการทาํงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบและสร้าง 

แผน่วงจรพิมพ ์(PCB) ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์สาํเร็จรูป พร้อมประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 



 
 

 
 

85 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

 

ELT1502 คณติศาสตร์สําหรับนักอเิลก็ทรอนิกส์ 1        3(3-0-6) 

Mathematics for Electronics 1 

เรขาคณิตวเิคราะห์ ฟังกช์นั  ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นัค่าจริงหน่ึงตวัแปร อนุพนัธ์และค่า 

เชิงอนุพนัธ์ของฟังก์ชนัค่าจริงวิธีการหาอนุพนัธ์ การอินทิเกรต เทคนิคการอินทริเกรต อินทริกรัลไม่ตรงแบบ 

การประยกุตข์องอนุพนัธ์และอินทริเกรต 

 

ELT1503 คณติศาสตร์สําหรับนักอเิลก็ทรอนิกส์ 2        3(3-0-6) 

Mathematics for Electronics 2 

สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเอนัดับหน่ึงและสูงกว่า การแปลงลาปลาส  ผลเฉลยของสมการเชิง

อนุพนัธ์สามญั  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย จาํนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชนัของตวัแปรเชิงซ้อน  การอินทิเกรตในระนาบ

เชิงซอ้น เวกเตอร์และแมตริก อนุกรมกาํลงัและการประยกุตใ์ช ้

 

ELT1201 เคร่ืองมือวดัอเิลก็ทรอนิกส์          3(2-2-5) 

Electronic Instruments 

การใชเ้คร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มลัติเมิเตอร์ วตัตมิ์เตอร์ ตวักาํเนิดสัญญาณออส 

ซิโลสโคป เทคนิคของการวดั มาตรฐานในการวดั หน่วยวดั ความแม่นยาํ ความถูกตอ้ง และความปลอดภยัใน

การวดั การป้องกนัสญัญาณรบกวนท่ีไม่ตอ้งการในการวดั การวดัค่าอิมพิแดนซ์ท่ีความถ่ีตํ่าและความถ่ีสูง 

 

ELT1202 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า          3(3-0-6) 

Electric Circuit Analysis 

พื้นฐานของวงจรไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟ การวเิคราะห์โหนด การวเิคราะห์เมซ  

ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตนั ซุปเปอร์โพซิชัน่ อุปกรณ์เก็บพลงังาน ตวัเก็บประจุ ขดลวดเหน่ียวนาํ วงจร RC 

และ RL วงจรลาํดบัท่ีสอง การวเิคราะห์ทรานเซียน การกระตุน้แบบซายนูซอยดแ์ละเฟสเซอร์ 
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รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

 

ELT1203 ปฏิบัติวงจรไฟฟ้า           1(0-2-1) 

Electric Circuit Laboratory 

ปฏิบติัการท่ีมีเน้ือหาสัมพนัธ์กบัวชิา ELT1202 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 

 

ELT2505 เทคโนโลยสีารกึง่ตัวนํา          3(3-0-6) 

Semiconductor Technologies 

สถิติแบบเมกซ์เวลล-์โบสตม์นัน์  ฟังกช์นัการกระจายความเร็วและพลงังานสถิติแบบควอนตมั  

สมการการกระจายแบบเฟอร์มิ-ไดแรค ระดบัเฟอร์มิ การนาํไฟฟ้าในโลหะ ทฤษฏีแถบพลงังาน การนาํไฟฟ้า

ของสารก่ึงตวันาํ เทคโนโลยีการสร้างอุปกรณ์สารก่ึงตวันาํ การสร้างรอยต่อพีเอ็น รอยสัมผสัแบบโมห์มิคและ

ซอตตคี์ย ์ อุปกรณ์สารก่ึงตวันาํชนิดต่าง ๆ 

 

ELT1602 โปรแกรมคอมพวิเตอร์          3(2-2-5) 

Computer Programming 

โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวธีิและผงังานเพื่อการ 

แกปั้ญหา วากยสัมพนัธ์  หวัขอ้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ขอ้ความคาํสั่ง คาํสั่งตดัสินใจ คาํสั่งแบบวนรอบ 

ตวัแปร ค่าคงท่ี ตวัแปรชุด การสร้างโปรแกรมย่อยและฟังก์ชนั การเรียกซํ้ า การแก้ไขความผิดพลาดและการ

ทดสอบโปรแกรม 

 

ELT1204 การวเิคราะห์วงจรอเิลก็ทรอนิกส์         3(3-0-6) 

Electronics Circuit Analysis 

คุณสมบติัทางไฟฟ้า พารามิเตอร์�และการใชง้านของไดโอด ทรานซิสเตอร�และเฟต การอ่าน

คู่มือ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การไบแอส การวเิคราะห์สัญญาณขนาดเล็ก วงจรแหล่�งจ่�ายกาํลงั วงจรขยายในยา่น

ความถ่ีตํ่า แนะนาํสู่ออปแอมป์  
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รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

 

ELT1205 ปฏิบัติวงจรอเิลก็ทรอนิกส์          1(0-2-1) 

Electronic Laboratory 

  ปฏิบติัการท่ีมีเน้ือหาสัมพนัธ์กบัวชิา ELT1204 การวเิคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ELT2302 สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า          3(3-0-6) 

Electromagnetic Field 

ระบบพิกดัในปริภูมิ สนามไฟฟ้าสถิตย ์ศกัยไ์ฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ไดอิเล็กตริก กระแสกบัความ 

ตา้นทาน แรงขบัเคล่ือน คล่ืนไฟฟ้า สนามแม่เหล็กแบบคงตวั กฏไบโวตซ์าวาร์ต กฎของแอมแปร์ กฎของฟารา

เดย ์วสัดุแม่แหล็กและการเหน่ียวนาํ คุณสมบติัการเป็นแม่เหล็กของสสาร การแกวง่ทางแม่เหล็กไฟฟ้า สมการ

ของแมกซ์เวลล ์การนาํคล่ืนการแพร่คล่ืน เวกเตอร์ของพอยติง 

 

ELT2405 เทคโนโลยดีิจิตอล           3(2-2-5) 

Digital Technology 

ระบบตวัเลขและรหสั ลอจิกเกต การลดรูปวงจรคอมบิเนชัน่โดยใชพ้ีชคณิตบูลีนและ K-map การ 

ใช้ SOP และ POS ในการออกแบบวงจรคอมบิเนชัน่ การออกแบบวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรเขา้รหัส วงจรซีเควน

เชียลแบบซิงโครนสัและอะซิงโครนสั การประยกุตใ์ชง้านระบบดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 

ELT2406 สัญญาณและระบบ           3(3-0-6) 

Signals and Systems 

สัญญาณและระบบ การวเิคราะห์สัญญาณเชิงเวลาต่อเน่ืองและระบบเชิงเส้นไม่แปรตามเวลา 

สัญญาณเป็นคาบและอนุกรมฟูเรียร์ การแปลงและแปลงผกผนัลาปลาส สถาปัตยกรรมของระบบเชิงเส้นไม่แปร

ตามเวลา สญัญาณและระบบเชิงเวลาเตม็หน่วยการแปลงและการแปลงผกผนัแบบ Z 
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รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

 

ELT2303 การออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนิกส์         3(3-0-6) 

Electronics Circuit Design 

วงจรขยายสัญญาณหลายภาค วงจรขยายเนกาทิฟฟ�ดแบ็ก และวงจรขยายกาํลงั ออปแอมป์และ

การ 

ประยุกตใ์ช้ วงจรกรองความถ่ี ออสซิเลเตอร์ หลกัการของวงจรเปล่ียนสัญญาณจากระบบอนาลอกเป็นดิจิตอล

และกลบักนั 

 

 

 

ELT4405 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข         3(3-0-6) 

Digital Signal Processing 

สัญญาณและระบบเชิงเส้นไม่แปรผนัตามเวลา ผลการแปลง z ทฤษฏีสังวฒันาการ สมการเชิง 

ผลต่าง การประยุกต์ใช้การแปลงฟูเรียร์แบบวิยุตและขั้นตอนวิธีอย่างเร็วสําหรับการแปลงฟูเรียร์แบบวิยุต 

ผลตอบสนองต่ออิมพลัส์แบบจาํกดัและแบบไม่จาํกดั วงจรกรองดิจิตอล การออกแบบวงจรกรองความถ่ีแบบวิ

ยตุแบบจาํกดัและไม่จาํกดั 

 

ELT3604 การส่ือสารแบบดิจิตอล          3(3-0-6) 

Digital Communication 

ทฤษฎีการแซมปลิง การมลัติเพล็กซ์ สัญญาณสุ่มและไม่สุ่ม สัญญาณสุ่มชนิดโลพาส  

สเพคตรัม ระบบดิจิตอลชนิดเบสแบนด์ ควอนไตเซชนั ซอสโคดดิง ดีพีซีเอ็ม ดีเอ็ม พีดีเอซ เอสดีเอช ระบบ

ดิจิตอลชนิดแบนดพ์าส เอเอสเค พีเอสเค เอฟเอสเค วธีิการโคดดิงช่องสัญญาณ การส่งสัญญาณแบบดิจิตอลและ

ซิงโครไนเซชนั  
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ELT2407 หลกัการส่ือสาร           3(3-0-6) 

Principle of Communication 

หลกัการของระบบส่ือสาร การวเิคราะห์รูปคล่ืน ความน่าจะเป็นและตวัแปรสุ่ม สัญญาณรบกวน 

และกระบวนการสุ่ม สัญญาญเบสแบนด์และแบนด์พาส การมอดูเลตสัญญาณแบบดิจิตอลและอนาล็อก  ทฤษฎี

ข่าวสารและการเขา้รหสั 

 

ELT2305 อเิลก็ทรอนิกส์กาํลงั           3(3-0-6) 

Power Electronics 

คุณสมบติัทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาํลงั คุณสมบติัทางแม่เหล็กของวสัดุเพื่อใชใ้นงาน 

อิเล็กทรอนิกส์กาํลงั หมอ้แปลง การทาํงานของอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั วงจรขยายกาํลงั วงจรไดโอดและเรคติไฟร์ 

คอมมูเตชัน่ วงจรควบคุมกาํลงัแบบเรคติไฟร์ คอนเวิร์ทเตอร์ อินเวร์ิทเตอร์ และหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบต่าง ๆ การ

ควบคุมการทาํงานของมอเตอร์โดยใชว้งจรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ELT3508 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์       3(2-2-5) 

Microprocessor and Microcontroller 

พื้นฐานและการประยกุตใ์ชง้านไมโคโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรม  

โครงสร้างของบสั เทคโนโลยีของไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นต่างๆ ชุดคาํสั่ง หลกัการ

เขียนแผนภาษาเคร่ืองและภาษาเอสแซมบลี การเขียนโปรแกรมและการนาํไปประยุกต์ใช้งาน การเช่ือมต่อ

อุปกรณ์ภายนอก  

 

ELT3509 การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับหุ่นยนต์                       3(2-2-5) 

  Microcontroller Application for Robots 

การควบคุมหุ่นยนตด์ว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ทั้งแบบอตัโนมติัและก่ึงอตัโนมติั  การประยุกตใ์ช้

งานเซนเซอร์ในงานหุ่นยนต์  การกาํจดัสัญญาณรบกวนในหุ่นยนต์  การควบคุมมอเตอร์ การออกแบบมือจบั

หุ่นยนต ์ ระบบนาํวิถีหุ่นยนต์  การควบคุมตาํแหน่งและทิศทาง  การโปรแกรมหุ่นยนต ์สร้างหุ่นยนตท่ี์ควบคุม

ดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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ELT3408 ระบบควบคุม           3(3-0-6) 

Control Systems 

ระบบควบคุมวงเปิดและวงปิด แบบจาํลองระบบ แผนภาพกรอบ กราฟการไหลของสัญญาณ  

ฟังก์ชนัถ่ายโอน การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ เกณฑ์เสถียรภาพของเร้าท-์เฮอร์วิทธ์ เกณฑ์เสถียรภาพของ

ไนควสิต ์คุณลกัษณะการควบคุมแบบป้อนกลบั การวเิคราะห์และออกแบบตวัควบคุมแบบสัดส่วน 

 

ELT3602 เครือข่ายคอมพวิเตอร์          3(3-0-6) 

Computer Network 

พื้นฐานการส่ือสารขอ้มูลและคอมพิวเตอร์ การเขา้รหสัขอ้มูล การควบคุมชั้นดาตา้ล้ิง การส่งผา่น 

ขอ้มูลแบบพร้อมสัมพนัธ์และไม่พร้อมสัมพนัธ์ การมลัติเพล็กซ์ เซอร์กิตสวิทชิง แพคเก็ตสวิทชิง เฟรมรีเลย ์ 

เอทีเอ็ม แลนด ์ แวน สถาปัตยกรรม โปรโตคอล พฤติกรรมของระบบส่ือสารใตอิ้ทธิพลสัญญาณรบกวน การ

ส่งผา่นขอ้มูล  การควบคุมการเช่ือมต่อขอ้มูล 

 

ELT3603 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพวิเตอร์         1(0-2-1) 

Computer Network Laboratory 

  ปฏิบติัการท่ีมีเน้ือหาสัมพนัธ์กบัวชิา ELT3602 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

ELT3802 โครงงานเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์ 1        1(0-2-5) 

Electronics Technology Project 1 

ระเบียบสาํหรับทาํโครงงาน การหาและจดัทาํขอ้มูล แนวทางการดาํเนินงาน แนวทางการทดสอบ 

เพือ่หาผลลพัธ์และขอ้มูลจากโครงงาน การประมวลผลและการวเิคราะห์ผล การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์การทาํ

โครงงาน วธีิการจดัทาํรายงาน นาํเสนอโครงงาน 

 

ELT4803 โครงงานเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์ 2        1(0-2-5) 

Electronics Technology Project 2 

คน้ควา้งานวจิยัเพื่อสร้างช้ินงานหรือซอฟทแ์วร์ จดัทาํรายงาน นาํเสนอโครงงาน ในหวัขอ้เร่ืองท่ี 

เก่ียวขอ้ง 
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ELT3406   การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์     2(90) 

  Preparation for Field Experience in Electronic Technology 

จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  เก่ียวกบัสภาพการ 

ประกอบวิชาชีพ โอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ  แรงจูงใจ  และ

คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ  เทคนิคการจดบนัทึกและการนาํเสนอ ปฏิบติังานหรือศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการท่ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรกาํหนด 

 

ELT4503 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์               5(450) 

  Field Experience in Electronic Technology  

ใหน้กัศึกษาออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ  หรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสัมพนัธ์กบั 

สาขาวชิาท่ีศึกษา  ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 450 ชัว่โมง โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  มีการ

สรุปและส่งรายงานประมวลความรู้ท่ีไดรั้บทั้งหมดจากการฝึกประสบการณ์ โดยมีการประเมินผลจากอาจารยท่ี์

ปรึกษาและหรือผูค้วบคุมงาน 

 

ELT3407   การเตรียมสหกจิศึกษาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์      1(90) 

  Preparation for Cooperative Education in Electronic Technology 

หลกัการและแนวคิดของสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมและการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้  

ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ การส่ือสาร และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ  โดยการกระทาํในสถานการณ์หรือ

รูปแบบต่าง ๆ เทคนิคการจดบันทึกและนําเสนอรายงานทางวิชาการ ปฏิบัติงานหรือศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการท่ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรกาํหนด 

 

EET4504 สหกจิศึกษาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์         6(540) 

  Cooperative Education in Electronic Technology 

ปฏิบติังานสหกิจศึกษากบัสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ี 

ศึกษา ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 540 ชัว่โมง มีการเขียนรายงานการฝึกปฏิบติังานเป็นรายบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ยวิธี

ปฏิบัติงาน อุปสรรคและแนวทางและผลการแก้ไข และสรุปประมวลความรู้ท่ีได้รับทั้ งหมดจากการฝึก

ประสบการณ์ โดยมีการประเมินผลจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและหรือผูค้วบคุมงาน 
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ELT2506 ระบบสมองกลฝังตัว                                     3(3-0-6) 

  Embedded System 

สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตวั เทคโนโลยรีะบบสมองกลฝังตวั การจดัโครงสร้าง 

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาท่ีใช้สําหรับการเขียนโปรแกรม  การเขียนโปรแกรม การเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์

ภายนอก การทาํงานแบบไม่มีเวลาหน่วงของระบบlสมองกลฝังตวั เทคนิคการสร้างระบบและออกแบบระบบท่ี

มีความเช่ือถือไดแ้ละมีปลอดภยั 

 

ELT3102 เทคโนโลยรีะบบอตัโนมัติในอุตสาหกรรม                            3(2-2-5) 

  Industrial Automation Technology 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบอตัโนมติัในอุตสาหกรรม  การควบคุมการทาํงานแบบเป็นลาํดบัขั้น 

การออกแบบวงจรหนา้สมัผสัแม่เหล็กไฟฟ้าและรีเลย ์  การเขียนผงัวงจรแลดเดอร์ การใชง้านพีแอลซี อุปกรณ์

อินพุท/เอาทพ์ุท เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

 

ELT3101 การควบคุมเคร่ืองจักรซีเอน็ซี         3(2-2-5) 

  Computerized Numerical Control        

เคร่ืองจกัรกลควบคุมดว้ยคอมพวิเตอร์ ระบบพกิดัของเคร่ืองจกัรซีเอน็ซี การควบคุมและการใช ้

