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คํานํา 
 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาชางไฟฟา พุทธศักราช 2559 เปนหลักสูตร
ท่ีไดรับการปรับปรุงใหม   ซ่ึงไดพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556   เพ่ือใชในการจัดการศึกษาของสาขาอุตสาหกรรม วิทยาลัยรัตภูมิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาชีวศึกษา ซ่ึงคาดวา
ผลท่ีไดรับจะทําใหการเรียนการสอนมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยวางจุดประสงคเพ่ือ
ผลิตกําลังคนระดับผูชํานาญการท่ีมีความรู  ความชํานาญในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซ่ือสัตย ระเบียบวินัย บุคลิกภาพ และเปนผูมีปญญาท่ีเหมาะสม สามารถนําความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ท้ังในระดับชุมชน ระดับทองถ่ินและระดับชาติ  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียน
ไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ ความสนใจและโอกาสของตน สงเสริมประสานความรวมมือในการ
จัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย สถาบัน หนวยงาน ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ในระดับชาติ ทองถ่ินและชุมชน เพ่ือสนองความตองการในงานภาคอุตสาหกรรมท้ังภายใน
และตางประเทศ  

 หลักสูตรฉบับนี้ประกอบดวยวัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร แผนการ
เรียน คําอธิบายรายวิชา การท่ีจะนําหลักสูตรฉบับนี้ไปใชดําเนินการเรียนการสอนควรพิจารณาให
สอดคลองกับความมุงหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือชวยใหสามารถใชหลักสูตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 

                 วิทยาลยัรัตภูม ิ
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
สาขาวิชาชางไฟฟา 

(หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2559) 
1. ช่ือหลักสูตร 
 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
    สาขาวิชาชางไฟฟา 
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma in Electrical Technology   

2. ช่ือประกาศนียบัตร 
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชางไฟฟา 
 2.2 ชื่อยอภาษาไทย ปวส.ชางไฟฟา 
 2.3   ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Diploma in Electrical Technology   
 2.4 ชื่อยอภาษาอังกฤษ Dip. in Electrical Technology   

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ วิทยาลัยรัตภูมิ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  ผลิตกําลังคนท่ีมีความรูและทักษะในระดับเทคนิค สามารถปฏิบัติงานท่ีใชเทคนิคควบคุม
การทํางาน มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทํางาน สอดคลอง
กับความตองการทางสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระและพัฒนา
ตนเองใหมีความกาวหนาทางวิชาการ และวิชาชีพ  
 4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  4.2.1  เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถปฏิบัติการเชิงวิชาการ ในดาน 
วงจรไฟฟาและเครื่องมือวัดไฟฟา การควบคุมและติดตั้งระบบไฟฟา เครื่องกลไฟฟา ระบบควบคุมใน
อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส 
  4.2.2  เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีชางเทคนิคหรือ
ผูชวยวิศวกร ในการควบคุมระบบไฟฟา และการควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสกําลัง การควบคุมงาน การ
ประสานงานและติดตามผลงานเพ่ือเสนอตอหัวหนาหนวยงานหรือผูบริหาร 
  4.2.3  เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีผูประกอบการ
อุตสาหกรรม การตรวจซอม บํารุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณไฟฟา ท้ังภาครัฐและเอกชน 
การประกอบกิจการสวนบุคคล 
  4.2.4  เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคกิจนิสัย สามารถใชเทคโนโลยีใน
การคนควา ปรับปรุงตนเองใหกาวหนาอยูเสมอ และการแสดงออกในเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติวิชาชีพ 
  4.2.5  เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซ่ือสัตยสุจริต 
อดทน ขยันม่ันเพียร ตรงตอเวลา สํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเสมอ รับผิดชอบตอหนาท่ี 
สังคมและประเทศชาต ิ 

5. กําหนดการเปดสอน 
13 เริ่มดําเนินการใชหลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559  
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6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 6.1 แผน 13 ก 13เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางไฟฟา 
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาชางเครื่องมือวัด สาขาวิชาชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส  หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
 6.2 แผน13 ข 13เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

137. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 ใหเปนไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยกําหนด 

138. ระบบการศึกษา 
 8.1 การจัดการศึกษา 
  เปนระบบทวิภาค โดยกําหนดให 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา และใน             
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 18  สัปดาห สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน ให
กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ 
   
      8.2 การคิดหนวยกิต 
  8.2.1  รายวิชาทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง เทากับ      
1 หนวยกิต 
        8.2.2  รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา  
36  ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
        8.2.3  รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา  54  
ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
        8.2.4  การฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต  
        8.2.5 การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ   1 
หนวยกิต 
        8.2.6  การทําโครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
 8.3   วิชาบังคับกอน หมายถึง วิชาท่ีนักศึกษาตองผานการวัดและประเมินผลการศึกษา ใน
รายวิชาท่ีระบุไว 
 8.4   วิชาปรับพ้ืนฐาน หมายถึง วิชาท่ีนักศึกษาแผน ข ตองเรียนและสอบผาน 

9. ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปการศึกษา และใชเวลาศึกษาไมเกิน 4 ปการศึกษา 

10. การลงทะเบียนเรียน 
 ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมต่ํากวา 12 หนวยกิต และไมเกิน 
22 หนวยกิต สําหรับภาคฤดูรอนนักศึกษาจะลงทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต การลงทะเบียนนอย
กวาหรือเกินกวาท่ีกําหนด จะกระทําไดตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและหัวหนาสาขา 
และจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเกินตองไมมากกวา 3 หนวยกิต ยกเวนภาคการศึกษาสุดทายท่ี
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นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาและมีหนวยกิตเหลืออยูไมเกิน 24 หนวยกิต สามารถยื่นคํารองขออนุมัติ
จากผูอํานวยการเปนกรณีพิเศษไดอีกหนึ่งภาคการศึกษา  

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 11.1 การวัดผลการศึกษา  
  ใหปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2552 
      การประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน มีลําดับข้ันดังนี้ 
     ระดับ                            ผลการศึกษา                       คาระดับคะแนนตอหนวยกิต 
       A                            ดีเยี่ยม (Excellent)                               4.0 
       B+                          ดีมาก (Very Good)                               3.5 
       B                            ดี (Good)                                         3.0 
       C+                          ดีพอใช (Fairly Good)                            2.5 
       C                           พอใช (Fair)                                        2.0 
       D+                         ออน (Poor)                                        1.5 
       D                           ออนมาก (Very Poor)                             1.0 
       F                            ตก (Fail)                                           0.0 
  
กรณีท่ีไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน ใหประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณดังนี้ 
    
   สัญลักษณ                          ความหมาย 
      W                         ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) 
       I                          การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
      S                          ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝกงาน เปนท่ีพอใจ (Satisfactory) 
      U                         ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝกงาน ไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
     AU                        การลงทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
   
     11.2 รายวิชาการฝกงาน 
  ระยะเวลาในการฝกงานไมนอยกวา 320 ชั่วโมง หรือ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
 
     11.3 การสําเร็จการศึกษา 
  นักศึกษาท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยตอง
ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร และสอบผานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2552 และตองผาน
เกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559 และไดผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีคณะและมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 
 



4 

 

12. คุณวุฒิของอาจารยผูสอน  

 
13. จํานวนนักศึกษา 
 13.1 จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอท่ี 6.1 

 

จํานวนศึกษา 
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30 

รวมจํานวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 30 30 30 30 
  

 13.2 จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอท่ี 6.2 
 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30 

รวมจํานวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 30 30 30 30 

14. สถานท่ีและอุปกรณการสอน 
 สถานท่ีและอุปกรณการสอนของวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบดวย 