งานเคร่ืองกัดและเคร่ืองกลึงซีเอ็นซี การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตในอุตสาหกรรม 

(CAD/CAM) 

 

ELT3103 โครงข่ายประสาทเทยีม          3(3-0-6) 

  Artificial Neural Networks        

ความรู้พื้นฐานของโครงข่ายประสาทเทียม  โครงข่ายประสาทเทียมแบบต่างๆ เพอร์เซฟตรอนชั้น 

เดียว และเพอร์เชฟตรอนหลายชั้น  โครงข่ายแบบวนซํ้ า  โครงข่ายฮอบฟิลด์ แผนผงัแบบจดัระเบียบเองได ้ 

ข่ายงานความสัมพันธ์  การส่งค่ายอ้นกลับ  กระบวนการเรียนรู้แบบมีผูส้อนและแบบไม่มีผูส้อน  การนํา

โครงข่ายประสาทเทียมไปประยกุตใ์ชง้าน 
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ELT3107 การเรียนรู้ของเคร่ือง          3(3-0-6) 

  Machine Learning 

การจาํแนกเชิงเส้น  การเรียนรู้แบบเบย ์การตดัสินใจและการประมาณพารามิตเตอร์แบบเบย ์การ 

เรียนรู้แบบมีผูส้อน  การเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน การเรียนรู้แบบเสริมกาํลงั  เครือข่ายประสาทเทียมเบ้ืองตน้  การ

นาํการเรียนรู้ของเคร่ืองไปประยกุตใ์ชง้าน 

 

ELT3302 การจําลองวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก        3(2-2-5) 

  Digital and Logic Simulation 

แนะนาํเบ้ืองตน้ของวงจรตรรก การตรวจสอบวงจรตรรกเชิงจดัหมู่และวงจรลาํดบั วธีิการจาํลอง 

ในระดบัตรรก ตลอดจนทฤษฎีการออกแบบและเทคนิคเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่สูงในการทาํงานของวงจรตรรก 

 

ELT3609 เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์                3(3-0-6) 

  Selected Topics in Technology Electronics 

หวัขอ้ดา้นเทคโนโลย ีอิเล็กทรนิกส์ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั  หวัขอ้พิเศษของแต่ละภาคเรียนและของ 

แต่ละกลุ่มเรียนสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

ELT3303 การประมวลผลภาพดิจิตอล         3(3-0-6) 

  Digital Image Processing 

ความรู้เบ้ืองตน้ของการประมวลผลภาพดิจิทลั  การปรับปรุงและการบูรณะภาพ  การเซกเมนตภ์าพ   

การตรวจจบัขอบ  การผนัรูปลกัษณะ  การพรรณาภาพ  การบีดอดัภาพ  สัญญาณรบกวนและการใช้ตวักรอง

สัญญาณ  การแปลงสัญญาณภาพ  การเพิ่มคุณภาพของภาพ  การนาํการประมวลผลภาพไปประยกุตใ์ช ้
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รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

ELT3304 ความน่าจะเป็นและสถติิวศิวกรรม        3(3-0-6) 

  Engineering probability and statistic 

การประมาณค่า ตวัแปรสุ่ม กระบวนการส่ม การทดสอบสมมุติฐาน รีเกรสชัน่ ความน่าจะเป็น 

แบบไม่ต่อเน่ือง ความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง ทฤษฏีของเบย ์ค่าความคาดหมาย ความแปรปรวน สหสัมพนัธ์ 

ฟังก์ชนัความหนาแน่น ฟังก์ชนัการแจกแจงแบบช้ีกาํลงัและแบบปกติ ฟังก์ชนัของตวัแปรสุ่ม ความหนาแน่น

ร่วม ความหนาแน่นตามขอบ 

 

ELT3305 การออกแบบวงจรกรองแบบอนาลอก        3(3-0-6) 

  Analog Filter Design 

ทบทวนทฤษฎีท่ีใชว้เิคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า การพิจารณาโครงข่ายท่ีมีส่วนรับสัญญาณเขา้และออก 

หลายทาง โครงข่ายท่ีมีตวัตา้นทาน และตวัเก็บประจุเป็นองคป์ระกอบแบบลิเนียร์พาสชีฟ องคป์ระกอบทางแอค

ทีฟและคุณสมบติั การวิเคราะห์โครงข่ายแบบแอคทีฟและคุณสมบติั โดยการประมาณค่าการสังเคราะห์ วงจรท่ี

มีแหล่งจ่ายไฟท่ีถูกควบคุม ความไวในการตอบสนองสญัญาณ  

 

ELT3306 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก        3(3-0-6) 

  VLSI Design 

การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก คุณสมบติัและขบวนการสร้าง อุปกรณ์ประเภท ไบโพลาร์ 

และมอส การทาํงานและการจาํลองการทาํงานดว้ยซอฟต์แวร์ การทาํงานของเกทเบ้ืองตน้ ต่าง ๆ เช่น อินเวอ

เตอร์ แนนด์ นอร์ ตลอดจนผลของอตัราส่วนของความกวา้งและความยาวของตวัอุปกรณ์ ต่อการตอบสนอง

สัญญาณทางไฟฟ้า ประเมินคุณสมบติัของเซลลม์าตรฐาน 

 

ELT3605 ทฤษฏีสารสนเทศ           3(3-0-6) 

  Information Theory 

ความหมายของเอนโทรปี เอนโทรปีของสารสนเทศ การคาํนวณและการแปลความหมายของเอน 

โทรปี การรับส่งขอ้มูล ทฤษฏีอตัราการบิดเบือน สัญญาณรบกวน การบีดอดัขอ้มูลและการกระจายขอ้มูล การ

เขา้รหสั การตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของขอ้มูล ช่องสัญญาณขอ้มูลแบบเกาส์เซียน 
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รหสัวชิา ช่ือวชิา น(บ-ป-อ) 

 

ELT3607 ระบบการส่ือสารเคล่ือนที ่          3(3-0-6) 

  Mobile Communication Systems 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบการส่ือสารเคล่ือนท่ี คุณสมบติัของเคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การ 

ควบคุมเซลสําหรับสัญญาณ หลกัการของวิธีการรับส่ง และการจราจรของระบบโทรศพัท ์ท่ีตั้งเซลสายอากาศ 

และสายอากาศโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 

ELT3606 การออกแบบระบบเครือข่าย         3(3-0-6) 

  Network Design 

โปรโตคอล คาํสั่งควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวเิคราะห์ความตอ้งการ 

การใชง้านของระบบเครือข่ายภายในองคก์ร การออกแบบและคาํนวณปริมาณการใชง้านเลขระบุตวัตนในระบบ

เครือข่าย การกาํหนดตวัเลขการใชง้านในระบบเครือข่าย ออกแบบแผนผงัระบบเครือข่าย การแบ่งกลุ่มเครือข่าย

เสมือน การเช่ือมเครือข่ายระหวา่งเครือข่ายเสมือน 

 

ELT3608 เครือข่ายการส่ือสารไร้สายและอุปกรณ์เคล่ือนที ่      3(3-0-6) 

  Wireless and Mobile Networks 

ระบบการส่ือสารไร้สาย  ระบบเครือข่ายไร้สาย  อุปกรณ์เคล่ือนท่ี  ขอ้กาํหนดต่างๆ ในเครือข่ายไร้ 

สายและอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  การจดัการเครือข่าย  การติดตั้ง ระบบการประกนัประสิทธิภาพในการรับส่งขอ้มูลใน

เครือข่ายไร้สาย  โปรแกรมประยกุตเ์ครือข่ายระบบส่ือสารไร้สายและอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  การจดัการขอ้มูล 
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ภาคผนวก ข 

 

การปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
 

1. หลกัสูตรน้ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2550 

2. หลกัสูตรผา่นการวพิากษจ์ากผูท้รงคุณวุฒิ  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553 โดยจะเร่ิมใชก้บั

นกัศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 

3. เหตุผลและแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขดงัน้ี 

3.1. เพิ่มรายวชิาใหม่ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์กบัหลกัสูตร 

3.2. ยกเลิกรายวชิาท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาวะปัจจุบนั 

3.3. เปล่ียนแปลง ช่ือวชิา รหสัวชิา เน้ือหาวชิาและจาํนวนหน่วยกิต 
 

4. สาระในการปรับปรุงแกไ้ข 

4.1  รายวชิาใหม่ 

4.1.1  กลุ่มวชิาภาษา 

รหสัวชิา ช่ือวชิา       น(บ-ป-อ) 

GEL1001 การใชภ้าษาไทย         3(3-0-6) 

  Thai  Usage 

GEL1002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้       3(3-0-6) 

  English for Communication and Information Retrieval 

GEL1003 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 

  English for Communication and Study Skills 

GEL2001 ภาษาไทยเชิงวชิาการ     3(3-0-6) 

                  Thai  for Academic Purposes 

GEL2002 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ         3(3-0-6) 

  English for Academic Purposes 

4.1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

รหสัวชิา ช่ือวชิา       น(บ-ป-อ) 

GEH1001 สุนทรียภาพกบัชีวติ                  3 (3-0-6) 

  Aesthetic Appreciation 
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รหสัวชิา ช่ือวชิา       น(บ-ป-อ) 

GEH1002 สังคมไทยในบริบทโลก              3 (3-0-6) 

  Thai Society in Global Context 

GEH2001 การพฒันาตน                                 3(3-0-6) 

  Self  Development  

GEH2002   ความจริงของชีวติ                                                3(3-0-6) 

  Truth of Life 

4.1.3  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหสัวชิา ช่ือวชิา       น(บ-ป-อ) 

GES1001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

  IT for  Communication and Learning 

GES1002   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวติ   3(3-0-6) 

  Science and Technology for Quality of Life 

GES2001   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-6) 

  Science, Technology and Environment  

GES2002   การคิดและการตดัสินใจ     3(3-0-6) 

  Thinking and Decision Making 

 

4.1.4  วชิาเฉพาะดา้น  วชิาเอกบงัคบั 

รหสัวชิา ช่ือวชิา       น(บ-ป-อ) 

IND1110 เคมีในอุตสาหกรรมและชีวติประจาํวนั   3(3-0-6) 

             Chemistry in Industrial and Daily Life 

ELT1203 ปฏิบติัวงจรไฟฟ้า      1(0-2-1) 

    Electric Circuit Laboratory  

ELT1205 ปฏิบติัวงจรอิเล็กทรอนิกส์     1(0-2-1) 

    Electronic Laboratory 

ELT2304 ปฏิบติัการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   1(0-2-1) 

    Electronics Circuit Design Laboratory  

ELT2406 สัญญาณและระบบ      3(3-0-6) 

    Signals and Systems 
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รหสัวชิา ช่ือวชิา       น(บ-ป-อ) 

ELT2505 เทคโนโลยสีารก่ึงตวันาํ     3(3-0-6) 

    Semiconductor Technologies  

ELT3603 ปฏิบติัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์    1(0-2-1) 

    Computer Network Laboratory 

ELT4405 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข    3(3-0-6) 

    Digital Signal Processing  

 

4.1.5  วชิาเฉพาะดา้น  วชิาเอกเลือก 

รหสัวชิา ช่ือวชิา       น(บ-ป-อ) 

ELT2506 ระบบสมองกลฝังตวั     3(2-2-5) 

    Embedded System 

ELT3101 การควบคุมเคร่ืองจกัรซีเอน็ซี    3(2-2-5) 

    Computerized Numerical Control 

ELT3102 เทคโนโลยรีะบบอตัโนมติัในอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

    Industrial Automation Technology 

ELT3103 โครงข่ายประสาทเทียม     3(3-0-6) 

    Artificial Neural Networks 

ELT3107 การเรียนรู้ของเคร่ือง     3(3-0-6) 

    Machine Learning 

ELT3302 การจาํลองวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก   3(2-2-5) 

    Digital and Logic Simulation 

ELT3303 การประมวลผลภาพดิจิตอล    3(3-0-6) 

    Digital Image Processing 

ELT3304 ความน่าจะเป็นและสถิติวศิวกรรม   3(3-0-6) 

    Engineering probability and statistic 

ELT3305 การออกแบบวงจรกรองแบบอนาลอก   3(3-0-6) 

    Analog Filter Design 

ELT3306 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มากเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 

    Basic VLSI Design 
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รหสัวชิา ช่ือวชิา       น(บ-ป-อ) 

ELT3605 ทฤษฏีสารสนเทศ      3(3-0-6) 

    Information Theory 

ELT3606 การออกแบบระบบเครือข่าย    3(2-2-5) 

    Network Design 

ELT3607 ระบบการส่ือสารเคล่ือนท่ี     3(3-0-6) 

    Mobile Communication systems 

ELT3608 เครือข่ายการส่ือสารไร้สายและอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 3(3-0-6) 

    Wireless and Mobile Networks 

ELT3609 เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 

    Selected Topics in Technology Electronics 
 

4.1.6  วชิาภาษาองักฤษสาํหรับวชิาชีพ 

รหสัวชิา ช่ือวชิา       น(บ-ป-อ) 

IND3303 การนาํเสนองานดา้นเทคโนโลยเีป็นภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

    Technology Presentation in English 
 

4.1.7  วชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

รหสัวชิา ช่ือวชิา       น(บ-ป-อ) 

ELT3407   สหกิจศึกษาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์    2(90) 

Preparation for Cooperative Education in Electronics Technology 

ELT4505   สหกิจศึกษาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์    6(450) 

Cooperative Education in Electronics Technology 
 

4.2  รายวชิาท่ีปรับออก  

4.2.1  วชิาเฉพาะดา้น  วชิาเอกบงัคบั 

รหสัวชิา ช่ือวชิา       น(บ-ป-อ) 

5582105 สถิติสาํหรับนกัเทคโนโลย ี    3(3-0) 

Statistics for Technologists 

5581104 อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลย ี     3(2-2) 

Electronic Technology 
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รหสัวชิา ช่ือวชิา       น(บ-ป-อ) 

5582701 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์     3(2-2) 

Computer Technology 

5582702 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ    3(2-2) 

Object Oriented Programming 

5584901 การวจิยัและพฒันาทางอิเล็กทรอนิกส์   3(2-2) 

Research and Development in Electronics 

5583902 การจดัและบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์   3(3-0) 

Electronic Organization Management 

5583502 กฎหมายขอ้บงัคบัในงานวทิยแุละอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0) 

Rules and Regulations in Radio and Electronics 

5584903 สัมมนางานอิเล็กทรอนิกส์           3(3-0) 

Electronic Seminar 

4.2.2  วชิาเฉพาะดา้น  วชิาเอกเลือก 

รหสัวชิา ช่ือวชิา       น(บ-ป-อ) 

5582504 โครงข่ายส่ือสารและสายส่ง    3(2-2) 

  Communication Networks and Transmission Lines 

5583501 การส่ือสารขอ้มูล      3(2-2)  

  Data Communication 

5583701 เครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์    3(2-2) 

  Database Systems 

5583702 ระบบฐานขอ้มูล      3(2-2) 

  Database Systems 

5584502 การส่ือสารใยแสง      3(2-2)  

  Optic Fiber Communication 

5584503 ระบบเครือข่ายกระจาย     3(2-2) 

  Distributed Network System 

5572603   การเขียนโปรแกรมภาษาซี               3(2-2) 

  C Programming 
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รหสัวชิา ช่ือวชิา       น(บ-ป-อ) 

5582503 วศิวกรรมไมโครเวฟ     3(2-2) 

  Microwave Engineering 

5583502 วศิวกรรมสายอากาศ           3(2-2) 

  Antenna Engineering 

5583503 หลกัการส่ือสารไร้สาย     3(2-2) 

  Principle of Wireless Communications 

5583504 ระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี     3(2-2)  

  Mobile Communication Systems 

5584501 การส่ือสารดาวเทียม     3(2-2) 

  Satellite Communications 

5582402 ระบบควบคุมอตัโนมติั       3(2-2) 

  Autometic Control System 

5583402 วทิยาการหุ่นยนต ์      3(2-2) 

  Robotics 

5583403 เคร่ืองกลไฟฟ้าและการควบคุม    3(2-2) 

  Electrical Machines and Control 

5583405 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์     3(2-2) 

  Hydraulics and Pneumatics 

5584401 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์    3(2-2) 

  Sensors and Transducers 

5582106 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม    3(2-2) 

  Industrial Electronics 

5582201 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม    3(2-2) 

  Industrial Computer 

5583507 การจดัการพลงังานในอุตสาหกรรม   3(2-2) 

  Energy Management in Industry 

5583706 ระบบไฟฟ้าและความปลอดภยัสาํหรับอุตสาหกรรม 3(2-2) 

  Electrical System and Safety for Industry 
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5584301 โปรแกรมเมเบิล ลอจิกคอนโทรล    3(2-2) 

  Programmable Logic Controller 
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5581101 ฟิสิกส์สารกึง่ตัวนํา       3(3-0) 

  Physics of Semiconductor 

 โครงสร้างของผลึก แนวความคิดทางกลศาสตร์ควอนตนั เวฟปาร์ติเกิลดูอลัลิต้ี 

อิเล็กตรอนในผลึก การนาํไฟฟ้าในผลึก การกระจายทางสถิติของ โบลท์ซมานท ์

เฟอร์มี-ดิแรก โบส-ไอน์สไตน์ ทฤษฎีแถบพลงังานในของแขง็ ทฤษฎีพื้นฐานของ

สารก่ึงตวันาํ ความหนาแน่นของสถานะตวัให้และตวัรับอิเล็กตรอน คุณสมบติัท่ี

รอยต่อของสารก่ึงตวันาํ 

 

5581102 เขียนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ด้วยคอมพวิเตอร์   3(2-2) 

  Electronics Drafting 

 การเขียนภาพและการอ่านภาพสามมิติ  ศึกษาสัญลกัษณ์ของวสัดุอุปกรณ์ทาง

ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  การเขียนแบบงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

 

 

5581103 คณติศาสตร์วศิวกรรม 1      3(3-0) 

  Engineering Mathematics 1 

 ฟังก์ชั่นมาตรฐาน เรขาคณิตวิเคราะห์เชิงเส้น และระนาบสมการเชิงเส้น 

พีชคณิตของเวกเตอร์ พีชคณิตเชิงซ้อน ลําดับและอนุกรม ลิมิตของฟังก์ชัน 

ฟังกช์นัของตวัเลข จาํนวนจริง อนุพนัธ์ วธีิการหาอนุพนัธ์ และการอินทิเกรต 

ELT1501 ฟิสิกส์สําหรับนักอเิลก็ทรอนิกส์              3(3-0-6) 

  Physics for Electronic Technologists 

 แรง กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั สมดุลและโมเมนต ์การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ งานและ

พลังงาน การดลและโมเมนตมั คล่ืน แสง และเสียง ไฟฟ้าสถิตย ์แหล่งกาํเนิดไฟฟ้า

กระแสตรง-กระแสสลบั แม่เหล็กไฟฟ้า 

 

 

 

ELT2301 การเขียนแบบอเิลก็ทรอนิกส์                 1(0-2-1) 

  Electronics Drawing 

 การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จ ําลองการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

ออกแบบและสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป พร้อม

ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ELT1502 คณติศาสตร์สําหรับนักอเิลก็ทรอนิกส์ 1    3(3-0-6) 

  Mathematics for Electronics 1 

 เรขาคณิตวิเคราะห์ ฟังก์ชัน  ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชนัค่าจริงหน่ึงตวัแปร 

อนุพนัธ์และค่าเชิงอนุพนัธ์ของฟังก์ชนัค่าจริงวิธีการหาอนุพนัธ์ การอินทิเกรต เทคนิค

การอินทริเกรต อินทริกรัลไม่ตรงแบบ การประยกุตข์องอนุพนัธ์และอินทริเกรต 
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5581105 คณติศาสตร์วศิวกรรม 2      3(3-0) 

  Engineering Mathematics 1 

 สมการอนุพนัธ์  อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปาสและการ

วเิคราะห์แมทริกซ์ 

 

 

5581601 เคร่ืองมือวดัอเิลก็ทรอนิกส์      3(1-2) 

  Electronic Instruments 

 ศึกษาและปฏิบติั การวดั หน่วยของการวดัทางไฟฟ้า ความเท่ียงตรง และความ

แม่นยาํในการวดั หลกัการทาํงาน โครงสร้าง การยายย่านวดั การตรวจซ่อมและ

บํ า รุ ง รั ก ษ า มั ล ติ มิ เต อ ร์  ว ัต ต์ มิ เต อ ร์  ฟ รี เค ว น ซี มิ เต อ ร์  บ ริ ด จ์ มิ เต อ ร์ 

อิเล็กทรอนิกส์มลัติมิเตอร์ ออสซิโลสโคป เคร่ืองมือวดัแบบดิจิตอล และเคร่ืองวดั

อิเล็กทรอนิกส์กบังานอุตสาหกรรม 

5581108 เทคโนโลยดีิจิตอล       3(2-2) 

  Digital Technology 

 ศึกษาและปฏิบติั  ระบบตวัเลขและรหสั  ลอจิกเกต  พีชคณิตบูลีนและ K-map 

การออกแบบวงจรคอมบิเนชันโดยใช้ลอจิกเกต  การออกแบบวงจรซีเควนเชียล 

A/D และ D/A การทาํงานเบ้ืองตน้ของวงจรในอุปกรณ์ลอจิกทั้ง TTL และ CMOS 

และการประยกุตใ์ชง้าน 

ELT1503 คณติศาสตร์สําหรับนักอเิลก็ทรอนิกส์ 2    3(3-0-6) 

  Mathematics for Electronics 2 

 สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเอนัดบัหน่ึงและสูงกว่า การแปลงลาปลาส ผลเฉลยแบบ

อนุกรมของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย จาํนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชัน

ของตวัแปรเชิงซ้อน ฟังก์ชนัวิเคราะห์ การอินทิเกรตในระนาบเชิงซ้อน เวกเตอร์และแม

ตริก อนุกรมกาํลงั อนุกรมเทยเ์ลอร์และอนุกรมลอเรนต ์การประยกุตใ์ช ้

ELT1201 เคร่ืองมือวดัอเิลก็ทรอนิกส์      3(2-2-5) 

  Electronic Instruments 

 การใช้เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มลัติเมิเตอร์ วตัต์มิเตอร์ ตวักาํเนิด

สัญญาณออสซิโลสโคป เทคนิคของการวดั มาตรฐานในการวดั หน่วยวดั ความแม่นยาํ 

ความถูกตอ้ง และความปลอดภยัในการวดั การป้องกนัสัญญาณรบกวนท่ีไม่ตอ้งการใน

การวดั การวดัค่าอิมพิแดนซ์ท่ีความถ่ีตํ่าและความถ่ีสูง 

 

ELT2405 เทคโนโลยดีิจิตอล       3(2-2-5) 

  Digital Technology 

 ระบบตวัเลขและรหสั ลอจิกเกต การลดรูปวงจรคอมบิเนชัน่โดยใชพ้ีชคณิตบูลีนและ 

K-map การใช้ SOP และ POS ในการออกแบบวงจรคอมบิเนชั่น การออกแบบวงจร

มัลติเพล็กซ์ วงจรเข้ารหัส วงจรซีเควนเชียลแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การ

ประยกุตใ์ชง้านระบบดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 
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5581106 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า      3(3-0) 

  Electric Circuit Analysis 

 ความรู้พื้นฐาน  นิยาม  หน่วย  วงจรความต้านทาน  วิธีการวิเคราะห์ทฤษฎี

วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ  การจาํลองวงจรไฟฟ้าด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

 
 

5581107 การวเิคราะห์วงจรอเิลก็ทรอนิกส์                3(3-0) 

  Electronics Circuit Analysis 

 ศึกษาและปฏิบติั คุณสมบติัทางไฟฟ�า พารามิเตอร�และการใช�งานของ

ไดโอด ทรานซิสเตอร�และเฟตการแปลความหมายจาก  DATA SHEET  การให

�ไบแอส การวิเคราะห� และออกแบบ วงจรแหล�งจ�ายกาํลงั  วงจรขยาย

ในย�านความถ่ีตํ่า  สําหรับสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายสัญญาณหลายภาค  

วงจรขยายเนกาทิฟฟ�ดแบก็ และวงจรขยายกาํลงั 
 

5581701 โปรแกรมคอมพวิเตอร์               3(2-2) 

  Computer Programming  

 การออกแบบพฒันาโปรแกรมเพื่อประยุกต์กับปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ      

วิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ภาษาระดบัสูง เช่น Visual basic, Visual C หรือภาษาอ่ืน 

ๆ 

ELT1202 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า      3(3-0-6) 

  Electric Circuit Analysis 

 พื้นฐานของวงจรไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟ การวิเคราะห์โหนด การ

วิเคราะห์เมซ ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตนั ซุปเปอร์โพซิชัน่ อุปกรณ์เก็บพลงังาน ตวั

เก็บประจุ ขดลวดเหน่ียวนาํ วงจร RC และ RL วงจรลาํดบัท่ีสอง การวิเคราะห์ ทราน

เซียน การกระตุน้แบบซายนูซอยดแ์ละเฟสเซอร์ 
 

ELT1204 การวเิคราะห์วงจรอเิลก็ทรอนิกส์     3(3-0-6) 

  Electronics Circuit Analysis 

 คุณสมบติัทางไฟฟ�า พารามิเตอร�และการใช�งานของไดโอด ทรานซิสเตอร

�และเฟต การอ่านคู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การไบแอส การวิเคราะห�สัญญาณ

ขนาดเล็ก วงจรแหล�งจ�ายกาํลงั วงจรขยายในยา่นความถ่ีตํ่า แนะนาํสู่ออปแอมป์ 

 
 

ELT1602 โปรแกรมคอมพวิเตอร์      3(2-2-5) 

  Computer Programming 

 โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธีและผงังาน

เพื่อการแก้ปัญหา วากยสัมพนัธ์  หัวขอ้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ขอ้ความคาํสั่ง 

คาํสั่งตดัสินใจ คาํสั่งแบบวนรอบ ตวัแปร ค่าคงท่ี ตวัแปรชุด การสร้างโปรแกรมยอ่ยและ

ฟังกช์นั การเรียกซํ้ า การแกไ้ขความผดิพลาดและทดสอบโปรแกรม 
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5582109 การออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนิกส์     3(2-2) 

  Electronics Circuit Design         

 การออกแบบวงจรรวมชนิดโรลิทิคแบบต่าง ๆ  การออกแบบวงจรท่ีมี

สัมประสิทธ์ิอุณหภูมิเป็นศูนย ์ วงจรเล่ือนระดบัแรงดนั  วงจรแรงดนัอา้งอิง  วงจร

ควบคุมแรงดนั การออกแบบวงจรโดยใชอ้อปแอมป์  การเปล่ียนสัญญาณอนาลอก

เป็นดิจิตอล  การเปล่ียนสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาลอก   การออกแบบวงจรโดยใช้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 

 

5582103 สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า                 3(3-0) 

  Electromagnetic Field              

 ประจุและสสาร  สนามไฟฟ้า  ประจุเด่ียวกบัไดโพลในสนามไฟฟ้า  กฎของ

เกาส์   ศกัยไ์ฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า  ไดอิเล็กตริก    กระแสกบัความตา้นทาน    แรง

ขบัเคล่ือน คล่ืนไฟฟ้า  สนามแม่เหล็ก  กฎของแอมแปร์  กฎของฟาราเดย ์ การ

เหน่ียวนาํ     คุณสมบติัการเป็นแม่เหล็กของสสาร  การแกว่งทางแม่เหล็กไฟฟ้า   

สมการของแมกซ์เวลล ์   การนาํคล่ืนการแพร่คล่ืน  เวกเตอร์ของพอยติง 

 

ELT2303 การออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนิกส์     3(3-0-6) 

  Electronics Circuit Design 

 วงจรขยายสัญญาณหลายภาค วงจรขยายเนกาทิฟฟ�ดแบ็ก และวงจรขยายกาํลัง 

ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้ วงจรกรองความถ่ี ออสซิเลเตอร์ หลักการของวงจร

เปล่ียนสัญญาณจากระบบอนาลอกเป็นดิจิตอลและกลบักนั 

 

 

 

ELT2302 สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า      3(3-0-6) 

  Electromagnetic Field 

 ระบบพิกดัในปริภูมิ สนามไฟฟ้าสถิตย ์ศกัยไ์ฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ไดอิเล็กตริก กระแส

กบัความตา้นทาน แรงขบัเคล่ือน คล่ืนไฟฟ้า สนามแม่เหล็กแบบคงตวั กฏไบโวต์ซา

วาร์ต กฎของแอมแปร์ กฎของฟาราเดย ์วสัดุแม่แหล็กและการเหน่ียวนาํ คุณสมบติัการ

เป็นแม่เหล็กของสสาร การแกวง่ทางแม่เหล็กไฟฟ้า สมการของแมกซ์เวลล์ การนาํคล่ืน

การแพร่คล่ืน เวกเตอร์ของพอยติง 
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5582401 เพาเวอร์อเิลก็ทรอนิกส์                       3(2-2) 

  Power Electronics  

  คุณสมบัติของสวิทชิงไดโอด  ทรานซิสเตอร์ ฯลฯ  วิเคราะห์วงจร

ไดโอดด้วย รีแอคตีฟโหลด  วิเคราะห์วงจรท่ีใช้เป็นดีซี  การเปล่ียนดีซีเป็นเอซี   

การเปล่ียนเอซีเป็น ดีซี  การทาํงานของเอสซีอาร์  ไทรแอค การนําไปใช้งาน

ตวัอยา่งวงจรไฟฟ้ากาํลงัสูงท่ีใชอิ้เล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

5582501 หลกัการส่ือสาร               3(3-0) 

  Principle of Communication 

  วิวฒันาการของการส่ือสาร  ความหมายของขอ้มูล คล่ืนรบกวน และ

คล่ืนแทรกแซง  หลักการมอดูเลชันและการส่งแบบต่าง ๆ วงจรและหลักการ

ทาํงานของเคร่ืองรับชนิดซูเปอร์เฮทเทอโรดายน์ฟรีเควนซ์และเฟสมอดูเลชนั การ

ลดเสียง รบกวนพัลส์มอดูเลชัน  ระบบรหัสการแพร่กระจายคล่ืนวิทยุผ่าน

บรรยากาศ ระบบส่ือสารผา่นดาวเทียม การส่ือสารดว้ยแสงระบบการส่ือสารต่าง ๆ 

 

ELT2305 อเิลก็ทรอนิกส์กาํลงั       3(3-0-6) 

  Power Electronics 

  คุณสมบติัทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาํลงัคือ ไดโอดกาํลงั SCR 

GTO ทรานซิสเตอร์กาํลงัชนิดไบโพล่าร์ มอสเฟต IGBT คุณสมบติัทางแม่เหล็กของวสัดุ

เพื่อใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์กําลัง หม้อแปลง การทํางานของอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 

วงจรขยายกาํลงั วงจรไดโอดและเรคติไฟร์ คอมมูเตชัน่ เทคนิคสําหรับการควบคุมการ

ทาํงานโดยไทริสเตอร์ จีทีโอ ทรานซิสเตอร์กาํลงั มอสเฟ็ตกาํลงั ไอจีบีที วงจรควบคุม

กาํลงัแบบเรคติไฟร์ คอนเวิร์ทเตอร์ อินเวิร์ทเตอร์ และหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบต่าง ๆ การ

ควบคุมการทาํงานของมอเตอร์โดยใชว้งจรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ELT2407 หลกัการส่ือสาร       3(3-0-6) 

  Principle of Communication 

 หลักการของระบบส่ือสาร การวิเคราะห์รูปคล่ืน ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม 

สัญญาณรบกวนและกระบวนการสุ่ม สัญญานเบสแบนด์และแบนด์พาส การมอดูเลต

สัญญาณแบบดิจิตอลและอนาล็อก  ทฤษฎีข่าวสาร และการเขา้รหสั 
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5582101 เทคโนโลยไีมโครโปรเซสเซอร์      3(2-2) 

  Microprocessor Technology  

 ประวติัของไมโครโปรเซสเซอร์  โครงสร้างของคอมพิวเตอร์  สถาปัตยกรรม

ของไมโครโปรเซสเซอร์  คาํสั่ง  การเขียนโปรแกรมแอสแซมบล้ี  ตารางเวลา  การ

ติดต่อหน่วยความจาํ  คาํสั่งของไมโครโปรเซสเซอร์  การประยุกต์ใช้งาน  การ

เขียนโปรแกรมควบคุม  ออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์และปฏิบติังานตาม

รายวชิา 

 

5582104 ไมโครคอนโทรลเลอร์                  3(2-2) 

  Microcontroller  

 ศึ ก ษ าแ ล ะ ป ฏิ บั ติ  เก่ี ย วกับ ไ ม โค ร ค อ น โท ร ล เล อ ร์  โค รงส ร้างข อ ง

ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับหน่วยความจาํ 

หลักการรับ และส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอก การใช้งาน Counter/Timer การ

ติดต่อแบบอนุกรม และการอินเตอร์รัพทเ์ทคนิคและวิธีการอินเตอร์รัพท์แบบต่าง 

ๆ การติดต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอกเบ้ืองต้น   การเขียน

โปรแกรมภาษาแอสแซมบล้ี โดยใชชุ้ดคาํสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียน

โปรแกรมให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ติดต่อกบัหน่วยความจาํอุปกรณ์ภายนอก

เบ้ืองตน้ และการประยกุตใ์ชง้านอ่ืน ๆ 

 

ELT3508 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์   3(2-2-5) 

  Microprocessor and Microcontroller 

 พื้นฐานและการประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 

สถาปัตยกรรม ชุดคาํสั่ง การเขียนโปรแกรมและการนาํไปประยุกตใ์ช้งาน การเช่ือมต่อ

อุปกรณ์ภายนอก 

 

(รวม 2 วิชาเข้าด้วยกนั) 
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5583404 การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับหุ่นยนต์  3(2-2) 

  Microcontroller Application for Robots 

 การศึกษาไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละรุ่น  คุณสมบติัต่างๆ โหมดการทาํงาน  

หน่วยความจาํ  รีจีสเตอร์การอา้งแอดเดรสและชุดคาํสั่ง  การเขียนโปรแกรมเพื่อ

ควบคุมหุ่นยนต ์

 

 

 

5582502 ระบบควบคุมป้อนกลบั     3(3-0) 

  Feedback Control Systems 

 ระบบควบคุมวงเปิดและวงปิด แบบจาํลองระบบ แผนภาพกรอบ กราฟการ

ไหลของสัญญาณ ฟังก์ชันถ่ายโอน การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ เกณฑ์