 14.1 หองเรียน    
  ขนาด 9 X 12  เมตร  จํานวน 10 หอง 
  ขนาด 6 X 12 เมตร     จํานวน 2 หอง 
  ขนาด 8 X 10 เมตร    จํานวน 1 หอง 
  ขนาด  12 X 16 เมตร    จํานวน 1 หอง 
 14.2  หองเรียนมัลติมีเดีย           จํานวน 7 หอง 

ลําดับ 
ชื่อ-สกลุ /เลขประจําตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

1 
นายศิวดล  นวลนภดล 
3 9003 00559 35 2 

ค.อ.ม. (ไฟฟา), 2552 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2548 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

2 
นายวันประชา  นวนสรอย 
3 9009 00409 00 9 

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), 2553 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), 2549 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

3 
นายคณโฑ  ปานทองคํา 
3 9199 00128 95 4 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2544 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2538 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

4 
นายพรชัย  แคลวออม 
3 8097 00143 74 8 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2547 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2544 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

5 
นายศุภชัย  อรุณพันธ 
3 9002 00093 52 1 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2550 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2544 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
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         14.3   หองปฏิบัติการ ประกอบดวย 
       14.3.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเกอบดวย 
ลําดับท่ี ชื่อครุภัณฑ จํานวน 

1 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง 100 เครื่อง 
2 เครื่องรักษาและสํารองระดับแรงดันไฟฟา 100 เครื่อง 
3 ชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 5 ชุด 
4 ชุดเครื่องเสียงระบบการสอน 4 ชุด 
5 เครื่องพิมพเลเซอร 2 เครื่อง 
6 ระบบอินเทอรเน็ต 3 ชุด 
7 ชุดอุปกรณควบคุมเครือขาย 3 ชุด 
8 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 2 ชุด 

 

  14.3.2 โรงฝกงานพ้ืนฐาน ประกอบดวย 
ลําดับท่ี ชื่อครุภัณฑ จํานวน 

1 โตะปฏิบัติงาน 15 ตัว 
2 เครื่องเชื่อมไฟฟา 15 เครื่อง 
3 เครื่องเชื่อมแกส 5 เครื่อง 
4 เครื่องกลึง 12 เครื่อง 
5 เครื่องเจาะตัง้แทน 4 เครื่อง 
6 เครื่องตัดโลหะแผน 3 เครื่อง 
7 เครื่องเจียระไนตั้งโตะ 6 เครื่อง 
8 เครื่องดัดทอ 1 เครื่อง 
9 เครื่องมือวัดละเอียด 10 ชุด 
10 เครื่องอัดอากาศขนาด 10 บาร 1 เครื่อง 

 

14.3.3 หองปฏิบัติการฟสิกส ประกอบดวย 
ลําดับท่ี ชื่อครุภัณฑ จํานวน 

1 ชุดทดลองการเคลื่อนท่ีเชิงเสน 1 ชุด 
2 ชุดทดลองการเคลื่อนท่ีแบบโปรเจคไตล 1 ชุด 
3 ชุดทดลองการหาคาโมเมนตความเฉ่ือย 1 ชุด 
4 ชุดทดลองคลื่นนิ่งบนเสนเชือก 1 ชุด 
5 ชุดทดลองการสั่นและการเคลื่อนท่ีแบบซิมเปลฮารโมนิค 1 ชุด 
6 ชุดโตะแรง 1 ชุด 
7 ชุดทดลองความจุความรอนจําเพาะ 1 ชุด 
8 ชุดทดลองการหาคาแรงตึงผิวโดยใชวิธีวงแหวน 1 ชุด 
9 ชุดทดลองกฎของเลนสและหลักการเกิดภาพ 1 ชุด 
10 ชุดทดลองกฎของชารลแบบสาธิต 1 ชุด 
11 ชุดทดลองกฎของบอยลแบบสาธิต 1 ชุด 
12 ชุดทดลองการหาคามอดูลัสของยัง 1 ชุด 
13 ชุดทดลองการตกอยางอิสระ 1 ชุด 
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14.3.4 หองปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 
ลําดับท่ี ชื่อครุภัณฑ จํานวน 

1 ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส 15 ชุด 
2 ชุดทดลองวงจรไฟฟา 15 ชุด 
3 ชุดทดลองวงจรดิจิตัล 15 ชุด 
4 ชุดทดลองไมโครอคอนโทรลเลอร 5 ชุด 
5 มัลติมิเตอร 15 ชุด 
6 ดจิิตัลมัลติมิเตอร 7 ชุด 

 

15. หองสมุด 
 15.1  ใชหองสมุดวิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
     15.2 ฐานขอมูลวิชาการทางอินเทอรเน็ต  มหาวิทยาลัยไดเชื่อมโยงสูฐานขอมูลทางวิชาการท่ี
สําคัญท่ัวโลก  ซ่ึงผูเรียนสามารถเชื่อมตอคนควาขอมูลไดตลอด 24 ชั่วโมง จากแหลงสารสนเทศ ทุก
แหงในประเทศไทยและท่ัวโลกท่ีใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ต 
      15.3 ใชหองสมุดออนไลน  ซ่ึงจัดทําข้ึนโดยสํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือคนหาขอมูล 
      15.4 ใชฐานขอมูลออนไลนท่ีสามารถคนผานระบบหองสมุดออนไลนดวย WEBPAC 

16.  งบประมาณ 

     16.1  งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

 

ประเภทรายรับ 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. รายรับเงินรายได 510,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 

  1.1 คาลงทะเบียนเหมาจาย 510,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 

2. รายรับเงินงบประมาณ 350,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

  2.1 งบดําเนินการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

  2.2 งบลงทุน 200,000 - - - - 

รวมรายรับท้ังหมด 860,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 

จํานวนนักศึกษา (คน) 60 120 120 120 120 

รายรับเฉลี่ยตอนักศึกษา 1 คน  
(บาท/คน) 

14,333 9,750 9,750 9,750 9,750 
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 16.2 งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) 

 

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. งบบุคลากร 29,000 34,800 41,760 50,112 60,134 

2. งบดําเนินงาน 94,500 132,500 142,100 153,620 167,444 

 2.1 คาตอบแทน 40,000 48,000 57,600 69,120 82,944 

 2.2 คาใชสอย 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 

 2.3 คาวัสด ุ 30,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

 2.4 คาสาธารณูปโภค - - - - - 

3. งบเงินอุดหนุน 87,000 92,400 98,880 106,656 115,987    

 3.1 คาใชจายบุคลากร 27,000 32,400 38,880 46,656 55,987 

 3.2 คาใชจายงานวิจัย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

 3.3 คาใชจายบริการวิชาการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

4. งบรายจายอ่ืน 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 

 4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพ 
         การจัดการเรียนการสอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 4.2 โครงการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 

5. คาเสื่อมราคา 206,250 206,250 206,250 206,250 206,250 

 5.1 คาเสื่อมราคาครภุัณฑ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

 5.2 คาเสื่อมราคาสิ่งกอสราง 191,250 191,250 191,250 191,250 191,250 

รวมรายจายท้ังหมด 459,750 508,950 531,990 559,638 592,816 

จํานวนนักศึกษา (คน) 60 120 120 120 120 

รายจายเฉลี่ยตอนักศึกษา 1 คน  
(บาท/คน) 

7,662 4,241 4,433 4,663 4,940 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

17.  หลักสูตร  
17.1 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 17.1.1 คุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค 
  1) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ

และขอบังคับตางๆ ขององคกร และสังคม 
  2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงเขาใจถึงบริบททาง

สังคมของวิชาชีพ 
  3) มีความรู ความเขาใจ และวิจารณญาณ ในการประเมินขอมูลอยางเปน

ระบบ 
  4) คิด วิเคราะห และแกปญหางานดานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
 17.1.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
  1) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการสืบคน รวบรวม วิเคราะหขอมูลเพ่ือ

แกปญหา 
  2) สรางความสัมพันธท่ีดี มีความรับผิดชอบ ทํางานรวมกันกับผูอ่ืน เปน

ผูนํา และผูตามท่ีดี แสดงออกถึงภาวะผูนําในแตละสถานการณอยางเหมาะสม สามารถวิเคราะหและ
แกปญหาไดอยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

  3) มีทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข เพ่ือการตัดสินใจอยางสรางสรรคใน
การแปลความ การวิเคราะหขอมูล และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาหรือขอโตแยง 

  4) มีทักษะการสื่อสารท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ในการฟง   การ
พูด การอาน การเขียน และการสื่อความหมาย รูจักเลือกใชรูปแบบการนําเสนอไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

                 5) แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 

17.1.3 สมรรถนะวิชาชีพ 
          1) ติดตั้งระบบไฟฟาในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม 

2) ออกแบบระบบไฟฟาในอาคาร และเครื่องจักรกลไฟฟา 
           3) วิเคราะห และซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาในงานอุตสาหกรรม 

4) ควบคุมระบบเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม 
5) ทดสอบอุปกรณ และเครื่องมือวัดทางไฟฟา 
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17.2 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
17.2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรสําหรับแผน ก 84 หนวยกิต 
17.2.2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรสําหรับแผน ข          84     หนวยกิต 
 

17.3 โครงสรางหลักสูตร 
17.3.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต   22 หนวยกิต 

 1)  กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต 
 2)  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 6 หนวยกิต 
 3)  กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 หนวยกิต 
 4)  กลุมวิชาคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 
 5)  กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
 6)  กลุมวิชามนุษยศาสตร 4 หนวยกิต 

17.3.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 56 หนวยกิต 
 1)  กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  15 หนวยกิต 
 2)  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 21 หนวยกิต 
 3)  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 12 หนวยกิต 
 4)  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 4 หนวยกิต 
 5)  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หนวยกิต 

17.3.3  หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 
  17.3.4  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวาสัปดาหละ 2 ช่ัวโมงทุกภาคเรียน) 
 
หมายเหตุ  1)   แผน 13 ก 13เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชาง

ไฟฟา สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาชางเครื่องมือวัด สาขาวิชาชางไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  หรือสาขาท่ีเก่ียวของ  

     2)    แผน ข เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 
                    ใหศึกษา 84 หนวยกิต  และตองศึกษาวิชาชีพปรับพ้ืนฐานจํานวน 15 หนวยกิต ตาม

รายวิชาตอไปนี้   
 
 13-211-101 ฝกฝมือพ้ืนฐาน 2(0-6-2) 
  Bench Work 
 13-211-102 เขียนแบบเทคนิค 2(1-3-3) 
  Technical Drawing 
 13-211-103 วัสดุชาง 2(2-0-4) 
  Technical Material 
 13-241-101 ไฟฟาเบื้องตนและการวัด 3(2-3-5) 
  Fundamental of Electrical and Measurement 
 13-241-102 พ้ืนฐานการติดตั้งไฟฟา 3(1-6-4) 
  Basic Electrical Installation 
 13-251-101 อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 3(2-3-5) 
  Basic Electronic 
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17.4  รายวิชา 
17.4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต  22 หนวยกิต  ประกอบดวย 

1) กลุมวิชาภาษาไทย  3  หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี้  
01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Thai Language for Communication  
01-011-002 ทักษะการเขียน   3(3-0-6) 

 Writing Skills    
01-011-003 ศิลปะการพูด   3(3-0-6) 

 Art of Speaking  
 

    2)  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  6 หนวยกิต   
    ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี้ 

01-012-001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I  

01-012-002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II  

01-012-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Conversation  

01-012-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Reading Skills in English  

01-012-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Writing Skills in English  

01-012-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 
 

01-012-007 
 

English for Work 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
English in Daily Life 

 
3(3-0-6) 

 
01-013-001 ภาษาจีน 1 3(3-0-6) 

 Chinese I  
01-013-002 ภาษาจีน 2 3(3-0-6) 

 Chinese II  
01-014-001 ภาษามลายู 1 3(3-0-6) 

 Malay I  
01-014-002 ภาษามลายู 2 3(3-0-6) 

 Malay II  
01-015-001 ภาษาญี่ปุน 1 3(3-0-6) 

 Japanese I  
01-015-002 ภาษาญี่ปุน 2 3(3-0-6) 

 Japanese II  
01-016-001 ภาษาเกาหลี 1 3(3-0-6) 

 Korean I  
01-016-002 ภาษาเกาหลี 2 3(3-0-6) 

 Korean II  
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 3)  กลุมวิชาวิทยาศาสตร  3  หนวยกิต 
  ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี้ 

01-032-001 เคมีท่ัวไป 3(2-2-5) 
 General Chemistry  

01-032-002 ฟสิกสท่ัวไป                                      3(2-2-5) 
 General Physics    

01-032-003 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ                                3(3-0-6) 
 Human and Biological Science  

01-032-004 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 Environment and Resources 

Management 
 

01-032-005 แหลงพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
 Alternative Energy Sources  

 
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร  3  หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี้ 
01-031-001 คณิตศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General Mathematics  
01-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน                                      3(3-0-6) 

 Statistics in Everyday Use  
01-031-003 คณิตศาสตรตนแบบ                               3(3-0-6) 

 Classical Mathematics    
 01-031-004    คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                      3(3-0-6)             
                                                 Mathematics in daily Life 
 

5) กลุมวิชาสังคมศาสตร  3  หนวยกิต  
    ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี้  

01-022-001 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 Thai Studies  

01-022-002 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน                  3(3-0-6) 
 Economics for Everyday Use  

01-022-00393 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
 Society and Government  

01-022-004 เอเชียอาคเนยศึกษา 3(3-0-6) 
 Southeast Asian Studies  

01-022-005 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต   3(3-0-6) 
 Southern Cultures and Traditions  

01-022-006 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน                       3(3-0-6) 
 Thai Civilization in the Globalization 

Context 
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6) กลุมวิชามนุษยศาสตร  4 หนวยกิต 
 ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี้  

01-021-001 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบคุลิกภาพ 3(3-0-6) 
 Human Relations and Personality 

Development 
 

01-021-002 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Psychology  

01-021-00393 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต   3(3-0-6) 
 Life Style Enhancement  

01-021-004 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6) 
 Human and Society  

01-023-001 พลศึกษา 1(0-2-1) 
 Physical Education  

01-023-002 นันทนาการ 1(0-2-1) 
 Recreation  

01-023-003      ฟุตบอล     1(0-2-1) 
      Football  

01-023-004 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 Basketball  

01-023-005 ตะกรอ 1(0-2-1) 
 Takraw  

01-023-006 ฟุตซอล  1(0-2-1) 
 Futsal  

01-023-007 แบดมินตัน  1(0-2-1) 
 Badminton  

01-023-008 กีฬาลีลาศ 1(0-2-1) 
 Dance Sport  

01-023-009 แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ   1(0-2-1) 
 Aerobic Dance for Health  

   
 17.4.2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 56 หนวยกิต 
    1) กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 15 หนวยกิต 
     ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 
 13-212-001 การบริหารงานเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 3(3-0-6) 
  Productivity Management  
 13-232-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(1-4-4) 
  Computer Technology 
 13-242-101 วงจรไฟฟา 3(2-3-5) 
  Electrical Circuits 
 13-252-101 วงจรอิเล็กทรอนิกส  3(2-3-5) 
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Electronic Circuits 
 13-252-102 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 3(2-3-5) 
  Digital Circuits and Logical Design 
 
    2) กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ  21 หนวยกิต 
     ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 
 13-243-101 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
  Electromagnetic Field 
 13-243-102 เครื่องมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5) 
  Electrical and Electronic Instruments  
 13-243-103 เขียนแบบไฟฟา 3(2-3-5) 
  Electrical Drawing 
 13-243-204 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(2-3-5) 
  Power Electronics 
 