เสถียรภาพของเร้าท์-เฮอร์วิทธ์ เกณฑ์เสถียรภาพของไนควิสต์ คุณลักษณะการ

ควบคุมแบบป้อนกลบั การวิเคราะห์และออกแบบตวัควบคุมแบบสัดส่วนบวก

อินทิกรัลบวกอนุพนัธ์ ตวัชดเชยแบบนาํหน้า ลา้หลงัในการควบคุมแบบระบบวง

ปิด 

 

ELT3509 การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับหุ่นยนต์   3(2-2-5) 

  Microcontroller Application for Robots 

 การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ทั้ งแบบอัตโนมัติ  และ แบบ

ก่ึงอตัโนมติั  การประยุกตใ์ชง้านเซนเซอร์ในงานหุ่นยนต ์ การกาํจดัสัญญาณรบกวนใน

หุ่นยนต์  การควบคุมมอเตอร์ การออกแบบมือจบัหุ่นยนต์  ระบบนําวิถีหุ่นยนต์  การ

ควบคุมตําแหน่งและทิศทาง  การโปรแกรมหุ่นยนต์ สร้างหุ่นยนต์ท่ีควบคุมด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

ELT3408 ระบบควบคุม       3(3-0-6) 

  Control Systems 

 ระบบควบคุมวงเปิดและวงปิด แบบจาํลองระบบ แผนภาพกรอบ กราฟการไหลของ

สัญญาณ ฟังกช์นัถ่ายโอน การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ เกณฑ์เสถียรภาพของเร้าท-์

เฮอร์วิทธ์ เกณฑ์เสถียรภาพของไนควิสต์ คุณลกัษณะการควบคุมแบบป้อนกลบั การ

วเิคราะห์และออกแบบตวัควบคุมแบบสัดส่วน 
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5584801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพอเิลก็ทรอนิกส์  2(0-90) 

  Preparation for Professional Experience in Electronics  

 จดัให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน   ก่อนออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวั

ผูเ้รียนมีความรู้ เจตคติ แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ  โดยการ

กระทาํในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานในวชิาชีพนั้น ๆ 

 

 

5584802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพอเิลก็ทรอนิกส์   3(0-450) 

  Field Experience in Electronics  

 ฝึกงานภายในหรือภายนอกสถานศึกษาในแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ

ของทางราชการหรือเอกชน หรือทาํโครงการพิเศษ ซ่ึงคิดเทียบชัว่โมงทาํงานไดไ้ม่

นอ้ยกวา่การฝึกงาน 

 

 

 

ELT3406 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์ 2(90) 

  Preparation for Field Experience in Electronic Technology 

 จดัให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เก่ียวกับ

สภาพการประกอบวิชาชีพ โอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ 

ทกัษะ เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ  เทคนิคการจดบนัทึก

และการนําเสนอ การฝึกปฏิบัติงานหรือศึกษาดูงานในสถานประกอบการท่ีอาจารย์

ประจาํหลกัสูตรกาํหนด 

 

ELT4503 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพอเิลก็ทรอนิกส์    3(450) 

  Field Experience in Electronics  

 ให้นกัศึกษาออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ  หรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ี

สัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีศึกษา ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 450 ชัว่โมง โดยไดรั้บความเห็นชอบ

จากอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  มีการสรุปและส่งรายงานประมวลความรู้ท่ีไดรั้บทั้งหมด

จากการฝึกประสบการณ์  โดยมีการประเมินผลจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและหรือผูค้วบคุม

งาน 
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5584902 โครงงานเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์     3(0-6) 

  Electronic Technology Project 

 ศึกษา  ค้นควา้  งานวิจัยเพื่อสร้างช้ินงานหรือซอฟท์แวร์ ในหัวข้อเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ภายใตก้ารอนุมติัจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

โครงการ 

 

(แยกออกเป็น 2 วชิา) 

 

 

 

 

5582403 การควบคุมอตัโนมัติทางอุตสาหกรรม    3(2-2)  

  Industrial Automation 

 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบควบคุมอตัโนมติัทางอุตสาหกรรม เซนเซอร์ 

ระบบไฮดรอลิกและระบบนิวเมติก อุปกรณ์ส่งกาํลังแบบไฟฟ้า พีแอลซี และ

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม เคร่ืองจกัรควบคุมเชิงเลขและการโปรแกรมพื้นฐาน 

พื้นฐานการใชหุ่้นยนตใ์นงานดา้นอุตสาหกรรม 

 

ELT3802 โครงงานเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์ 1    1(0-2-5) 

  Electronics Technology Project 1 

 ระเบียบสําหรับทาํโครงงาน การหาและจดัทาํข้อมูล แนวทางการดาํเนินงาน แนว

ทางการทดสอบเพื่อหาผลลพัธ์และขอ้มูลจากโครงงาน การประมวลผลและการวิเคราะห์

ผล การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์การทาํโครงงาน วธีิการจดัทาํรายงาน นาํเสนอโครงงาน 

 

ELT4803 โครงงานเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์ 2    1(0-2-5) 

  Electronics Technology Project 2 

 คน้ควา้งานวิจยัเพื่อสร้างช้ินงานหรือซอฟท์แวร์ จดัทาํรายงาน นาํเสนอโครงงาน ใน

หวัขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ELT3102 เทคโนโลยรีะบบอตัโนมัติในอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 

  Industrial Automation Technology 

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบอตัโนมติัในอุตสาหกรรม  การควบคุมการทาํงานแบบ

เป็นลาํดบัขั้น  การออกแบบวงจรหน้าสัมผสัแม่เหล็กไฟฟ้าและรีเลย ์ การเขียนผงัวงจร

แลดเดอร์ การใช้งานพีแอลซี อุปกรณ์อินพุท/เอาท์พุท เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 

ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
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4.4  รายวชิาท่ีไม่เปล่ียนแปลงเน้ือหา แต่ปรับรหสัวชิา  หน่วยกิต 
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5503205  ภาษาองักฤษสําหรับนักเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   3(3-0) 

  English for Industrial Technologists 

5503207 ภาษาองักฤษสําหรับนักเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์  3(3-0) 

  English for Electronic Technologists 

IND3205 ภาษาองักฤษสําหรับนักเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   3(3-0-6) 

  English for Industrial Technologists 

IND3207 ภาษาองักฤษสําหรับนักเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์  3(3-0-6) 

  English for Electronic Technologists 
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5. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข   

เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ยงัคงปรากฏดงัน้ี 

 

 

โครงสร้างหลกัสูตร 

เกณฑ์

กระทรวง 

(หน่วยกิต) 

โครงสร้าง

เดิม 

พ.ศ. 2549 

(หน่วยกิต) 

โครงสร้าง

ใหม่ 

พ.ศ. 2554 

(หน่วยกิต) 

1.หมวดศึกษาทัว่ไป 

2.หมวดวชิาเฉพาะ 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี 

>30 

>84 

>6 

30 

97 

6 

30 

95 

6 

จาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 120 133 131 
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7.  เปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหวา่งหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุง 

7.1  โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รวมตลอดหลกัสูตร      133 หน่วยกติ 

17.2.1 หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป    30    หน่วยกติ 

(1)   กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร       9   หน่วยกิต 

(2)  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์        6 หน่วยกิต 

(3)  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์      6 หน่วยกิต 

(4)  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  9   หน่วยกิต 

17.2.2 หมวดวชิาเฉพาะด้าน    97   หน่วยกติ 

(1) กลุ่มวชิาแกน                                     42    หน่วยกิต 

พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์    12   หน่วยกิต  

พื้นฐานทางวชิาชีพ    30   หน่วยกิต  

(2) กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น      36 หน่วยกิต 

วชิาเอกบงัคบั     24  หน่วยกิต 

วชิาเอกเลือก     12   หน่วยกิต 

(3) กลุ่มวชิาภาษาองักฤษสาํหรับวชิาชีพ    6 หน่วยกิต 

(4) กลุ่มวชิาการจดัการ                     6 หน่วยกิต 

(5) กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพหรือสหกิจศึกษา 7   หน่วยกิต 

17.2.3 หมวดวชิาเลือกเสรี        6 หน่วยกติ 

รวมตลอดหลกัสูตร      131  หน่วยกติ 

ก.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     30   หน่วยกติ 

 (1) กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร   12 หน่วยกิต 

 (2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   9  หน่วยกิต 

 (3) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 9 หน่วยกิต 

 

ข.  หมวดวชิาเฉพาะ      95   หน่วยกติ 

 (1)  วชิาแกนทางดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 12  หน่วยกิต 

 (2)  วชิาบงัคบั       55 หน่วยกิต 

 (3) วชิาภาษาองักฤษสาํหรับวชิาชีพ    9 หน่วยกิต 

 (4)  วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพหรือสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 

 (5)  วชิาเลือก       12 หน่วยกิต 

ค.  หมวดวชิาเลือกเสรี       6 หน่วยกติ 
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 7.2  รายวชิาในหลกัสูตร 

 หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2549  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

 (1)  กลุ่มวชิาภาษ35าและการส่ือสาร35   9  หน่วยกติ 

 

1500101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้          3(3-0) 

  Thai for Communication and Information Retrieval 

1500102 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้          3(3-0) 

  English for Communication and Information Retrieval 

1500103 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและทกัษะการเรียน      3(3-0) 

  English for Communication and Study Skills 

   (2)  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 

2000102 สุนทรียภาพของชีวติ      3(3-0) 

  Aesthetic Appreciation 

2500101 พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน          3(3-0) 

  Human Behavior and Self Development  

1500104 ความจริงของชีวติ     3(3-0) 

  Meaning of Live 

 

 

 

 

 

(ยกเลิกรายวชิา) 

 

(ยกเลิกรายวชิา) 

 

(ยกเลิกรายวชิา) 

 

 

(ยกเลิกรายวชิา) 

 

(ยกเลิกรายวชิา) 

 

(ยกเลิกรายวชิา) 
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 หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2549  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

   (3)  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกติ 

2500102 วถีิไทย     3(3-0) 

  Thai Living 

2500103 วถีิโลก 3(3-0) 

 Global Society and Living 

2500104 ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0) 

 Human Being and Environment 

   (4)  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี   

       เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 

4000108 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้     3(2-2) 

 Information and Technology for Learning 

4000105 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0) 

 Science for Quality of Life 

4000106 การคิดและการตดัสินใจ     3(2-2) 

 Thinking and Decision Making   

4000107 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ 3(2-2) 

 Information and Technology for Life 

 

 

(ยกเลิกรายวชิา) 

 

(ยกเลิกรายวชิา) 

 

(ยกเลิกรายวชิา) 

 

 

 

(ยกเลิกรายวชิา) 

 

(ยกเลิกรายวชิา) 

 

(ยกเลิกรายวชิา) 

 

(ยกเลิกรายวชิา) 
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 หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2549  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

 

 

(ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 

 

 

(ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 

 ก.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

   (1)  กลุ่มวชิาภาษา 12  หน่วยกติ 

          (1.1) บังคับเรียน 3 รายวชิา  9 หน่วยกติ ดังนี ้

GEL1001 การใชภ้าษาไทย                   3(3-0-6) 

  Thai Usage 

GEL1002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้      3(3-0-6) 

  English for Communication and Information Retrieval 

GEL1003     ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 

  English for Communication and Study Skills 

 

             (1.2) เลือกเรียน 1 รายวชิา  3 หน่วยกติ ดังนี ้

GEL2001    ภาษาไทยเชิงวชิาการ          3(3-0-6) 

                  Thai for Academic Purposes 

GEL2002 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ         3(3-0-6) 

   English for Academic Purposes 
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 หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2549  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

 

(ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 

  (2)  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกติ 

       (2.1) บังคับเรียน 2 รายวชิา 6 หน่วยกติ ดังนี ้

GEH1001 สุนทรียภาพกบัชีวติ     3(3-0-6) 

   Aesthetic Appreciation 

GEH1002    สังคมไทยในบริบทโลก                    3(3-0-6) 

  Thai Society in Global Context 

 

       (2.2) เลือกเรียน 1 รายวชิา  3 หน่วยกติ ดังนี ้

GEH2001    การพฒันาตน                           3(3-0-6) 

  Self Development  

GEH2002     ความจริงของชีวติ                                     3(3-0-6) 

  Truth of Life 
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 หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2549  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

 

(ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 

 

 

(ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 (3)  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 9 หน่วยกติ 

   (3.1)  บังคับเรียน 2 รายวชิา  6 หน่วยกติ ดังนี ้

GES1001  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้  3(3-0-6) 

  IT for Communication and Learning 

GES1002   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

  Science and Technology for Quality of Life 

 

  (3.2)  เลือกเรียน 1รายวชิา  3 หน่วยกติ ดังนี ้

GES2001   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 

  Science, Technology and Environment  

GES2002    การคิดและการตดัสินใจ    3(3-0-6) 

   Thinking and Decision Making  
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 หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2549  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

ข. หมวดวชิาเฉพาะด้าน 97   หน่วยกติ 

 (1)  กลุ่มวชิาแกน   42    หน่วยกติ 

       พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์  12 หน่วยกติ 

 5581101 ฟิสิกส์สารก่ึงตวันาํ    3(3-0) 

   Physics of Semiconductor 

(ไม่มี) 

 

 5581103 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 1   3(3-0) 

    Mathematics for Engineering 1 

 5581105 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 2   3(3-0) 

    Mathematics for Engineering 2 

 5582105 สถิติสาํหรับนกัเทคโนโลย ี  3(3-0) 

    Statistics for Technologists 

       พืน้ฐานทางวชิาชีพ 30 หน่วยกติ 

 5581102 การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยคอมพิวเตอร์   3(2-2) 

   Electronics Drafting with Computer 

 5581104 อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลย ี   3(2-2) 

   Electronic Technology 

 5581106 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า   3(3-0) 

   Electric Circuit Analysis 

ข. หมวดวชิาเฉพาะด้าน 95   หน่วยกติ 

 (1) วชิาแกนทางด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์  12 หน่วยกติ 

 

 ELT1501 ฟิสิกส์สาํหรับนกัอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 

    Physics for Electronic Technologists 

 IND1110 เคมีในอุตสาหกรรมและชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 

    Chemistry in Industrial and Daily Life 

 ELT1502 คณิตศาสตร์สาํหรับนกัอิเล็กทรอนิกส์ 1 3(3-0-6) 

    Mathematics for Electronics 1 

 ELT1503 คณิตศาสตร์สาํหรับนกัอิเล็กทรอนิกส์ 2 3(3-0-6) 

    Mathematics for Electronics 2 

(ปรับออก) 

 

 (2) กลุ่มวชิาบังคับ        55 หน่วยกติ 

 ELT2301 การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์  1(0-2-1) 

    Electronics Drawing  

(ปรับออก) 

 

 ELT1202 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า   3(3-0-6) 

    Electric Circuit Analysis 
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 หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2549  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

(ไม่มี) 

 

 5581107 การวเิคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0) 

   Electronics Circuit Analysis 

(ไม่มี) 

 

 5581108 เทคโนโลยดิีจิตอล    3(2-2) 

    Digital Technology 

 5581701 โปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-2) 

    Computer Programming 

 5582701 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์   3(2-2) 

   Computer Technology 

 5582702 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ  3(2-2) 

   Object Oriented Programming 

 5581601 เคร่ืองมือวดัอิเล็กทรอนิกส์   3(2-2) 

    Electronic Instruments 

 5582109 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2) 

    Electronics Circuit Design  

 

 ELT1203 ปฏิบติัวงจรไฟฟ้า    1(0-2-1) 

    Electric Circuit Laboratory 

 ELT1204 การวเิคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 

    Electronics Circuit Analysis 

 ELT1205 ปฏิบติัวงจรอิเล็กทรอนิกส์   1(0-2-1) 

    Electronic Laboratory 

 ELT2405 เทคโนโลยดิีจิตอล    3(2-2-5) 

    Digital Technology 

 ELT1602 โปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 

    Computer Programming 

(ปรับออก) 

 

(ปรับออก) 

 

 ELT1201 เคร่ืองมือวดัอิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 

    Electronic Instruments 

 ELT2303 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 

    Electronics Circuit Design  

 ELT2304 ปฏิบติัการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-2-1) 

    Electronics Circuit Design Laboratory 
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 หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2549  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 (2)  กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน   36    หน่วยกติ 

 วชิาเอกบังคับเรียน     24 หน่วยกติ 

 5582101 เทคโนโลยไีมโครโปรเซสเซอร์   3(2-2) 

   Microprocessor Technology 

 5582104 ไมโครคอนโทรลเลอร์    3(2-2) 

   Microcontroller 

 5582103 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า    3(3-0) 

    Electromagnetic Field 

 5582401 เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์    3(2-2) 

    Power Electronics 

 5582501 หลกัการส่ือสาร     3(3-0) 

    Principle of Communication 

 5582502 ระบบควบคุมป้อนกลบั    3(3-0) 

    Feedback Control 

 5584901 การวจิยัและพฒันาทางอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2)  

   Research and Development in Electronics 

 5584902 โครงงานเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์   3(0-6) 

   Eelectronics Technology Project 

(แยกออกเป็น 2 วชิา) 

 

 

 

 ELT3508 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรเลอร์ 3(2-2-5) 

    Microprocessor and Microcontroller 

 ELT2302 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า   3(3-0-6) 

    Electromagnetic Field 

 ELT2305 อิเล็กทรอนิกส์กาํลงั    3(3-0-6) 