 13-243-205 เครื่องกลไฟฟา  3(2-3-5) 
  Electrical Machine 
 13-243-206 การติดตั้งระบบไฟฟา 3(1-6-4) 
  Electrical System Installations 
 13-253-101 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
  Microcontroller 
 
    3) กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 12 หนวยกิต 
     ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

13-123-212 เทคนิคการนําเสนอ 
Presentation Techniques 

   3(2-3-5) 

 13-214-201  การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม 3(2-3-5) 
  Small Business Industrial Management 
 13-244-201 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
  Programmable Logic Controller 
 13-244-202 การสงจายกําลังไฟฟา  3(3-0-6) 
  Power Transmission Line  
 13-244-203 โรงตนกําลังไฟฟา 3(3-0-6) 
  Electrical Power Plant 
 13-244-204 อุปกรณปองกันระบบไฟฟา 3(2-3-5) 
  Electrical Protection System Devices 
 13-244-205 เทคโนโลยีไฟฟาสมัยใหม  3(3-0-6) 
  Modern Electrical Technology  
 13-244-206 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
  Industrial Instruments 
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 13-244-207 ระบบควบคุม 3(2-3-5) 
  Control Systems 
 13-244-208 ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
  Industrial Control Systems 
 13-244-209 นิวแมติกสไฟฟา 3(2-3-5) 
  Electrical Pneumatics 
  
    4) ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 4 หนวยกิต 
 13-245-101 การฝกงานดานชางไฟฟา 4(0-40-0) 
  Electrical Technology Internship 

 
    5) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หนวยกิต 
 13-246-201 โครงงานดานชางไฟฟา 4(0-12-4) 
  Project in Electrical Technology 
 

  17.4.2. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต 
    ให เลื อ กวิ ช า ใด ก็ ได อี ก  6 ห น วย กิต  ซ่ึ ง เป น วิ ช า ท่ี เป ด สอน ใน ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  17.4.3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    สงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพ  ผูเรียนทุกคนตองเขารวม
กิจกรรมอยางนอยสัปดาหละ 2 ชั่วโมงทุกภาคเรียน  กิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ไมนับหนวยกิต 

 17.5 แผนการศึกษา  
   แผน 13 ก 13เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางไฟฟา 
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาชางเครื่องมือวัด สาขาวิชาชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส  หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
   แผน ข เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 
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แผน ก 
ปการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

          01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                            3(3-0-6) 
          01-023-001 พลศึกษา                                                               1(0-2-1) 
          01-032-002 ฟสิกสท่ัวไป                                                            3(2-2-5) 

13-232-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(1-4-4) 
13-242-101 วงจรไฟฟา 3(2-3-5) 
13-252-102 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 3(2-3-5) 
13-243-102 เครื่องมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5) 
 รวม 19 หนวยกิต 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

           01-012-001 ภาษาอังกฤษ 1                                                       3(3-0-6) 
           01-031-001    คณิตศาสตรท่ัวไป                                                     3(3-0-6) 

13-243-101 สนามแมเหล็กไฟฟา  3(3-0-6) 
13-252-101 วงจรอิเล็กทรอนิกส  3(2-3-5) 
13-243-103 เขียนแบบไฟฟา  3(2-3-5) 
13-243-206 การติดตั้งระบบไฟฟา 3(1-6-4) 
13-253-101 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
 รวม 21  หนวยกิต 
 
ภาคการศึกษาฤดูรอน 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
13-245–101 การฝกงานดานชางไฟฟา 4(0-40-0) 
 รวม 4 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

           01-012-002 ภาษาอังกฤษ 2                                                      3(3-0-6) 
           01-021-002 จิตวิทยาท่ัวไป                                                        3(3-0-6) 

13-243-204 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(2-3-5) 
13-243-205 เครื่องกลไฟฟา  3(2-3-5) 
13-244-201 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
13-244-204 อุปกรณปองกันระบบไฟฟา 3(2-3-5) 
13-244-207 ระบบควบคุม 3(2-3-5)

 รวม 21 หนวยกิต 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 01-022-004 เอเชียอาคเนยศึกษา                                                  3(3-0-6) 
 13-212-001 การบริหารงานเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 3(3-0-6) 

13-243-211 โครงงานดานชางไฟฟา 4(0-12-4) 
13-123-212 เทคนิคการนําเสนอ 3(2-3-5) 
13-244-205 เทคโนโลยีไฟฟาสมัยใหม  3(3-0-6) 
13-244-209 นิวแมติกสไฟฟา 3(2-3-5)

 รวม 19  หนวยกิต 
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แผน ข 
ปการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                            3(3-0-6) 

           01-023-001 พลศึกษา                                                               1(0-2-1) 
           01-032-002 ฟสิกสท่ัวไป                                                            3(2-2-5) 
 *13-211-101 ฝกฝมือพ้ืนฐาน  2(0-6-2) 
 *13-211-102 เขียนแบบเทคนิค 2(1-3-3) 
 *13-211-103 วัสดุชาง 2(2-0-4) 
 *13-241-101 ไฟฟาเบื้องตนและการวัด 3(2-3-5) 
 *13-241-102  พ้ืนฐานการติดตั้งไฟฟา 3(1-6-5) 

 รวม 19 หนวยกิต 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

          01-012-001 ภาษาอังกฤษ 1                                                       3(3-0-6) 
          01-031-001    คณิตศาสตรท่ัวไป                                                      3(3-0-6) 

13-243-101 สนามแมเหล็กไฟฟา  3(3-0-6) 
13-243-102 เครื่องมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5) 
13-252-102 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 3(2-3-5) 
13-253-101 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
13-243-206 การติดตั้งระบบไฟฟา 3(1-6-4) 
 
 รวม 21 หนวยกิต  
 
ภาคการศึกษาฤดูรอน 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
13-242-101 วงจรไฟฟา 3(2-3-5) 
13-243-103 เขียนแบบไฟฟา  3(2-3-5) 
13-252-101 วงจรอิเล็กทรอนิกส  3(2-3-5) 
 รวม 9  หนวยกิต 

 
หมายเหตุ * รายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพไมคิดหนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

          01-012-002 ภาษาอังกฤษ 2                                                       3(3-0-6) 
13-232-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(1-4-4) 
13-243-204 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 
13-243-205 เครื่องกลไฟฟา  3(2-3-5) 
13-244-201 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
13-244-204 อุปกรณปองกันระบบไฟฟา 3(2-3-5) 
13-244-207 ระบบควบคุม 3(2-3-5) 

 *13-251-101 อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 3(2-3-5) 
 รวม 24 หนวยกิต 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

    01-021-002 จิตวิทยาท่ัวไป  3(3-0-6) 
 01-022-004 เอเชียอาคเนยศึกษา                                               3(3-0-6) 
 13-212-001 การบริหารงานเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 3(3-0-6) 

13-123-212 เทคนิคการนําเสนอ 3(2-3-5) 
13-246-201 โครงงานดานชางไฟฟา 4(0-12-4) 
13-244-205 เทคโนโลยีไฟฟาสมัยใหม  3(3-0-6) 
13-244-209 นิวแมติกสไฟฟา 3(2-3-5) 
 
 รวม 22 หนวยกิต 
 
ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต 
13-245-101 การฝกงานดานชางไฟฟา 4(0-40-0) 
 รวม 4 หนวยกิต 

 
หมายเหตุ * รายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพไมคิดหนวยกิต 
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17.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
 การกําหนดเลขรหัสตามหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบดวย
เลขรหัสท้ังหมด 8 ตัว ซ่ึงรายละเอียดจําแนกดังแผนภูมิตอไปนี้ 

ความหมายของรหัสรายวิชา 
  UU - VWX - YZZ   

 UU หมายถึง วิทยาลัย 
 01 คือ คณะศิลปศาสตร 
 02 คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 13 คือ วิทยาลัยรัตภูมิ 
 V หมายถึง สาขา 
 0 คือ สาขาศึกษาท่ัวไป 
 1 คือ สาขาบริหารธุรกิจ 
 2 คือ สาขาอุตสาหกรรม 
สําหรับวิชาศึกษาท่ัวไป 
 WX หมายถึง หมวดวิชา/กลุมวิชา 
                                           10   หมายถึง   กลุมวิชาภาษา 
           1      คือ   วิชายอยภาษาไทย 
           2-6  คือ   วิชายอยภาษาตางประเทศ 
   20     หมายถึง    กลุมวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และสุข                                         

พลานามัย 
           1  คือ   วิชายอยมนุษยศาสตร 
              2  คือ   วิชายอยสังคมศาสตร 
           3  คือ   วิชายอยสุขพลานามัย 
   30    หมายถึง    กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลย ี
           1  คือ   วิชายอยคณิตศาสตร 
           2  คือ   วิชายอยวิทยาศาสตร 
 3  คือ   วิชายอยเทคโนโลยี 
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สําหรับสาขาวิชาชีพ 
WX  หมายถึง  กลุมวิชา/กลุมทักษะวิชา 

 W หมายถึง สาขาวิชา 
 1 คือ ไมระบุสาขาวิชา 
 2 คือ สาขาวิชาชางกลเกษตร  
 3 คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 4 คือ สาขาวิชาชางไฟฟา 
 5 คือ สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
 6 คือ สาขาวิชาชางยนต 
  
 X หมายถึง กลุมวิชายอย 
     1     คือ  กลุมทักษะวิชาชีพปรับพ้ืนฐาน 
     2     คือ  กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
     3     คือ  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
     4     คือ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
     5     คือ   ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
 6 คือ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 
 Y  หมายถึง ปท่ีควรศึกษา  
 0 แทน วิชาไมกําหนดชั้นปท่ีควรศึกษา อาจจะศึกษาใน

ชั้นปใดก็ไดในระดับ ปวส. 
 1 แทน วิชาท่ีควรจะศึกษาในชั้นปท่ี 1 
 2 แทน วิชาท่ีควรจะศึกษาในชั้นปท่ี 2  
 ZZ หมายถึง ลําดับท่ีของรายวิชาในกลุมรายวิชา/วิชายอย 

ความหมายของรหัสหนวยกิตและการจัดช่ัวโมงเรียนตอสัปดาห 
  C (T-P-E)  

 C หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น 
 T หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
 P หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัต ิ
 E หมายถึง จํานวนชั่วโมงการศึกษาคนควานอกเวลา 
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 17.7  คําอธิบายรายวิชา 
                     17.7.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต 
 1)39 กลุมวิชาภาษาไทย   

01-011-001    ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       3(3-0-6) 
 Thai Language for Communication  
 วิชาบังคับกอน: -  
 ศึกษาเก่ียวกับเอกลักษณของภาษาไทย  การฝกทักษะการใชภาษาไทยดานการฟง 

การพูด การอาน และการเขียน  การอานและการฟงเพ่ือจับใจความสําคัญ  การสื่อ
ความคิดดวยการพูดและการเขียน  และการประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อผสมในการ
นําเสนอ 
 

01-011-002 ทักษะการเขียน    3(3-0-6) 
 Writing Skills    
 วิชาบังคับกอน: -  
 ศึกษาเก่ียวกับชนิดของงานเขียน  การใชคํา ประโยค และสํานวนโวหารในการ

เขียน  หลักการและยุทธวิธีใชสํานวนถอยคําในงานเขียน  รูปแบบของการเขียน  
ขอเขียนชวยจํา อนุทิน ชีวประวัติ การบันทึก ขอมูลนําเสนอ การเขียนรายงาน 
งานประพันธ ความสัมพันธระหวางผูอาน ผูเขียน ภาษา และหัวขอเรื่อง กลยุทธ
ในการวางเคาโครง การรางการตรวจสอบ ปรับแตง และการเรียบเรียง  

    
01-011-003 ศิลปะการพูด    3(3-0-6) 

 Art of Speaking  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ศึกษาเก่ียวกับการกําหนดและการวางเคาโครงหัวขอการพูด  การพัฒนา
บุคลิกภาพของผูพูด การพัฒนา การพูดใหมีชีวิตชีวา  กลยุทธในการปาฐก 
ปราศรัย การใหโอวาท การเจรจา และการบรรยายทางวิชาการ  ฝก
ประสบการณในการพัฒนาการนําเสนอ การพูดเพ่ือใหขอมูล การพูดจูงใจและ
กระตุนความสนใจของผูฟง 

 
2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   

01-012-001 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
 English I  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ศึกษาเก่ียวกับทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน  
หนาท่ีและประเภทของคําศัพท  รูปแบบกาลปจจุบัน อดีต และอนาคต  การถาม
และตอบคําถาม  กลุมคําและสํานวน  การอานเนื้อเรื่องสั้นๆ ท่ีมีโครงสรางภาษาไม
ซับซอน 
 
 
 



22 

 

01-012-002 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
 English II  
 วิชาบังคับกอน: 01-012-001 ภาษาอังกฤษ 1  

 ศึกษาเก่ียวกับคําศัพทและหลักไวยากรณข้ันสูง  ฝกทักษะการฟงและการสนทนา
โตตอบเก่ียวกับเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาท่ีถูกตอง  
การอานเนื้อเรื่องท่ีมีประโยคซับซอนข้ึน  การแตงประโยคและการเขียนเรียงความ
ท่ีมีความยาวและซับซอนมากข้ึน 
 

01-012-003 สนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 English Conversation  
 วิชาบังคับกอน:-  

 ศึกษาเก่ียวกับทบทวนไวยากรณและโครงสรางสําคัญในภาษาอังกฤษ  การทักทาย 
การกลาวลา การแนะนําตนเองและผูอ่ืน  การใชภาษาตามสถานการณสังคม  การ
แสดงความรูสึกและการแสดงความคิดเห็น  การพูดถึงเหตุการณปจจุบันและ
เหตุการณในอดีต การพูดโทรศัพท  การสอบถามขอมูล  การบอกทิศทางและสถาน
ท่ีตั้ง การพูดเรื่องงานและสถานท่ีทํางาน 

   

01-012-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Reading Skills in English  
 วิชาบังคับกอน:-  

 ศึกษาเก่ียวกับกลยุทธในการอาน การหาหัวขอหลกั การหาประโยคใจความหลัก 
การหารายละเอียดสนับสนุน  การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  การเดาความหมาย
จากบริบท  การใชคําเติม  การใชคําอางอิง  การคาดการณและการทํานายขอความ
ลวงหนา  ขอเท็จจริงและความคิดเห็น  การอานแบบเร็ว  การลําดับเหตุการณ  
และการตีความ 
 

01-012-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 Writing Skills in English  
 วิชาบังคับกอน:-  

 ศึกษาเก่ียวกับความคลายคลึงและความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน  
ประเภทของงานเขียน  การเขียนประโยค  การเขียนเรียงความระดับยอหนา  การ
กรอกแบบฟอรม การเขียนจดหมายสวนตัวและจดหมายธุรกิจ  การบันทึก
ประจําวัน  บันทึกท่ีใชในสํานักงาน  การจดขอความโดยยอ  และการเขียนสรุปจาก
เรื่องท่ีอานหรือฟง 
 

01-012-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน  3(3-0-6) 
 English for Work  
 วิชาบังคับกอน:-  
 
 
 

ศึกษาเก่ียวกับการสมัครงาน  ศัพทและสํานวนเพ่ือการสื่อสารและการปฏิบัติงาน
ภายในองคกร การอานและการเขียนเก่ียวกับงานในองคกร  การนําเสนอโครงการ  
และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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01-012-007    