    Power Electronics 

 ELT2407 หลกัการส่ือสาร    3(3-0-6) 

    Principle of Communication 

 (รวมกนัเป็นวชิาไมโคโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรเลอร์) 

  

 ELT3408 ระบบควบคุม    3(3-0-6) 

    Control System 

(ปรับออก) 

 

 ELT3802 โครงงานเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 1 1(0-2-5) 

    Eelectronics Technology Project 1 

 ELT4803 โครงงานเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 2 1(0-2-5)  

    Eelectronics Technology Project 2 
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(อยูใ่นกลุ่มวิชาเลือก) 

 

(ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 

 วชิาเอกเลือก    12 หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาตามแขนงต่อไปน้ี ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 

 แขนงเทคโนโลยเีครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

 5582504 โครงข่ายส่ือสารและสายส่ง   3(2-2) 

 Communication Networks and Transmission Lines 

 5583501 การส่ือสารขอ้มูล    3(2-2) 

   Data Communication 

 5583701 เครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์   3(2-2) 

   Database Systems 

 5572603   การเขียนโปรแกรมภาษาซี  3(2-2) 

  C Programming 

 ELT3602 เครือข่ายคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 

    Computer Network 

 ELT3603 ปฏิบติัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  1(0-2-1) 

    Computer Network Laboratory 

 ELT2406 สญัญาณและระบบ    3(3-0-6) 

    Signals and Systems 

 ELT2505 เทคโนโลยีสารก่ึงตวันาํ   3(3-0-6) 

    Semiconductor Technologies 

 ELT4405 การประมวลผลสญัญาณเชิงเลข  3(3-0-6) 

    Digital Signal Processing 

 (3) กลุ่มวชิาเลือก เลือกจากวชิาต่อไปนี ้  12 หน่วยกติ 

  

  

(ปรับออก) 

  

(ปรับออก) 

  

(ปรับออก) 

  

(ปรับออก) 
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 5583702 ระบบฐานขอ้มูล    3(2-2) 

   Database Systems 

 5584502 การส่ือสารใยแสง    3(2-2)  

   Database Systems  

 5584503 ระบบเครือข่ายกระจาย   3(2-2) 

   Distributed Network System 

 (ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 

แขนงเทคโนโลยไีร้สาย 

 5582503 วศิวกรรมไมโครเวฟ   3(2-2) 

   Microwave Engineering 

 5583505 การส่ือสารดิจิตอล    3(2-2) 

   Digital Communication 

 5583502 วศิวกรรมสายอากาศ         3(2-2) 

   Antenna Engineering 

 (ปรับออก) 

 

 (ปรับออก) 

 

 (ปรับออก) 

 

 ELT3605 ทฤษฏีสารสนเทศ   3(3-0-6) 

    Information Theory 

 ELT3606 การออกแบบระบบเครือข่าย 3(2-2-5) 

    Network Design 

 ELT3607 ระบบการส่ือสารเคล่ือนท่ี  3(3-0-6) 

    Mobile Communication systems 

 ELT3608       เครือข่ายการส่ือสารไร้สายและอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 3(3-0-6) 

    Wireless and Mobile Networks 
 

(ปรับออก) 

 

ELT3604  การส่ือสารแบบดิจิตอล  3(3-0-6) 

   Digital Communication 

(ปรับออก) 
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 5583503 หลกัการส่ือสารไร้สาย   3(2-2) 

   Principle of Wireless Communications 

 5583504 ระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   3(2-2)  

   Mobile Communication Systems  

 5584501 การส่ือสารดาวเทียม   3(2-2) 

 Satellite Communications  

(ไม่มี) 
 

(ไม่มี) 
 

(ไม่มี) 

  

(ไม่มี) 

  

(ไม่มี) 

 

แขนงเทคโนโลยหุ่ีนยนต์   

 5582402 ระบบควบคุมอตัโนมติั   3(2-2) 

   Automatic Control System 

 5583402 วทิยาการหุ่นยนต ์    3(2-2) 

   Robotics 

(ปรับออก) 
 

(ปรับออก)  
 

(ปรับออก) 

  

 ELT3302 การจาํลองวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก 3(2-2-5) 

    Digital and Logic Simulation 

 ELT3303 การประมวลผลภาพดิจิตอล  3(3-0-6) 

    Digital Image Processing 

 ELT3304 ความน่าจะเป็นและสถิติวศิวกรรม 3(3-0-6) 

    Engineering probability and statistic 

 ELT3305 การออกแบบวงจรกรองแบบอนาลอก 3(3-0-6) 

    Analog Filter Design 

 ELT3306 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มากเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

    Basic VLSI Design 

 

(ปรับออก) 

 

(ปรับออก) 
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 5583403 เคร่ืองกลไฟฟ้าและการควบคุม  3(2-2) 

   Electrical Machines and Control 

 5583404 การประยกุตใ์ชง้านไมโครคอน  3(2-2) 

   โทรลเลอร์สาํหรับหุ่นยนต ์

   Microcontroller Application for Robots 

 5583405 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์   3(2-2) 

   Hydraulics and Pneumatics 

 5584401 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์  3(2-2) 

   Sensors and Transducers 

 แขนงเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

 5582106 อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม  3(2-2) 

   Industrial Electronics 

 5582201 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  3(2-2) 

   Industrial Computer 

 5582403 การควบคุมอตัโนมติัทางอุตสาหกรรม 3(2-2) 

   Energy Management in Industry  

 5583507 การจดัการพลงังานในอุตสาหกรรม 3(2-2) 

   Energy Management in Industry  

 5583706 ระบบไฟฟ้าและความปลอดภยั     3(2-2) 

   สาํหรับอุตสาหกรรม 

   Electrical System and Safety for Industry 

(ปรับออก) 

 

(อยูใ่นกลุ่มวิชาบงัคบั) 

 

 

(ปรับออก) 

 

(ปรับออก) 

 

 

(ปรับออก) 

 

(ปรับออก) 

 

ELT3102  เทคโนโลยีระบบอตัโนมติัในอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 

   Industrial Automation Technology 

(ปรับออก) 

 

  

(ปรับออก) 
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 5584301 โปรแกรมเมเบิล ลอจิกคอนโทรล  3(2-2) 

   Programmable Logic Controller 

(ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 

 (3)  กลุ่มวชิาภาษาองักฤษสําหรับวชิาชีพ  6 หน่วยกติ 

 5503205  ภาษาองักฤษสาํหรับนกัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  3(3-0) 

   English for Industrial Technologists 

 5503207      ภาษาองักฤษสาํหรับนกัเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 3(3-0) 

   English for Electronic Technologists 

(ไม่มี) 

 

 

(ปรับออก) 

 

ELT2506  ระบบสมองกลฝังตวั   3(2-2-5) 

   Embedded System 

ELT3101  การควบคุมเคร่ืองจกัรซีเอน็ซี  3(2-2-5) 

   Computerized Numerical Control 

ELT3103  โครงข่ายประสาทเทียม   3(3-0-6) 

   Artificial Neural Networks  3(3-0-6) 

ELT3107  การเรียนรู้ของเคร่ือง   3(3-0-6) 

   Machine Learning 

ELT3609 เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

  Selected Topics in Technology Electronics 

 (3)  กลุ่มวชิาภาษาองักฤษสําหรับวชิาชีพ  9 หน่วยกติ 

 IND3205      ภาษาองักฤษสาํหรับนกัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  3(3-0-6) 

    English for Industrial Technologists 

 IND3207      ภาษาองักฤษสาํหรับนกัเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

    English for Electronic Technologists 

 IND3303       การนาํเสนองานดา้นเทคโนโลยเีป็นภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

    Technology Presentation in English 
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 (4)  กลุ่มวชิาการจัดการ    6  หน่วยกติ 

 5583902 การจดัและบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0) 

   Electronic Organization Management 

 5583502 กฎหมายขอ้บงัคบัในงานวทิยแุละอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0) 

   Rules and Regulations in Radio and Electronics 

 5584903  สัมมนางานอิเล็กทรอนิกส์         3(3-0) 

   Electronic Seminar 

 (5) กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพหรือสหกจิศึกษา  7  หน่วยกติ 

 

 5584801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 

   วชิาชีพอิเล็กทรอนิกส์    2(0-90) 

   Preparation for Professional Experience in Electronics 

 5584802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 

         5(0-450) 

   Field Experience in Electronics Technology 

 

(ไม่มี) 

 

(ไม่มี) 

 

(ปรับออก) 

 

(ปรับออก) 

 

 

(ปรับออก) 

 

 (4) กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพหรือสหกจิศึกษา  7  หน่วยกติ 

แผน 1 

 ELT3406 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 

   วชิาชีพอิเล็กทรอนิกส์   2(90) 

     Preparation for Field Experience in Electronics Technology 

 ELT4503 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

   เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์   5(450) 

   Field Experience in Electronics Technology 

แผน 2 

 ELT3407 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 2(90) 

    Preparation for Cooperative Education in Electronics Technology 
 

 ELT4505 สหกิจศึกษาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 5(450) 

   Cooperative Education in Electronics Technology 
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17.2.3 หมวดวชิาเลือกเสรี      6 หน่วยกติ 

 ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจากรายวชิาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏั

สวนสุนนัทาไดโ้ดยไม่ซํ้ ากบัรายวชิาท่ีสอนในแผนการเรียน เสนอแนะโดย

ความเห็นของสาขาวชิา 

ค.  หมวดวชิาเลือกเสรี     6 หน่วยกติ 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวน

สุนนัทาโดยไม่ซํ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้ และตอ้งไม่เป็นรายวชิาท่ี

กาํหนดใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ารสาํเร็จหลกัสูตรของ

สาขาวชิาน้ี 
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ภาคผนวก ค 

ข้อบังคับสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

 

ข้อบังคับสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 

 

เพื่อให้มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ไดป้ฏิบติัภารกิจในการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อยสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 สามารถจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา 

ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 และมีมาตรฐาน

คุณภาพสอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 อาศยั

ตามความในมาตรา 18 (2) และ (3) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนสุนนัทา จึงตราขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรีไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี พ.ศ. 2551” 

ขอ้ 2  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 

ขอ้ 3  บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั่ง และประกาศอ่ืนใดในส่วนท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบัน้ี ให้ใช้

ขอ้บงัคบัน้ีแทน 

ขอ้ 4  ในขอ้บงัคบัน้ี 

“มหาวทิยาลยั” หมายความวา่  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่  สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

“สภาวชิาการ” หมายความวา่  สภาวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

“คณะ” หมายความว่า  คณะท่ีนักศึกษาสังกดั  หมายรวมถึง  ศูนยก์ารศึกษา  วิทยาลัย  ส่วน

ราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของมหาวทิยาลยัท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

“สาขาวชิา” หมายความวา่  สาขาวชิาท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตร 

“ภาควชิา” หมายความวา่ กลุ่มของอาจารยผ์ูส้อนท่ีสาํเร็จมาในสาขาวชิาเดียวกนั 



 
 

 
 

131 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะท่ีนักศึกษาสังกดั ประธานศูนย ์ผูอ้าํนวยการวิทยาลัยท่ี

นักศึกษาสังกัดหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนท่ีเทียบเท่าคณะ ซ่ึงจดั

การศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีนกัศึกษาสังกดั 

“อาจารยท่ี์ปรึกษา” หมายความว่า  คณาจารยป์ระจาํสาขาวิชา  และ/หรือภาควิชา  หรือคณะ        

ท่ีคณบดีแต่งตั้งตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํคณะ  ให้ทาํหนา้ท่ีแนะนาํตกัเตือน 

ให้คาํปรึกษา และแนะแนวการศึกษา ดูแลความประพฤติ  และมีส่วนร่วมในการประเมิน 

ความกา้วหนา้ในการเรียน 

“ศูนยก์ารศึกษา” หมายความว่า  สถานท่ีจดัการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจเรียกว่า

วทิยาลยั  ศูนยก์ารศึกษา  หรือท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนก็ได ้

“นกัศึกษา” หมายความวา่  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

ขอ้ 5 ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามขอ้บงัคบัน้ี และมีอาํนาจออกระเบียบ ประกาศหรือคาํสั่ง เพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี ใหอ้ธิการบดีมีอาํนาจตีความและวนิิจฉยั 

หมวด 1 

การรับเข้าศึกษา 

 

ขอ้ 6 คุณสมบติั และเง่ือนไขการรับเขา้เป็นนกัศึกษา 

(๑) เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าข้ึนไป เวน้แต่หลักสูตร

ศึกษาต่อเน่ือง จะตอ้งสําเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

ประกาศนียบตัรวชิาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบตัรอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่า   

สาํหรับนกัศึกษาต่างชาติตอ้งสาํเร็จการศึกษาตามวรรคแรกเช่นกนั 

(๒) เป็นผูมี้จิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวชิาชีพ หรือโรค

ท่ีสังคมรังเกียจ เวน้แต่กฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

(๓) ไม่เป็นผูถู้กคัดช่ือออก หรือไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดตาม

ระเบียบหรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยวนิยันกัศึกษา 

(๔) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษ โดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก เวน้แต่ความผิดท่ีเป็นลหุโทษ หรือ

ความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 

(๕) มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 
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(๖) ในกรณีพิเศษนอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้ห้สภาวิชาการเป็นผูพ้ิจารณา วา่เห็นสมควรให้

รับเขา้ศึกษา 

ขอ้ 7  การสอบคดัเลือกและการคดัเลือกเป็นนกัศึกษา 

(1) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผู ้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา จากผู ้สําเร็จการศึกษาระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามประกาศและรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด

หรือใหเ้ป็นไปตามระเบียบการคดัเลือก เพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ของสาํนกังาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 

(2) มหาวทิยาลยัอาจสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกผูส้าํเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า หรือผูท่ี้ไดรั้บปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเขา้เป็นนกัศึกษาเพื่อศึกษาระดบัปริญญา

ตรี ตามประกาศหรือรายละเอียดของมหาวทิยาลยั 

ขอ้ 8  ประเภทของนกัศึกษา 

(1) นกัศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 6  ซ่ึงมหาวิทยาลยัรับเขา้ศึกษา

ในหลกัสูตรปริญญาตรีท่ีเรียนเตม็เวลา 

(2) นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 6 ซ่ึงมหาวิทยาลยัรับเข้า

ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรีท่ีเรียนไม่เตม็เวลา 

(3) นกัศึกษาสมทบ หมายถึง นกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรับให้ลงทะเบียนเรียนสมทบ และ/หรือ

การทาํวจิยัโดยไม่มีสิทธ์ิรับปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยั 

ขอ้ 9  การรับโอนยา้ยนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 

(1) มหาวิทยาลยัอาจพิจารณารับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลยั เห็น

วา่มีวทิยฐานะเทียบเท่ามหาวทิยาลยั 

(2) คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการพิจารณารับโอนยา้ย 

(ก) มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 6 และไดศึ้กษาในสถาบนัอุดมศึกษา มาก่อนแลว้ 

(ข) มีผลการเรียนจากสถาบนัอุดมศึกษาเดิมโดยมีค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย ไม่น้อย

กวา่ 2.00 

(ค) มีระยะเวลาศึกษาในมหาวทิยาลยัเตม็ตามเวลาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด ทั้งน้ีใหน้บัรวม

เวลาเรียนจากสถาบนัอุดมศึกษาเดิมดว้ย 

(3) การขอโอนยา้ยเขา้มาเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั

หรือตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
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(ก) ยืน่คาํร้องต่อมหาวทิยาลยัตามแบบท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด โดยส่งถึงมหาวทิยาลยั ไม่

นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนเปิดการศึกษา 

(ข) ติดต่อขอให้สถาบนัอุดมศึกษาเดิมจดัส่งระเบียนแสดงผลการเรียนและรายละเอียด

เน้ือหารายวชิาหรือชุดวชิาท่ีไดเ้รียนไปแลว้มายงัมหาวทิยาลยั 

(4) มหาวิทยาลยัจะพิจารณารับโอน โดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชาและ/หรือภาควิชา

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 10  การเทียบรายวิชา ชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต รายวิชาหรือ

ชุดวชิาใหเ้ป็นไปตามหมวด 7 การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาในระบบ 

ขอ้ 11  การศึกษาปริญญาตรีท่ีสอง 

(1) นกัศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยั หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่าอาจขอ

เขา้ศึกษาเพื่อปริญญาตรี สาขาวชิาอ่ืนเพิ่มเติมได ้

(2) นักศึกษายื่นคําร้องแสดงความจาํนงต่อมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีกําหนด โดยส่งถึง

มหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนเปิดการศึกษา 

(3) มหาวิทยาลยัจะพิจารณารับเขา้ศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชาและ/หรือ

ภาควชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) ให้นักศึกษาได้รับการยกเวน้ การเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

หลกัสูตรปริญญาตรีท่ีขอศึกษาเป็นปริญญาท่ีสอง 

(5) ให้นกัศึกษาดาํเนินการเทียบรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือชุดวิชาเรียน และ 

โอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามขอ้ 10 เพื่อใช้จดัแผนการศึกษาใหม่ โดยการแนะนําของ

สาขาวิชาและ/หรือภาควิชา รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีโอนหน่วยกิตไม่ได ้และ/หรือไม่ไดอ้ยู่

ในแผนการเรียนใหต้ดัออก โดยความเห็นชอบของคณบดี 

ขอ้ 12  การรายงานตวัเป็นนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

หมวด 2 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

ขอ้ 13  ระบบการจดัการศึกษา มหาวทิยาลยัจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็น 3 รูปแบบ 