 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                                                3(3-0-6)           
English in Daily Life                                                     

               วิชาบังคับกอน:- 
ศึกษาเก่ียวกับทักษะ ฟง พูด อาน เขียน โดยเนนใหผูเรียนมีพ้ืนฐานในการใชภาษา
เพ่ือการสื่อสารในสถานการณตางๆ เก่ียวกับชีวิตประจําวันและสิ่งแวดลอมท่ีอยูใกล
ตนเองท้ังในสถานการณจริงและสถานการณจําลองโดยใชภาษา ท้ังเสียงและกริยา
ทาทางเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

 
01-013-001 ภาษาจีน 1  3(3-0-6) 

 Chinese I  

 วิชาบังคับกอน : -  

 
ศึกษาเก่ียวกับระบบเสียงของภาษาจีน  การออกเสียง  สัญลักษณท่ีใชแทนเสียงใน
ภาษาจีน  และโครงสรางท่ีสําคัญของภาษาจีน 

   

01-013-002 ภาษาจีน 2  3(3-0-6) 

 Chinese II  

 วิชาบังคับกอน : 01-013-001 ภาษาจีน 1 

 

ศึกษาเก่ียวกับศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาพ้ืนฐานในการพูดทักทาย และ
แนะนําตัว การเลาเรื่อง  การอานเรื่องสั้น ๆ  การเขียนขอความและการบรรยาย
เรื่องราวเหตุการณดวยภาษาท่ีเหมาะสม  การสนทนาโตตอบตามสถานการณใน
ชีวิตประจําวัน 
 

01-014-001 ภาษามลายู 1  3(3-0-6) 

 Malay I  

 วิชาบังคับกอน : -  

 

ศึกษาเก่ียวกับอักษรรูมีแทนเสียงภาษามลายูมาตรฐาน  ความหมายของคําและหลัก
ไวยากรณ  ทักษะการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวัน  การอานเนื้อเรื่องงาย ๆ 
ท่ีมีประโยคไมซับซอน  การแตงประโยค และการเขียนประโยคและเรียงความขนาด
สั้น 
 

01-014-002 ภาษามลายู 2  3(3-0-6) 

 Malay II  

 วิชาบังคับกอน: 01-014-001 ภาษามลายู 1 

 

ศึกษาเก่ียวกับคําและหลักไวยากรณข้ันสูง  ทักษะการฟงและการสนทนาโตตอบ
เก่ียวกับเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาท่ีถูกตอง  การอาน
เนื้อเรื่องท่ีมีประโยคซับซอนข้ึน  การแตงประโยคและการเขียนเรียงความท่ีมีความ
ยาวมากข้ึน 
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01-015-001 ภาษาญ่ีปุน 1  3(3-0-6) 

 Japanese I  

 วิชาบังคับกอน : -  

 

ศึกษาเก่ียวกับอักษร  การออกเสียง  ความหมายของคํา  หลักไวยากรณและ
โครงสรางสําคัญในภาษาญี่ปุน  การฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวัน  การอาน
และการเขียนประโยคในโครงสรางท่ีไมซับซอน  และเรียงความขนาดสั้น  

 
 
  

01-015-002 ภาษาญ่ีปุน 2  3(3-0-6) 

 Japanese II  

 วิชาบังคับกอน: 01-015-001 ภาษาญ่ีปุน 1 

 

ศึกษาเก่ียวกับคําและหลักไวยากรณภาษาญี่ปุนข้ันสูง  ทักษะการฟงและการสนทนา
ในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาท่ีถูกตอง  การอานเนื้อเรื่องท่ีมี
ประโยคซับซอน  การเขียนประโยคและเรียงความท่ีมีความยาวมากข้ึนและใน
โครงสรางท่ีซับซอน 

   

01-016-001 ภาษาเกาหลี 1  3(3-0-6) 

 Korean I  

 วิชาบังคับกอน : -  

 

ศึกษาเก่ียวกับอักษร  การออกเสียง  ความหมายของคํา  หลักไวยากรณและ
โครงสรางสําคัญในภาษาเกาหลี  การฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวัน  การอาน
และการเขียนประโยคในโครงสรางท่ีไมซับซอนและเรียงความขนาดสั้น  

   

01-016-002 ภาษาเกาหลี 2    3(3-0-6) 

 Korean II  

 วิชาบังคับกอน : 01-016-001 ภาษาเกาหลี 1 

 

ศึกษาเก่ียวกับคําและหลักไวยากรณภาษาเกาหลีข้ันสูง  ทักษะการฟงและการ
สนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาท่ีถูกตอง  การอานเนื้อเรื่องท่ี
มีประโยคซับซอน  การเขียนประโยคและเรียงความท่ีมีความยาวมากข้ึนและใน
โครงสรางท่ีซับซอน 

 

 3)39 กลุมวิชาวิทยาศาสตร   
01-032-001 เคมีท่ัวไป     3(2-2-5) 

 General Chemistry  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคําศัพทและคํานิยามทางเคมี  การศึกษาเก่ียวกับ 
อินทรีย อนินทรีย และชีวเคมี  วัสดุทางเคมี  สารประกอบและสารผสม  พันธะ
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เคมี  ปฏิกิริยาเคมี  สิ่งปฏิกูลและมลพิษทางเคมี  การตรวจสอบทดลองและการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
 

01-032-002 ฟสิกสท่ัวไป   3(2-2-5) 
 General Physics   
 วิชาบังคับกอน: -  

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตรและระบบการวัด  แรงและการ
เคลื่อนท่ี  งานและพลังงาน  อุณหภูมิและความรอน  คุณสมบัติของของแข็ง 
ของเหลวและกาซ  คลื่นและเสียง  แสงและทัศนะศาสตร  ไฟฟาและแมเหล็ก  
งานประลองและการประยุกตใชความรูทางฟสิกสในสถานการณท่ัวไป 
 

01-032-003 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ  3(3-0-6) 
 Man and Biological Science  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ศึกษาเก่ียวกับโครงสรางท่ีเปนพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  พันธุกรรมของมนุษย  
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ระบบนิเวศ  เทคโนโลยีชีวภาพ  สิ่งแวดลอม  ภาวะ
มลพิษและการปองกัน  การควบคุม  และแกไขมลพิษ 
 

01-032-004 ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 Environment and Resources Management  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ศึกษาเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร  หลัก
นิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ  มลพิษ
สิ่งแวดลอม  การปองกันและแกไขมลพิษ  มลพิษกับปญหาสุขภาพ  กฎหมาย
เก่ียวกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอม  การจัดการสิ่งแวดลอมแบบผสมผสานและ
การพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

01-032-005 แหลงพลังงานทางเลือก  3(3-0-6) 
 Alternative Energy Sources  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ศึกษาเก่ียวกับแหลงพลังงานทางเลือก  พลังงานแสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ 
ชีวมวล น้ําข้ึนน้ําลง ไฟฟาจากพลังน้ํา ลมและคลื่น   ระบบและกระบวนการท่ีใช
ในการเปลี่ยนรูปของพลังงาน  ขอดีขอเสียของพลังงานทางเลือก  การจัดเก็บ
พลังงาน 
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 4)39 กลุมวิชาคณิตศาสตร   
01-031-001 คณิตศาสตรท่ัวไป  3(3-0-6) 

 General Mathematics  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ศึกษาเก่ียวกับฟงกชันและกราฟ ลิมิตและความตอเนื่องอนุพันธและการ
ประยุกต การหาปริพันธและการประยุกต 
 

01-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
 Statistics in Everyday Use  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ศึกษาเก่ียวกับศาสตรและศิลปของการตัดสินใจ  สถิติพรรณนา  การแจกแจง
ความถ่ี  ความนาจะเปน  การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปรกติ  การ
อนุมานเชิงสถิติ  การถดถอยและสหสัมพันธ  การประยุกตสถิติในการใชงาน
ท่ัวไป 
  

01-031-003 คณิตศาสตรตนแบบ 3(3-0-6) 
 Classical Mathematics    
 วิชาบังคับกอน: -  
 
 
 
 
 

01-031-004    

ศึกษาเก่ียวกับประวัติการพัฒนาความรูทางคณิตศาสตร  จํานวนและวิธีการ
ดําเนินการ  วิธีการใหเหตุผลเชิงอุปนัยและนิรนัย  เซตและตรรกศาสตร  รูปทรง
ทางเรขาคณิต  สมการทางคณิตศาสตร  แบบจําลองทางคณิตศาสตร  การ
ประยุกตหลักการทางคณิตศาสตรเพ่ือแกปญหาและอธิบายเหตุผล 
 
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                                             3(3-0-6) 
Mathematics in Daily Life 
วิชาบังคับกอน: - 
ศึกษาเก่ียวกับสัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนาท่ีใชในการชําระคา
ไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระและคณิตศาสตร
ประกันภัย การประยุกตใชคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
 

 5)39 กลุมวิชาสังคมศาสตร   
01-022-001 ไทยศึกษา   3(3-0-6) 

 Thai Studies  
 วิชาบังคับกอน: -  
 ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรชาติไทย หนาท่ีพลเมืองในสังคม เศรษฐกิจและการ

ปกครองของไทย ศาสนาและศีลธรรม ประเพณีไทย ภาษาและวรรณกรรมไทย 
ทัศนศิลป หัตถกรรม นาฏศิลปและดนตรีไทย อาหารไทยและวัฒนธรรมพ้ืนบาน
และภูมิปญญาไทย 
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01-022-002 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
 Economics for Everyday Use  
 วิชาบังคับกอน: -  
 ศึกษาเก่ียวกับความรูท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐศาสตร  การเลือกกับอรรถประโยชน

และตนทุนคาเสียโอกาส  บทบาทของรัฐบาลและองคกรทางธุรกิจในระบบ
เศรษฐกิจ  การพิทักษสิทธิ์และผลประโยชนของผูบริโภค  เศรษฐกิจครัวเรือน  
การเปนผูประกอบการ  การเงินและการธนาคาร  และกลไกราคากับการ
ประยุกตในชีวิตประจําวัน 
 

01-022-003  สังคมกับการปกครอง  3(3-0-6) 
 Society and Government  
 วิชาบังคับกอน: -  
 ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย  อํานาจ

อธิปไตยและรูปแบบการปกครอง  การปกครองแบบประชาธิปไตย แนวความคิด 
ทฤษฎ ีและอุดมการณทางการเมือง  สถาบันและกระบวนการทางการเมือง  
ปจจัยเก้ือหนุนและปญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมือง 
 

01-022-004 เอเชียอาคเนยศึกษา    3(3-0-6) 
 Southeast Asian Studies  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตร สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของเอเชียอาคเนย  
การเมืองการปกครองและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ศาสนาและประเพณี  
ลักษณะพ้ืนท่ี ทรัพยากร ธรรมชาติ และสภาพแวดลอม  ความขัดแยงและการ
รวมมือระหวางประเทศ  สังคมสมัยใหมและความเปนสากล  การพัฒนาและ
ความรวมมือทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการคา  การจัดระบบเศรษฐกิจ 
 

01-022-005 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต 3(3-0-6) 
 Southern Cultures and Traditions  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ศึกษาเก่ียวกับอัตลักษณของชาวใต ภาษาพ้ืนเมืองและสําเนียงภาษา วัฒนธรรม
และความเชื่อ คติชนและภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา  
สังคมไทยมุสลิมและไทยพุทธ  เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง  การปกปก
รักษาประเพณีของชาวใตในยุคปจจุบัน ทัศนศึกษาและกิจกรรม 
 

01-022-006 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 3(3-0-6) 
 Thai Civilization in the Globalization Context  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ศึกษาเก่ียวกับความโดดเดนของอารยธรรมตะวันตกและตะวนัออก  อารยธรรม
ไทยยุคกอนประวัติศาสตรและอาณาจักรโบราณ  สภาพการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจไทยสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน  ผลดี ผลเสียของการพัฒนาประเทศตาม
กระแสโลก  และการปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน 



28 

 

 
 6) กลุมวิชามนุษยศาสตร 

01-021-001 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 
 Human Relations and Personality Development  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ศึกษาเก่ียวกับความรูเบื้องตนเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ  พฤติกรรมการอยูรวมกัน
ของมนุษย  การปรับปรุงตนเองเพ่ือสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลในองคกร และ
สังคม  มารยาททางสังคมและการนันทนาการ  และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

01-021-002 จิตวิทยาท่ัวไป  3(3-0-6) 
      General Psychology  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา  รูปแบบของพฤติกรรม ขบวนการ
ทางจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนามนุษย  การรับสัมผัส การรับรู การเรียนรู เชาวน
ปญญา อารมณ การจูงใจ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต  ปจจัยทางจิตวิทยาและ
บทบาทของสังคมตอพฤติกรรมของมนุษย  การปรับตัวเพ่ือคุณภาพของชีวิต 
 
 

01-021-003 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต      3(3-0-6) 
 Life Style Enhancement  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ศึกษาเก่ียวกับสุขภาวะองครวม  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  ทักษะชีวิตกับการพัฒนา
จิตสาธารณะ  เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถ่ิน  พหุวัฒนธรรมกับวิถี
ประชาธิปไตย  และการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

01-021-004 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6) 
 Human and Society  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ศึกษาเก่ียวกับความรูทางสังคมศาสตร  ความหมาย ความสําคัญ โครงสรางและ
องคประกอบของสังคมและวัฒนธรรม  พฤติกรรมของมนุษยในสังคม  กลุมทาง
สังคม  การจัดระเบียบทางสังคม  สถาบันทางสังคม  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม  ปญหาสังคมและแนวทางแกไข  และการสรางสังคมสันติสุข   
 

01-023-001 พลศึกษา 1(0-2-1) 
 Physical Education  
 วิชาบังคับกอน: -  
 ปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมพลศึกษา  การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย  การ

ทํางานเปนทีม  ระเบียบ กติกา มารยาท  การจัดการและการดําเนินการแขงขัน
โดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
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01-023-002 นันทนาการ 1(0-2-1) 
 Recreation  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการขององคกรตาง ๆ การจัดกิจกรรม
นันทนาการในโอกาสตาง ๆ และเลือกกิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

   
01-023-003 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Football  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ปฏิบัติเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
 

01-023-004 บาสเกตบอล   1(0-2-1) 
 Basketball  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ปฏิบัติเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
 

01-023-005 ตะกรอ   1(0-2-1) 
 Takraw  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ปฏิบัติเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
 

01-023-006 ฟุตซอล 1(0-2-1) 
 Futsal  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ปฏิบัติเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
 

01-023-007 แบดมินตัน    1(0-2-1) 
 Badminton  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ปฏิบัติเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
 

01-023-008 กีฬาลีลาศ   1(0-2-1) 
 Dance Sport  
 วิชาบังคบักอน: -  

 ปฏิบัตเิก่ียวกับจังหวะพ้ืนฐาน  การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ 
กติกา มารยาท  การพัฒนาทาทางและการดําเนินการแขงขันกีฬาลีลาศ 
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01-023-009 

 
แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ 

 
 1(0-2-1) 

 Aerobic Dance for Health  
 วิชาบังคับกอน: -  

 ปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายแบบแอโรบกิ  ข้ันตอนในการประกอบกิจกรรม   
แอโรบิก  การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของการเตนแอโรบิก  การจับชีพจรและการ
คํานวณอัตราการเตนของหัวใจ  และการเตนแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ 
 