(1) การจดัการศึกษาในระบบ ประกอบดว้ย 

(ก) การจดัการศึกษาภาคปกติ เป็นการจดัการศึกษาเตม็เวลา ใชร้ะบบทวภิาค โดย 1 ปี 
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การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์ มหาวทิยาลยัอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยกาํหนด

ระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกิต ใหมี้สัดส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บัภาคการศึกษาปกติ  

มหาวิทยาลยัอาจจดัการศึกษาโดยใชร้ะบบไตรภาค และ/หรือระบบจตุรภาค

ได้ดังน้ีระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 12 สปัดาห์  

ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 10 สัปดาห์  

ปีการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ หมายถึงปีการศึกษา

สุดทา้ยท่ีสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร จะไม่นาํภาคการศึกษาฤดูร้อนในปีการศึกษา

นั้นมารวม ส่วนนกัศึกษาภาคพิเศษใหน้าํภาคการศึกษาฤดูร้อนมารวมดว้ย  

หลักสูตรสาขาวิชาใดมีรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีจาํเป็นต้องเปิดสอน ในภาค

การศึกษาฤดูร้อน เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม 

กรณีศึกษาหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนกัศึกษา การบริหารจดัการรายวชิาหรือชุด

วชิานั้นใหถื้อเสมือนวา่เป็นส่วนหน่ึงของภาคการศึกษาปกติ 

(ข) การจดัการศึกษาภาคพิเศษเป็นการจดัการศึกษาแบบเต็มเวลา ซ่ึงจดัในวนัหยุด              

สุดสัปดาห์  หรือเปิดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือเวลาอ่ืนตามท่ี

มหาวทิยาลยักาํหนด โดยใชร้ะบบ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาคือ 2 

ภาคการศึกษาปกติ กบั 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา

ไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ การเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน มีเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 8 

สัปดาห์ โดยกาํหนดจาํนวนชัว่โมงเรียนและจาํนวนหน่วยกิตเป็นสัดส่วนเทียบเคียง

กนัไดก้บัการจดัการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ โดยการบริหารจดัการรายวิชาหรือ

ชุดวชิานั้นใหถื้อเป็นภาคการศึกษาปกติ 

(2) การจัดการศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการกําหนด

จุดมุ่งหมาย รูปแบบการจดัการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขสําคญัของ

การจดัการศึกษา การสําเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม ซ่ึงรายละเอียดให้

เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 



 
 

 
 

135 

(3) การจดัการศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการจดัการศึกษาท่ีให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตาม

ความสมคัรใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ 

สังคมสภาพแวดลอ้ม ส่ือหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ ซ่ึงรายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวทิยาลยั 

ขอ้ 14  การคิดหน่วยกิตสาขาวิชาท่ีจดัการสอนในมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นรายวิชา หรือชุดวิชาท่ี

กาํหนดเน้ือหามากนอ้ยตามจาํนวนหน่วยกิต ดงัน้ี 

(1) รายวิชาหรือชุดวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาการบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 

ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

(2) รายวิชาหรือชุดวิชาภาคปฏิบัติท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

(3) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้

มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

(4) การทาํโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่ีใชเ้วลาทาํโครงการ

หรือกิจกรรมนั้ น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1             

หน่วยกิต ระบบทวภิาค   

ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบอ่ืน ท่ีมิใช่ระบบทวิภาคจะแสดง

รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัระบบการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกบั

ระบบทวภิาคไวใ้นหลกัสูตร 

(5) ในกรณีท่ีไม่สามารถใชเ้กณฑ์ตามขอ้ (1) (2) (3) และ (4) ได ้ให้มหาวิทยาลยักาํหนดหน่วย

กิตของรายวิชาหรือชุดวิชาไดต้ามความเหมาะสม แต่จะตอ้งใช้เวลาศึกษาคน้ควา้ไม่น้อย

กวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต ระบบทวภิาค 

หมวด 3 

การลงทะเบียน 

                 

ขอ้ 15  มหาวิทยาลยัจดัให้มีการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยมีอาจารยท่ี์

ปรึกษาเป็นผูแ้นะนาํให้คาํปรึกษาและแนะแนวการศึกษาตามแผนการศึกษา และให้เป็นไปตาม

เอกตัภาพของแต่ละบุคคล โดยถือขอ้ปฏิบติัในการลงทะเบียนดงัน้ี 
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(1) การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาให้ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย การ

ลงทะเบียนหลังวนัท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนดจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียม ตามระเบียบของ

มหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(2) การลงทะเบียนหลงัวนัท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดให้กระทาํได้ภายในระยะเวลา เพิ่ม–ถอน 

รายวชิาหรือชุดวชิา เท่านั้น การลงทะเบียนภายหลงัระยะเวลาเพิ่มถอนจะกระทาํมิได ้

(3) การถอนรายวิชาหรือชุดวิชา ภายหลังกําหนดระยะเวลา เพิ่ม-ถอน กระทาํได้โดยขอ

ยกเลิกรายวชิาหรือชุดวชิา แต่ตอ้งกระทาํก่อนสอบปลายภาคหน่ึงสัปดาห์ 

(4) ในกรณีท่ีมีความจาํเป็น มหาวิทยาลยัอาจประกาศงดการเรียนการสอน หรือจาํกดัจาํนวน

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวชิาใดรายวชิาหน่ึงหรือชุดวชิาใดชุดวชิาหน่ึงได ้

(5) การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาจะสมบูรณ์เม่ือไดช้าํระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้ง

ยืน่หลกัฐานการลงทะเบียนรายวชิาหรือชุดวชิาต่อมหาวทิยาลยัแลว้ 

(6) การลงทะเบียนของนกัศึกษาในระบบ 

(ก) ภาคการศึกษาปกติ นกัศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต และไม่

เกิน 22 หน่วยกิต นกัศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนไดไ้ม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่

เกิน 15 หน่วยกิต การลงทะเบียนท่ีน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้คณบดีเป็นผูพ้ิจารณา

อนุมติั 

(ข) ภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาในระบบภาคปกติและภาคพิเศษลงทะเบียนไดไ้ม่

เกิน 10 หน่วยกิต 

นกัศึกษาภาคปกติท่ีคาดวา่จะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกวา่ 22 หน่วย

กิตในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 10 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อน และ

นกัศึกษาภาคพิเศษท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า 15 หน่วยกิต 

ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกวา่ 10 หน่วยกิตในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้คณบดี

เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั แต่ทั้ งน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษา 

(ค) สาํหรับนกัศึกษาไม่เตม็เวลาการลงทะเบียน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

(7) การลงทะเบียนการศึกษานอกระบบใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

(8) การลงทะเบียนการศึกษาตามอธัยาศยัใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

(9) นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีมากกวา่ 1 สาขาวิชา หรือไดรั้บอนุญาตให้ศึกษา

ไดม้ากกวา่ 1 ปริญญาในคราวเดียวกนัได ้โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
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(10) การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไข ให้ถือวา่การลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาหรือชุด

วชิาท่ีลงทะเบียนผดิเง่ือนไขนั้นใหไ้ดรั้บอกัษร W 

(11) กรณีท่ีมีโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา หรือมีขอ้ตกลงเฉพาะ

ราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมติัให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือชุดวชิา ท่ีเปิด

สอนในสถาบัน อุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบี ยนในมหาวิทยาลัย โดยชําระ

ค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของมหาวทิยาลยัก็ได ้

(12) การเพิ่ม - ถอนรายวชิาหรือชุดวชิา ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 

(13) นกัศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขา้ร่วมศึกษากบัรายวชิาหรือชุดวชิาใด ๆ เพื่อเพิ่มเติมความรู้

ได ้หากผูส้อนและคณบดีท่ีรายวชิาหรือชุดวิชานั้นสังกดัอยูอ่นุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

โดยขอคิดผลการศึกษาได ้3 ประการ 

(ก)  คิดผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาเป็น A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, D-

และ F ในกรณีน้ีใหน้าํหน่วยกิตของรายวชิาหรือชุดวชิามาคิดค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย 

(ข) คิดผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาเป็น S, U ในกรณีท่ีนักศึกษา สอบได้ผล

การศึกษา U นกัศึกษาไม่ตอ้งเรียนซํ้ า 

(ค) การใหผ้ลการศึกษาเป็น V 

(1) รายวชิาหรือชุดวชิาท่ีลงทะเบียนแบบ V ไดต้อ้งไม่มีการปฏิบติั 

(2) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีลงทะเบียนแบบ V จะนําไปเป็นวิชาบังคับก่อน

(Prerequisite) ของรายวชิาหรือชุดวชิาต่อเน่ืองไม่ได ้

(3) มหาวิทยาลยัจะไม่นบัหน่วยกิตในการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาแบบ V 

แต่จะลงในใบรายงานผลการศึกษาเป็นอกัษร V เม่ือผูส้อนตรวจสอบเห็นวา่มี

เวลาเรียนเพียงพอ 

(4) นักศึกษาไม่จ ําเป็นต้องสอบ หรือทํากิจกรรมในรายวิชา หรือชุดวิชาท่ี

ลงทะเบียนแบบ V 

(5) นกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาหรือชุดวชิาภาษาต่างประเทศ แบบ V ไม่ได ้
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หมวด 4 

การวดัและประเมินผลการศึกษา 

 

ขอ้ 16  การวดัผลและประเมินผลการศึกษา 

(1) มหาวิทยาลยัจดัให้มีการวดัผลการศึกษาของรายวิชาหรือชุดวิชา ท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน 

ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่หน่ึงคร้ัง เม่ือทาํการวดัผลรายวิชาหรือชุดวิชาใดคร้ังสุดทา้ย

แลว้ ใหถื้อวา่ การเรียนการสอนนั้นส้ินสุดลง 

(2) นักศึกษาตอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา

เรียน ตามแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีกาํหนดของรายวิชาหรือชุดวิชานั้น จึงจะมีสิทธ์ิ

ไดรั้บการวดัและการประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้น ทั้งน้ีเวน้แต่อาจารยผ์ูส้อนจะ

พิจารณาใหสิ้ทธ์ินั้น   

ผูไ้ม่มีสิทธ์ิไดรั้บการประเมินผล เน่ืองจากขาดคุณสมบติัตามวรรคแรกจะไดรั้บระดบั 

คะแนน F หรืออกัษร U 

(3) มหาวิทยาลยัใช้ระบบระดบัคะแนนและค่าระดบัคะแนนในการวดัและประเมินผลโดย

แบ่งระดบัคะแนนเป็นอกัษรแสดงผลการศึกษา 12 ระดบั เวน้แต่รายวิชาหรือชุดวิชาท่ี

กาํหนดใหว้ดัและประเมินผลดว้ยอกัษร S หรือ U เป็นระดบัคะแนน ดงัน้ี 
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ระดับคะแนนตัวอกัษร ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนน 

A ดียอดเยีย่ม 4 

A- ดีเยีย่ม 3.75 3.75 

B+ ดีมาก 3.50 

B ดี 3.00 

B- ค่อนขา้งดี 2.75 

C+ ปานกลางค่อนขา้งดี 2.50 

C ปานกลาง 2.00 

C- ปานกลางค่อนขา้งอ่อน 1.75 

D+ ค่อนขา้งอ่อน 1.50 

D อ่อน 1.00 

D- อ่อนมาก 0.75 

F ตก 0 

 

(4) ในกรณีท่ีหลกัสูตรกาํหนดให้การประเมินผล ในรายวชิาหรือชุดวชิาใดไม่มีระดบัคะแนน

หรือนกัศึกษาร้องขอต่อมหาวิทยาลยัก่อนลงทะเบียนในรายวิชาหรือชุดวิชาใด ๆ ตามขอ้ 

15 (13) ให้มหาวิทยาลยัประเมินผลโดยไม่มีระดบัคะแนน ให้แสดงผลการศึกษารายวิชา

หรือชุดวชิานั้น ดว้ยอกัษร ดงัน้ี 

อกัษร   ผลการศึกษา 

S   ผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 

U   ผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) สอบไม่ผา่น 

(5) การแสดงผลการศึกษาในรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีมิได้ประเมินผลการศึกษา หรือไม่มีการ

ประเมินผล ใหแ้สดงดว้ยตวัอกัษร ดงัน้ี 

อกัษร   ผลการศึกษา 

I   ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

V   ลงทะเบียนในฐานะผูเ้ขา้ร่วมฟัง (Visiting) 

W   ถอนรายวชิาหรือชุดวชิา (Withdrawn) 

P   การเรียนการสอนยงัไม่ส้ินสุด (In progress) 
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(6) อกัษร I เป็นสัญลกัษณ์แสดงว่าการวดัประเมินผลรายวิชาหรือชุดวิชานั้นยงัไม่สมบูรณ์

การใหอ้กัษร I ในรายวชิาหรือชุดวชิาใดกระทาํไดใ้นกรณี 

(ก) นกัศึกษาไม่สามารถเขา้รับการวดัผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้นได ้ดว้ยเหตุสุดวิสัย

โดยมีหลกัฐานแสดง 

(ข) อาจารยผ์ูส้อนและ/หรือหัวหนา้สาขาวิชา ท่ีสอนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดเห็นควร

รอผลการศึกษาท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลในรายวชิาหรือชุดวชิานั้น 

นกัศึกษาจะตอ้งดาํเนินการเพื่อแกอ้กัษร I เป็นค่าระดบัคะแนน หรืออกัษร S 

หรือ U ก่อนสอบปลายภาคของภาคการศึกษาปกติถดัไปอยา่งนอ้ยสองสัปดาห์ หาก

พน้กาํหนดดงักล่าวมหาวิทยาลยัจะเปล่ียนอกัษร I เป็นระดบัคะแนน F หรืออกัษร 

U 

(7) อกัษร P เป็นสัญลกัษณ์แสดงว่ารายวิชาหรือชุดวิชานั้นยงัไม่มีการวดัผลประเมินผล ใน

ภาคเรียนท่ีลงทะเบียนยงัมีการเรียนการสอนต่อเน่ืองอยู ่ให้ใชเ้ฉพาะบางรายวิชาหรือชุด

วชิา ท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด   

อักษร P จะถูกเป ล่ียนเม่ือได้รับการว ัดผลแล้ว ทั้ ง น้ีไม่ เกินว ันสุดท้ายของ

กาํหนดการสอบปลายภาคประจาํภาคการศึกษา ภายใน 2 ภาคการศึกษาถดัไป หากพน้

กาํหนดดงักล่าว มหาวทิยาลยัจะเปล่ียนอกัษร P เป็น ระดบัคะแนน F หรืออกัษร U 

(8) อกัษร W เป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงวา่ 

(ก) นกัศึกษาไดย้กเลิกรายวชิาหรือชุดวชิาท่ีลงทะเบียนตามเง่ือนไขกาํหนดเวลา 

(ข) การลงทะเบียนผดิเง่ือนไขเป็นโมฆะ 

(ค) การเรียนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขโดยดุลยพินิจของอาจารยผ์ูส้อน ในกรณีของการ

ลงทะเบียนเรียนรายวชิาหรือชุดวชิาแบบร่วมฟัง 

(ง) นกัศึกษาถูกสั่งพกัการศึกษาหรือถูกใหอ้อก หรือถูกไล่ออก ในภาคการศึกษานั้น 

(จ) นกัศึกษาลาออกก่อนวนัเร่ิมสอบปลายภาคของภาคการศึกษานั้น 

(9) รายวิชาหรือชุดวิชามีผลประเมินเป็นอักษร S, U, I, P, V, และ W จะไม่ ถูกนํามา

คาํนวณหาระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย 

(10) การนบัหน่วยกิตสะสมเพื่อสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

(ก) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีนักศึกษาได้ระดบัคะแนน A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, 

D, D-, และอกัษร S จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชานั้นเป็นหน่วยกิต
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สะสม โดยไม่รวมรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีตอ้งเรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับความรู้ตามมติ

คณะกรรมการประจาํคณะ 

(ข) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนมากกวา่หน่ึงคร้ัง ให้นบัหน่วยกิตสะสม 

ได้เพียงคร้ังเดียว และให้นับเฉพาะคร้ังสุดท้าย ยกเว้นรายวิชาหรือชุดวิชาท่ี

มหาวทิยาลยักาํหนดใหล้งทะเบียนซํ้ าได ้และนกัศึกษาลงทะเบียนมากกวา่ 1 คร้ังให้

นบัหน่วยกิตสะสมไดทุ้กคร้ัง 

(ค) นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีเทียบเท่ากันให้นับหน่วยกิตสะสม

เฉพาะรายวชิาหน่ึงรายวชิาใดหรือชุดวชิาหน่ึงชุดวชิาใดเท่านั้น 

(11) มหาวิทยาลยัจะคาํนวณค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย จากหน่วยกิตประจาํภาคการศึกษา

และค่าระดับคะแนนสะสมเฉล่ียของรายวิชาหรือชุดวิชาทั้ งหมดท่ีนักศึกษาได้

ลงทะเบียนเรียน และมีการวดัผลเป็นระดบัคะแนน 

(12) ถา้นกัศึกษาไดค้่าระดบัคะแนนในรายวิชาหรือชุดวิชาใด ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีแต่ละ

หลกัสูตรสาขาวิชากาํหนดไว ้นกัศึกษาจะตอ้งเร่ิมลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชานั้นซํ้ า

อีกจนไดร้ะดบัคะแนนเป็นไปตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

(13) นักศึกษาท่ีได้รับอนุมติัจากมหาวิทยาลยัให้ไปศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน เป็นการ

ชั่วคราว  อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมินร่วมกับผลการเรียนใน

มหาวทิยาลยั    

รายวิชาหรือชุดวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนนั้น 

จะตอ้งมีจาํนวนหน่วยกิต จาํนวนชัว่โมงทฤษฎีและปฏิบติัเทียบเท่ากบัมหาวทิยาลยั ทั้ง

ในเร่ืองคุณภาพและมาตรฐาน หากไม่เป็นไปตามน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา

และ/หรือภาควชิา และคณะ ท่ีนกัศึกษาสังกดั 

(14)  การหาค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย ค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ียประจาํภาคการศึกษา และ

ค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย คิดเป็นเลขทศนิยมสองตาํแหน่งไม่ปัดเศษ รายวิชาหรือชุด

วชิาท่ีผลการศึกษาเป็น I ไม่นาํหน่วยกิตมารวมหารเฉล่ีย การคาํนวณหาค่าระดบัคะแนน

สะสมเฉล่ีย ให้นาํเอาผลคูณของจาํนวนหน่วยกิตกบัค่าระดบัคะแนนของทุกรายวิชา

หรือชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน รวมกันแล้วหารดว้ยผลบวกของจาํนวนหน่วยกิตของ

รายวชิาหรือชุดวชิา 
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(15)  การเรียนซํ้ า 

(ก) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีไดรั้บระดบัคะแนน D นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาหรือชุด

วชิานั้นซํ้ าได ้เม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณบดีท่ีอาํนวยการสอนรายวชิาหรือชุดวชิานั้น 

(ข)  รายวชิาหรือชุดวชิาท่ีไดรั้บระดบัคะแนน F หรือผลการศึกษาท่ีไม่พอใจ (U) ซ่ึงเป็น

รายวชิาหรือชุดวชิาบงัคบัในหลกัสูตร ตอ้งเรียนซํ้ าในรายวชิาหรือชุดวชิานั้นจนกวา่

จะสอบผา่น 

ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งเรียนวชิาอ่ืนแทน จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีท่ี

อาํนวยการสอนรายวชิาหรือชุดวชิานั้น 

(16)  นกัศึกษาท่ีเรียนครบตามหลกัสูตรแลว้ มีค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ียไม่ถึง 2.00 อาจขอ

เรียนซํ้ ารายวิชาหรือชุดวิชาท่ีไดรั้บผลการเรียนระดบัคะแนน D หรือเลือกเรียนรายวิชา

หรือชุดวิชาต่างสาขาวิชา หรือต่างคณะซ่ึงไม่เคยเรียนมาก่อนได ้ในกรณีท่ีเรียนรายวิชา

หรือชุดวชิาต่างคณะจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีท่ีอาํนวยการสอนรายวชิาหรือชุดวชิา

นั้นก่อน 

(17)  การอนุมติัผลและการรายงานผลการศึกษา 

(ก) คณบดีเป็นผูอ้นุมติัผลการวดัผลประเมินผลทุกภาคการศึกษาปกติของนักศึกษา

ภายในคณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํคณะ 

(ข) ให้คณะรายงานผลการอนุมติัผลการศึกษาของนกัศึกษาภายในคณะให้สภาวิชาการ

ทราบทุกภาคการศึกษาปกติ 

หมวด 5 

การลา การย้ายสาขาวชิา และการพ้นสภาพ 

 

ขอ้ 17  การลา 

(1) การลาไม่เขา้ชั้นเรียน นักศึกษาท่ีมีกิจจาํเป็น หรือป่วยไม่สามารถเขา้ชั้นเรียนในชัว่โมง

เรียนไดจ้ะตอ้งยืน่ใบลาต่ออาจารยผ์ูส้อน แต่ถา้ลาติดต่อกนัตั้งแต่ 7 วนัข้ึนไป ให้ยืน่ใบลา

ตามแบบท่ีคณะกาํหนดผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้นาํไปขออนุญาตต่ออาจารยผ์ูส้อน 

(2) การลาพกัการศึกษา 

(ก) นกัศึกษาจะขอลาพกัการศึกษาได ้ในกรณีต่อไปน้ี 

(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑเ์ขา้รับราชการทหาร 
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(2) ได้รับ ทุ น แลก เป ล่ียน นัก ศึกษ าระห ว่างป ระเท ศ ห รือทุ น อ่ืน ใด  ซ่ึ ง

มหาวทิยาลยัเห็นสมควรสนบัสนุน 

(3) เจบ็ ป่วย หรือประสบอุบติัเหตุ 

(4) ไม่ไดล้งทะเบียนรายวิชา หรือชุดวิชาเรียน หรือลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ หรือ

ถอนทุกรายวชิาหรือทุกชุดวชิา ท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไม่ไดรั้บอกัษร W 

(5) เหตุผลอ่ืน ๆ ท่ีคณะเห็นสมควร 

รายวิชาท่ีไดล้งทะเบียนในภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัจะไม่ปรากฏ ใน

ทะเบียนผลการศึกษา 

(ข) การลาพกัการศึกษา นักศึกษาใหม่ไม่มีสิทธ์ิลาพกัการศึกษาในภาคการศึกษาแรก

เวน้แต่ไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดี 

(ค) นักศึกษาท่ี มีความประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นใบลาตามแบบของ

มหาวทิยาลยั พร้อมดว้ยหนงัสือยนิยอมจากผูป้กครองผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา หวัหนา้

สาขาวิชาและ/หรือภาควิชา ถึงคณบดี เพื่อพิจารณาอนุมติัแล้วแจง้มหาวิทยาลัย

ทราบ 

สําหรับนักศึกษาปริญญาท่ีสอง และ/หรือนักศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปสามารถลาพกั

การศึกษาไดโ้ดยไม่ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากผูป้กครอง 

(ง) นกัศึกษาท่ีลาพกัการศึกษา หรือถูกสั่งพกัการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ

หรือมากกวา่ ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนกัศึกษาทุกภาคการศึกษา

ปกติ 

(จ) การลาพกัการศึกษาไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุใหข้ยายระยะเวลาศึกษา 

(3) การลาออก  นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออกให้ยื่นใบลา พร้อมหนังสือยินยอมจาก

ผูป้กครองผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาถึงคณบดี เพื่อเสนอมหาวทิยาลยัอนุมติั 

ขอ้ 18  การยา้ยสาขาวชิา 

(1) การยา้ยภายในคณะ ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละ/หรือเง่ือนไขตามประกาศของคณะ 

(2)  การยา้ยสาขาวชิาไปคณะอ่ืนใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในประกาศของมหาวทิยาลยั 

(3)  การยา้ยสาขาวชิาทั้งภายในคณะและ/หรือต่างคณะจะกระทาํไดเ้พียงคร้ังเดียว 

(4)  รายวชิาหรือชุดวิชาท่ีไดเ้รียนแลว้ทั้งหมด ให้โอนผลการเรียนทุกรายวิชาหรือชุดวชิาและ

นาํมาคาํนวณค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ียในสาขาวชิาใหม่ดว้ย 
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(5) นกัศึกษาท่ีไดย้า้ยสาขาวิชาแลว้ ตอ้งดาํเนินการโอนผลการเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีได้

เรียน 

(6) การยา้ยสาขาวิชาทั้งในคณะและต่างคณะจะสมบูรณ์ เม่ือไดช้าํระค่าธรรมเนียมการ มอบ

ตวั เขา้เป็นนกัศึกษาใหม่และไดรั้บรหสันกัศึกษาใหม่แลว้ 

นกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บการพิจารณาให้ยา้ยสาขาวชิาท่ีขอยา้ยจะลงทะเบียน ตามเง่ือนไขของสาขา

วชิาเอกนั้นเพื่อนาํมาอา้งเป็นเหตุผลในการขอยา้ยเขา้สังกดัสาขาวชิานั้น ๆ ภายหลงัมิได ้

ขอ้ 19  สาเหตุในการพน้สภาพนกัศึกษา 

นกัศึกษาจะพน้สภาพนกัศึกษาโดยเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 

(2) ลาออก และไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยัแลว้ 

(3) โอนไปเป็นนกัศึกษาสถาบนัการศึกษาอ่ืน 

(4) ไม่มาลงทะเบียนให้เสร็จส้ินภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด และมิไดล้าพกัการศึกษา

ภายใน 30 วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ 

อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาท่ีพ้นสภาพกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้ เม่ือมี

เหตุผลอนัสมควร โดยชาํระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนกัศึกษาและค่าธรรมเนียมการขอคืน

สภาพนักศึกษาแต่ต้องขอคืนสภาพนักศึกษาภายใน 2 ปี นับจากวนัท่ีนักศึกษาพ้นสภาพ

นกัศึกษา 

(5) ถูกลบช่ือออกจากการเป็นนกัศึกษา ตามระเบียบมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยวนิยันกัศึกษา 

(6) ไดรั้บอนุมติัใหส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

(7) ตอ้งโทษโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก เวน้แต่ความผิดท่ีเป็นลหุโทษหรือความผิดอนั

ไดก้ระทาํโดยประมาท 

(8) การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาอนัเน่ืองมาจากเกณฑก์ารวดัผล 

(ก) นกัศึกษาภาคปกติจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาโดยเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) ผลการประเมินผลการศึกษาไดค้่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย ตํ่ากว่า 1.60 เม่ือ

ส้ินภาคการศึกษาปกติท่ีสอง นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษา 

(2) ผลการประเมินผลการศึกษา ไดค้่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ียตํ่ากว่า 1.80 เม่ือ

ส้ินภาคการศึกษาปกติท่ี 4 ท่ี 6 ท่ี 8 ท่ี 10 ท่ี 12 ท่ี 14 และท่ี 16 นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้

ศึกษา 
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(3) นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตร แต่มีค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย

ตํ่ากวา่ 1.80 

(4) ใช้เวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียนหลกัสูตร 4 ปี เกิน 20ภาค

การศึกษาปกติ กรณีเรียนหลกัสูตร 5 ปี และเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติกรณี

เรียนหลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) 

(ข) นกัศึกษาภาคพิเศษจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาโดยเหตุต่อไปน้ี 

(1) ผลการประเมินผลการศึกษาไดค้่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย ตํ่ากว่า 1.60 เม่ือ

ส้ินภาคการศึกษาท่ี 3 นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษา 

(2) ผลการประเมินผลการศึกษา ไดค้่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ียตํ่ากว่า 1.80 เม่ือ

ส้ินภาคการศึกษาท่ี 6 ท่ี 9 ท่ี 12 ท่ี 15 ท่ี 18 ท่ี 21 และท่ี 24 นับตั้งแต่เร่ิมเข้า

ศึกษา 

(3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตร แต่ยงัมีค่าระดับคะแนนสะสม

เฉล่ียตํ่ากวา่ 1.80 

(4) ใช้เวลาศึกษาเกิน 24 ภาคการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เกิน 12 ภาค

การศึกษา กรณีเรียนหลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) 

(9) ใช้หลกัฐานปลอม หรือแจง้ความเท็จ หรือปกปิดความจริงในการพิจารณารับเข้าเป็น

นกัศึกษา 

ขอ้ 20 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนครบตามหลกัสูตรแลว้ แต่ไดรั้บค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ียตํ่ากวา่ 2.00 

จะไดรั้บอนุญาตใหล้งเรียนรายวชิาหรือชุดวิชาเพิ่มเติมต่อไป ถา้ค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ียตํ่า

กวา่ 2.00 ใหน้กัศึกษาพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

ขอ้ 21 การพน้สภาพนกัศึกษา 

(1) กรณีนักศึกษาภาคปกติ ให้งานทะเบียนและวดัผลหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ี             

ทาํหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกนัตรวจสอบและประกาศรายช่ือนกัศึกษาท่ีพน้สภาพนกัศึกษา 

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี เม่ือส้ินภาคการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ ผลการศึกษา

ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้นําไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไปท่ี

นกัศึกษาลงทะเบียน ยกเวน้ผูท่ี้จบการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน 

(2) กรณีนกัศึกษาภาคพิเศษ ให้งานทะเบียนและวดัผลหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีทาํ

หน้าท่ีในลกัษณะเดียวกนัตรวจสอบและประกาศรายช่ือนักศึกษาท่ีพน้สภาพนักศึกษา 

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ีเม่ือส้ินภาคการศึกษาทุกภาค 
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หมวด 6 

การเสนอให้สําเร็จการศึกษา 

 

ขอ้ 22 การขอสําเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด

ดาํเนินการขอสาํเร็จการศึกษาตามขั้นตอนท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

ขอ้ 23  ระยะเวลาสาํเร็จการศึกษา นกัศึกษาจะสาํเร็จการศึกษาไดต้อ้งมีระยะเวลาศึกษาดงัน้ี 

 (1) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ

การศึกษาภาคปกติ ไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาสาํหรับการศึกษาภาคพิเศษท่ีลงทะเบียนเรียน

เตม็เวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

(2) หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ

การศึกษาภาคปกติ ไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาสําหรับการศึกษาภาคพิเศษท่ีลงทะเบียน

เรียนเตม็เวลาและไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

(3) หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) สําเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติสําหรับ

การศึกษาภาคปกติ ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา สาํหรับการศึกษาภาคพิเศษท่ีลงทะเบียนเรียน

เตม็เวลา และไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

 (4) หลกัสูตรปริญญาตรี ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างจาก (1) (2) และ (3) ให้มหาวิทยาลยัทาํเป็น

ประกาศเก่ียวกับเวลาสําเร็จการศึกษา และต้องมีระยะเวลาศึกษาตามลักษณะของ

การศึกษาปริญญานั้น 

ขอ้ 24  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ผูท่ี้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติ

ดงัต่อไปน้ี 

 (1) สอบได้ในรายวิชาหรือชุดวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร ทั้งในรายวิชาหรือชุดวิชาและ

เง่ือนไขท่ีกาํหนดของสาขาวชิานั้น 

(2) ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตร และค่าระดับคะแนนสะสมเฉล่ียใน

วชิาเอกไม่ตํ่ากวา่ 2.00 และไม่มีรายวชิาหรือชุดวชิาใดไดค้่าระดบัคะแนนเป็น I หรือ P 

(3) ไม่มีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือเงินอ่ืน ๆ ท่ีคา้งชาํระตามท่ีมหาวทิยาลยัเรียกเก็บ 

(4)  เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม วฒันธรรม และความประพฤติดีอนัเป็นเกียรติและศกัด์ิของ

นกัศึกษา โดยมติคณะกรรมการประจาํคณะ ตามหลกัเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยักาํหนด โดยทาํ

เป็นประกาศมหาวทิยาลยั 

(5) มีคุณสมบติัอ่ืนตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
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ขอ้ 25  ผูส้ําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีตามขอ้ 24 จะไดรั้บเกียรตินิยมตอ้งมีคุณสมบติัเพิ่มเติม

ดงัน้ี 

(1) เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการศึกษาปกติ ของหลกัสูตร

นั้น ทั้งน้ีไม่นบัภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ยกเวน้ลาพกัการศึกษา ตามประกาศของ

มหาวทิยาลยั ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํคณะ 

(2) ไม่เคยมีรายวชิาหรือชุดวชิาใดไดรั้บระดบัคะแนนตํ่ากวา่ C หรือ 2.00 หรือเทียบเท่า 

(3) ไม่ถูกลงโทษตดัคะแนนความประพฤติเกินกวา่ท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

(4) นกัศึกษาท่ีมีการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือชุดวิชา จากสถาบนัอุดมศึกษา

อ่ืนไม่มีสิทธิไดรั้บเกียรตินิยม 

(5) นกัศึกษาผูท่ี้จะไดป้ริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง ตอ้งไดค้่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย

ตั้งแต่ 3.75 ข้ึนไป 

(6) นักศึกษาท่ีจะได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสอง ตอ้งได้ค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย

ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) สามารถรับปริญญาตรีเกียรตินิยมไดถ้า้มีคุณสมบติั ตาม

เกณฑ์การให้ผูส้ําเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยมครบถ้วนทั้งสองตอน คือ เม่ือศึกษาระดบั

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า และเม่ือศึกษาระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) 

ขอ้ 26  การให้ปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยม คณบดีโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ

ประจาํคณะ เป็นผูเ้สนอช่ือนกัศึกษาในสังกดัท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 24 และขอ้ 25 ซ่ึง

สมควรได้รับปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยมขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ เพื่อ

นาํเสนอขออนุมติัต่อสภามหาวทิยาลยั 

หมวด 7 

การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

 

ขอ้ 27  คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิขอเทียบโอนผลการเรียน 

(1) ผูข้อเทียบโอนผลการเรียนตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 6 คุณสมบติัและเง่ือนไขการรับเขา้เป็น

นกัศึกษา 

(2)  ผูข้อเทียบโอนผลการเรียนตอ้งเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบนัการศึกษา ระดับ 

อุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ

หน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายรับทราบหรือรับรอง 
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(3) มหาวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยัอาจกาํหนดคุณสมบติัอ่ืน ๆ ของ          

ผูข้อเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมก็ได ้

ขอ้ 28  หลกัเกณฑก์ารเทียบความรู้และโอนหน่วยกิตระหวา่งการศึกษาในระบบ 

(1) เป็นรายวิชาหรือชุดวชิาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชา ในหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา ท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย

รับทราบหรือรับรอง  รายวชิาท่ีไดรั้บอนุมติัใหโ้อนหน่วยกิต ใหบ้นัทึกผลการเรียนเป็น S 

(2) เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุม ไม่

นอ้ยกวา่สามในส่ีของรายวชิาหรือชุดวชิาหรือกลุ่มรายวชิาหรือกลุ่มชุดวชิาท่ีขอเทียบ 

(3) เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาท่ีสอบไล่ได้ ไม่ตํ่ากว่าระดบั

คะแนน C หรือ ค่าระดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า 

(4) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาหรือชุดวิชา หรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาและโอน           

หน่วยกิตไดไ้ม่เกินสามในส่ีของจาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรท่ีรับโอน 

(5) รายวชิาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาท่ีเทียบโอนจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนจะ

ไม่นาํมาคาํนวณค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย 

(6) นกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาในมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ย 1 ปีการศึกษา 

(7) ในกรณีท่ีมหาวทิยาลยัเปิดหลกัสูตรปรับปรุง มหาวทิยาลยัจะเทียบโอนนกัศึกษาเขา้ศึกษา

ไดไ้ม่เกินกวา่ชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตให้มีนกัศึกษาเรียนอยู่ตามหลกัสูตร 

ท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 

ขอ้ 29 หลกัเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต จากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา

ในระบบซ่ึงไม่มีองค์กรของรัฐรับทราบหรือรับรองและ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยั เข้าสู่

การศึกษาในระบบ 

(1) การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชา ตาม

หลกัสูตรและระดบัการศึกษาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั 

(2) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือ

กลุ่มชุดวิชา และเกณฑ์การตดัสินของการประเมินแต่ละวิธีให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยั

กาํหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

(3) ผลการประเมินจะตอ้งเทียบไดไ้ม่ตํ่ากวา่ระดบัคะแนน C หรือค่าระดบัคะแนน 2.00หรือ

เทียบเท่า จึงจะให้จาํนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชา
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นั้น แต่จะไม่ให้ระดบัคะแนนและไม่นาํมาคิดค่าระดบัคะแนนผลการเรียน หรือคาํนวณ

ค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย 

(4) การบนัทึกผลการเรียนใหบ้นัทึกตามวธีิการประเมิน 

(5) การเทียบรายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวชิา จากการศึกษานอกระบบหรือ

การศึกษาในระบบซ่ึงไม่มีองค์กรของรัฐรับทราบหรือรับรอง และ/หรือการศึกษาตาม

อธัยาศยัให้หน่วยกิตได้ไม่เกินสามในส่ีของจาํนวนหน่วยกิต รวมของหลกัสูตรระดับ

ปริญญาตรีท่ีขอเทียบ 

(6) นกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ย 1 ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร

ปริญญาตรี 

หมวด 8 

การจัดการศึกษาทีศู่นย์ให้การศึกษา 

 

ขอ้ 30  มหาวิทยาลยัอาจจดัการศึกษา ณ ศูนยใ์ห้การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลยัได้ โดยจดัทาํเป็น

โครงการ และให้แสดงขอ้มูล ความตอ้งการ ศกัยภาพ วิธีการจดัการศึกษา สาขาท่ีเปิดสอนและ

การบริหารจดัการโครงการ ให้จดัทาํเป็นประกาศมหาวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของสภา

มหาวทิยาลยั 

ขอ้ 31 ใหม้หาวทิยาลยัสนบัสนุนศูนยใ์หก้ารศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

(1) การประชาสัมพนัธ์ศูนยใ์หก้ารศึกษา 

(2) พฒันาโสตทศันูปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเ์ครือข่าย

ระยะใกล ้ระยะไกล ใหมี้มาตรฐานและเพียงพอกบัจาํนวนนกัศึกษา 

(3) การให้บริการผา่นสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเ์ครือข่ายขอ้มูล ศูนย์

การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และส่ิงอาํนวยความสะดวกแก่นักศึกษา เพื่อคน้ควา้หา

ความรู้ดว้ยตนเองและอาจจะจดัการเรียนการสอนแบบระบบชุดวิชา หรือระบบการศึกษา

ทางไกลก็ได ้

ขอ้ 32 ศูนยใ์หก้ารศึกษาอาจจดัการศึกษาในระบบทั้งในภาคปกติ และภาคพิเศษ 

ขอ้ 33  การบริหารศูนยใ์ห้การศึกษา ให้มีคณะกรรมการอาํนวยการและคณะกรรมการบริหารประจาํ

ศูนยใ์หก้ารศึกษา 

(ก)  คณะกรรมการอาํนวยการ จาํนวน 11 คน ประกอบดว้ย 

(1) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
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(2) รองอธิการบดี คดัเลือกกนัเอง จาํนวน 3 คน เป็นกรรมการ 

(3) คณบดี คดัเลือกกนัเอง จาํนวน 3 คน เป็นกรรมการ 

(4) หวัหนา้ศูนยใ์หก้ารศึกษา คดัเลือกกนัเอง จาํนวน 2 คน เป็นกรรมการ 

(5) ผูอ้าํนวยการกองคลงั เป็นกรรมการ 

(6) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(ข) คณะกรรมการบริหารประจาํศูนยก์ารศึกษา ประกอบดว้ย ประธานศูนยใ์ห้การศึกษา เป็น

ประธานกรรมการ และให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการบริหารงาน

และเลขานุการในแต่ละแห่งตามความเหมาะสม จาํนวนไม่เกิน 6 คน 

ให้มหาวิทยาลยัแต่งตั้งบุคคลตามวรรคแรก โดยออกเป็นคาํสั่งมหาวิทยาลยัตามคาํแนะนาํของ

ประธานศูนยใ์หก้ารศึกษา   

ประธานศูนยใ์ห้การศึกษา หรือประธานจดัการศึกษา อาจเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลผูท้าํ

หนา้ท่ีรองประธานศูนยใ์ห้การศึกษา หรือไม่ก็ได ้และให้อธิการบดีแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานฝ่ายต่าง 

ๆ เท่าท่ีจาํเป็น โดยออกเป็นคาํสั่งมหาวทิยาลยัของแต่ละศูนย ์ใหก้ารศึกษา   

คณะกรรมการอาํนวยการและคณะกรรมการบริหารประจาํศูนยใ์ห้การศึกษา มีวาระการดาํรง

ตาํแหน่งสองปี ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ ใหเ้ลือกกรรมการใหม่ดาํรงตาํแหน่ง

แทนเพียงเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน แต่ถา้วาระการดาํรงตาํแหน่งเหลืออยูน่้อยกวา่หกสิบ

วนัจะไม่ดาํเนินการใหมี้ผูด้าํรงตาํแหน่งแทนก็ได ้

ขอ้ 34 ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการ มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1) วางนโยบายและแผนงานการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยั 

(2) ควบคุม ดูแลการดาํเนินการของคณะกรรมการบริหารประจาํศูนยใ์หก้ารศึกษา 

(3) ให้คาํปรึกษา สนบัสนุนแนวทางการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริหารประจาํศูนยใ์ห้

การศึกษา 

(4) ควบคุมมาตรฐานทางวชิาการ 

(5) อนุมติัวงเงินงบประมาณท่ีใชใ้นการบริหารการศึกษาของศูนยใ์หก้ารศึกษา 

(6) อนุมติัผลการศึกษา 

(7) แต่งตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหน่ึงเร่ือง

ใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าท่ีของ

คณะกรรมการอาํนวยการ 

ขอ้ 35 ใหค้ณะกรรมการบริหารประจาํศูนยใ์หก้ารศึกษา มีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
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(1) บริหารงานการจดัการศึกษาของศูนยใ์ห้การศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ี

ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอาํนวยการ 

(2) บริหารงานวิชาการของศูนยใ์ห้การศึกษา การจดัการวดัผล ประเมินผล ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานวชิาการ 

(3) เสนอรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการอาํนวยการเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลยัเม่ือ

ส้ินสุดปีการศึกษา 

ขอ้ 36 ใหม้หาวทิยาลยัแต่งตั้งอาจารยป์ระจาํ อาจารยพ์ิเศษ วิทยากร และผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีทาํหนา้ท่ีสอน 

บรรยาย ฝึกอบรม และนิเทศการปฏิบติังานนักศึกษาของศูนยใ์ห้การศึกษา แต่ละแห่งตาม

มาตรฐานและระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีกาํหนด 

ขอ้ 37  ใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการในส่ิงต่อไปน้ี 

(1) พฒันาโสตทศันูปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศูนยเ์ครือข่าย

ระยะใกลร้ะยะไกล ใหมี้มาตรฐานและเพียงพอกบัจาํนวนนกัศึกษา 

(2) การให้บริการผา่นสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเ์ครือข่ายขอ้มูล ศูนย์

การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และส่ิงอาํนวยความสะดวกแก่นักศึกษา เพื่อค้นควา้หา

ความรู้ 

 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

กร ทพัพะรังสี 

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
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ภาคผนวก ง 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีท่ีใช้ในปัจจุบนัให้มีความ

เหมาะสมยิ่งข้ึน  เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์การ

รับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อให้การบริหารงานดา้นวิชาการดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ฉะนั้น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราช บญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ จึงให้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548” ดงัต่อไปน้ี 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ี เรียกวา่ “เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548” 

2. ให้ใช้ประกาศกระทรวงน้ีสําหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ท่ีจะเปิดใหม่ และหลกัสูตร

เก่าท่ีจะปรับปรุงใหม่ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนั

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

3. ใหย้กเลิก 

3.1 ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2542”  ลง

วนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 

3.2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดบัตน้พ.ศ. 

2539” ลงวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2540 

3.3 ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ระดบัวิชาชีพ พ.ศ. 

2539” ลงวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2540 

3.4 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับวิชาชีพ 

(ต่อเน่ือง 2 ปี) พ.ศ. 2539” ลงวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2540 

4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร  มุ่งให้มีความสัมพนัธ์สอดคล้องกับแผนพฒันาการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบนัอุดมศึกษาและมาตรฐาน

วชิาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ โดยมุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตให้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และ
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สังเคราะห์อยา่งเป็นระบบ หมัน่แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็น

อยา่งดี รวมทั้งใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม 

5. ระบบการจดัการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ใหก้าํหนดระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บัการศึกษาภาคปกติ 

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถื้อแนวทางดงัน้ี 

ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 12 สัปดาห์ 

ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 10 สัปดาห์ 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบ

การศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกบัระบบทวิภาคไวใ้นหลกัสูตรให้

ชดัเจนดว้ย 

6. การคิดหน่วยกิต 

6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อภาค

การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

6.2 รายวิชาภาคปฏิบติั ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

6.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

6.4 การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีใชเ้วลาทาํโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต ระบบ

ทวภิาค 

7. จาํนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 

7.1 หลกัสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต ใชเ้วลาศึกษาไม่

เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
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7.2 หลกัสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 150 หน่วยกิตใชเ้วลาศึกษาไม่

เกิน 10 ปีการศึกษา สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษาสาํหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

7.3 หลกัสูตรปริญญาตรี (ไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี) ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกวา่ 180 หน่วยกิต ใช้

เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปี

การศึกษา สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

7.4 หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ใช้เวลา

ศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา   

หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะตอ้งถือเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรปริญญาตรีและจะตอ้ง

สะท้อนปรัชญาและเน้ือหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้ น ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุ คาํว่า 

“ต่อเน่ือง” ในวงเล็บต่อทา้ยช่ือหลกัสูตร 

ทั้งน้ี ใหน้บัเวลาศึกษาจากวนัท่ีเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขา้ศึกษาในหลกัสูตรนั้น 

8. โครงสร้างหลกัสูตร ประกอบดว้ยหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะ และหมวดวชิาเลือกเสรี โดย

มีสัดส่วนจาํนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวชิา ดงัน้ี 

8.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมายถึง วิชาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อย่างกวา้งขวาง มีโลก

ทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมี

เหตุผล สามารถใชภ้าษาในการติดต่อส่ือสารความหมายไดดี้ มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่าของ

ศิลปะและวฒันธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการ

ดาํเนินชีวติและดาํรงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี   

สถาบนัอุดมศึกษาอาจจดัวิชาศึกษาทัว่ไป ในลกัษณะจาํแนกเป็นรายวิชาหรือลกัษณะบูรณา

การใด ๆ ก็ได ้โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

ภาษา และกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง

วชิาศึกษาทัว่ไป โดยใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 

อน่ึง การจดัวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) อาจได้รับการยกเวน้

รายวิชาท่ีไดศึ้กษามาแลว้ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดบัอนุปริญญา ทั้งน้ีจาํนวน

หน่วยกิตของรายวชิาท่ีไดรั้บการยกเวน้ดงักล่าว เม่ือนบัรวมกบัรายวชิาท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมในหลกัสูตร

ปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 
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8.2 หมวดวชิาเฉพาะ หมายถึง วชิาแกน วชิาเฉพาะดา้น วชิาพื้นฐานวชิาชีพและวิชาชีพ ท่ีมุ่งหมายให้

ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติังานได ้โดยใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวม ดงัน้ี 

8.2.1 หลกัสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่นอ้ย

กวา่ 84 หน่วยกิต 

8.2.2 หลกัสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย

กวา่ 114 หน่วยกิต 

8.2.3 หลกัสูตรปริญญาตรี (ไม่นอ้ยกว่า 6 ปี) ให้มีจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ

รวมไม่นอ้ยกวา่ 144 หน่วยกิต 

8.2.4 หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่

นอ้ยกวา่ 42 หน่วยกิต 

สถาบนัอุดมศึกษาอาจจดัหมวดวิชาเฉพาะในลกัษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและ

วิชาโทก็ได ้โดยวิชาเอกตอ้งมีจาํนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโท ตอ้งมีจาํนวน

หน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต ในกรณีท่ีจดัหลกัสูตรแบบวิชาเอกคู่ตอ้งเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตของ

วชิาเอกอีกไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต และใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 150 หน่วยกิต 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือ

สนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีโดยให้มี

จาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

สถาบนัอุดมศึกษาอาจยกเวน้หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปหมวด

วชิาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กบันกัศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีสามารถวดัมาตรฐานได ้

ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งศึกษาให้ครบตามจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรและ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนว

ปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการเทียบโอน ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

9. จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารยป์ระจาํหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม

หลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกวา่ 5 คนและในจาํนวนนั้น

ตอ้งเป็นผูมี้คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า

ผูช่้วยศาสตราจารย ์อย่างน้อย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจาํในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํเกิน

กวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้
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10. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

10.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

10.2 หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะตอ้งเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดบัอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ของทบวงมหาวิทยาลยัหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดบัอนุปริญญา พ.ศ. 2548 

11. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22หน่วยกิต ในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา และจะสาํเร็จการศึกษาไดด้งันี 

11.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่

เตม็เวลา 

11.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่

เตม็เวลา 

11.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

11.4 หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) สําเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่

เตม็เวลา   

สาํหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 

หากสถาบนัอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจาํเป็น การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจาํนวน      หน่วย

กิต แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างตน้ก็อาจทาํได้ แต่ทั้ งน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี ตอ้งเรียนใหค้รบตามจาํนวนหน่วยกิตตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร 

12. เกณฑ์การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา ให้สถาบนัอุดมศึกษากาํหนดเกณฑ์การวดัผล เกณฑ์ขั้นตํ่า

ของแต่ละรายวชิา และเกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร โดยตอ้งเรียนครบตามจาํนวนหน่วยกิต
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ท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 2.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือ

เทียบเท่า จึงถือวา่เรียนจบหลกัสูตรปริญญาตรี 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีใช้ระบบการวดัผลและการสําเร็จการศึกษา ท่ีแตกต่างจากน้ีจะต้อง

กาํหนดใหมี้ค่าเทียบเคียงกนัได ้

13. ช่ือปริญญา สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยปริญญาในสาขา วิชา และอกัษรยอ่

สาํหรับสาขาวชิาไวแ้ลว้ ใหใ้ชช่ื้อปริญญาตามท่ีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกานั้นในกรณีท่ีปริญญาใดยงั

มิไดก้าํหนดช่ือไวใ้นพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีท่ีสถาบนัอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอกัษรย่อสําหรับสาขาวิชา ให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์การ

กาํหนดช่ือปริญญา ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

14. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร ให้ทุกหลกัสูตรกาํหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรให้

ชดัเจน ซ่ึงอยา่งนอ้ยประกอบดว้ยประเด็นหลกั 4 ประเด็น คือ 

14.1 การบริหารหลกัสูตร 

14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

14.3  การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนาํนกัศึกษา 

14.4 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

15. การพฒันาหลกัสูตร ให้ทุกหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั แสดงการปรับปรุงดชันีด้าน

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา

หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุก 5 ปี 

16. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวได้ หรือมีความจาํเป็นตอ้งปฏิบติันอกเหนือจากท่ี

กาํหนดไวใ้นประกาศน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณาและให้ถือคาํ

วนิิจฉยัของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นท่ีสุด 
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