 17.7.2  หมวดทักษะวิชาชีพปรับพ้ืนฐาน 
13-211-101 ฝกฝมือพ้ืนฐาน 2(0-6-2) 
 Bench Work 

วิชาบังคับกอน : - 
ปฏิบัติเก่ียวกับเครื่องมือชางท่ัวไป เครื่องมือวัด การรางแบบ งานแปรรูปโลหะ งาน
โลหะแผน และงานเชื่อม 
 

13-211-102 เขียนแบบเทคนิค 2(1-3-3) 
 Technical Drawing 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกฎเกณฑพ้ืนฐานในงานเขียนแบบรูปทรงตาง ๆ การกําหนด
ขนาดงานเขียนแบบ การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพเสมือน และการเขียนภาพตัด 
 

13-211-103 วัสดุชาง 2(2-0-4) 
 Technical Material 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาเก่ียวกับวัสดุในงานอุตสาหกรรม กรรมวิธีการผลิตเหล็ก มาตรฐานวัสดุ 
อิทธิพลของธาตุท่ีมีตอโลหะผสม การกัดกรอน และการปองกัน การตรวจสอบวัสดุ
เบื้องตน การใชงานและการจัดเก็บ 
 

13-241-101 ไฟฟาเบ้ืองตนและการวัด 3(2-3-5)  
Fundamental of Electrical and Measurement 

 วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเบื้องตนของเครื่องวัดไฟฟา เครื่องวัดกระแส 
แรงดันและความตานทาน เครื่องวัดกําลังไฟฟา พลังงานไฟฟาและตัวประกอบกําลัง 
กําลังไฟฟาและการปรับปรุงตัวประกอบกําลัง วงจรบริดจออสซิลโลสโคป อุปกรณท่ี
ใชรวมกับเครื่องวัด 

13-241-102 พ้ืนฐานการติดตั้งไฟฟา 3(1-6-4) 
 Basic Electrical Installation 
 วิชาบังคับกอน : - 
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ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิธีปองกันอุบัติภัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟา ชนิด
และการใชงานของสายไฟฟา การตอสายไฟฟาตางๆ การเดินสายไฟฟาแบบตางๆ 
การเดินสายไฟฟาแสงสวาง และไฟฟากําลัง อุปกรณและเครื่องมือ อุปกรณืปองกัน
ทางไฟฟา การติดตั้งอุปกรณทางไฟฟา การเดินสายดวยวิธีการตางๆ การติดตั้ง
เครื่องใชไฟฟาในอาคาร การติดตั้งไฟฟาในพ้ืนท่ีอัตราย การตรวจสอบและแกไข
ขอบกพรองของระบบและอุปกรณไฟฟา 
 

13-251-101 อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 3(2-3-5) 
 Basic Electronic 
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส อุปกรณสารก่ึงตัวนํา ไดโอด
และการใชงาน ทรานซิสเตอร การจัดไบอัสทรานซิสเตอร วงจรขยายสัญญาณขนาด
เล็กดวยทรานซิสเตอร ออปแอมป และวงจรกําเนิดสัญญาณ 

  17.7.3   หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
    1) กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
13-212-001 การบริหารงานเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 3(3-0-6) 
 Productivity Management 

วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาเก่ียวกับองคการและการจัดการ การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนางานบุคลากรใน
งานการผลิต การพัฒนางานการวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ 
และการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

13-232-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(1-4-4) 
 Computer Technology 
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติของคอมพิวเตอร สวนประกอบหลักของ
คอมพิวเตอร อุปกรณรอบขางของคอมพิวเตอร ฮารดแวรและซอฟตแวร การติดตั้ง 
ปรับแตงและใชงานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต ระบบอินเทอรเน็ต 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

13-242-101 วงจรไฟฟา  3(2-3-5) 
 Electrical Circuits 
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรูเบื้องตนในวงจรไฟฟา องคประกอบวงจรไฟฟา 
ผลตอบสนองของตัวตานทาน ตัวเหนี่ยวนําและตัวเก็บประจุตอไฟฟากระแสตรง การ
กําเนิดไฟฟากระแสสลับ ผลตอบสนองของตัวตานทาน ตัวเหนี่ยวนําและตัวเก็บ
ประจุตอวงจรไฟฟากระแสสลับ วงจรเรโซแนนซ กําลังไฟฟา วงจรไฟฟาสามเฟส 
และการแกปญหาวงจรไฟฟา 
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13-252-101 วงจรอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5) 
 Electronic Circuits 
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวงจรทรานซิสเตอร วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก การ
ตอบสนองความถ่ี แหลงจายกระแสคงท่ี แหลงจายแรงดันอางอิง โครงสรางพ้ืนฐาน
ของออปแอมป วงจรภายในไอซีดิจิตอล พ้ืนฐานการออกแบบวงจรรวม และการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหวงจร 
 

13-252-102 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 3(2-3-5) 
 Digital Circuits and Logical Design 
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบจํานวนและรหัส การดําเนินการเชิงตรรก และเกตเชิง
ตรรก พีชคณิตบูลีน การเปลี่ยนรูปและการทํานิพจนเชิงตรรกใหอยูในรูปอยางงาย 
การใชแผนผังและการใชตาราง วงจรตรรกเชิงจัดหมู วงจรเขารหัสและวงจรถอดรหัส 
วงจรมัลติเพล็กและดีมัลติเพล็ก วงจรเปรียบเทียบ วงจรตรรกเชิงลําดับ ฟลิปฟลอป 
วงจรนับ และวงจรถายโอน  

 
   2) กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
13-243-101 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
 Electromagnetic Field 
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหเวกเตอร สนามแมเหล็กไฟฟาสถิต กฎของสนามไฟฟา
และสนามแมเหล็กในปริภูมิวาง ศักยไฟฟา ความเหนี่ยวนํา คลื่นระนาบ สนามไฟฟา
และสนามแมเหล็กในวัสดุตัวกลาง สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีเปลี่ยนตามเวลา และ
สมการแมกซเวลล 

13-243-102 เครื่องมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5) 
 Electrical and Electronic Instruments 
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหนวยวัด ระบบมาตรฐานการวัด เครื่องมือวัด เครื่องมือวัด
ท่ีใชเทคนิคดิจิตอล บริดจมิเตอร ทรานสดิวเซอร ออสซิลโลสโคป เครื่องกําเนิด
สัญญาณ  เครื่องมือวัดไฟฟาทางกล  เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส การจําลองการวัด
ทางอิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และความปลอดภัยจากการใชเครื่องมือ
วัด   
 

13-243–103 เขียนแบบไฟฟา 3(2-3-5)  
Electrical Drawing 

 วิชาบังคับกอน : - 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับพ้ืนฐานงานเขียนแบบไฟฟา สัญลักษณทางไฟฟา การเขียน
แบบระบบไฟฟาแสงสวางและเตารับ การเขียนไดอะแกรมเสนเดี่ยว และการเขียน
แบบระบบควบคุมมอเตอร 
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13-243-204 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(2-3-5) 
 Power Electronics 
 วิชาบังคับกอน : 13-252-101  วงจรอิเล็กทรอนิกส 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง สารก่ึงตัวนํากําลัง วงจรแปลง
ผันพลังงาน วงจรเรียงกระแส วงจรชอปเปอร วงจรไซโครคอนเวอรเตอร วงจร
อินเวอรเตอร หลักการควบคุมมอเตอรกระแสตรงและกระแสสลับ 
 

13-243-205 เครื่องกลไฟฟา    3(2-3-5) 
 Electrical Machine 
 วิชาบังคับกอน : -  

ศึกษาและปฏิบตัิเก่ียวกับแหลงกําเนิดพลังงาน หลักการแมเหล็กไฟฟา เครื่องกล
ไฟฟากระแสตรง เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง หมอแปลงไฟฟาหนึ่งเฟส หมอแปลง
ไฟฟาสามเฟส คุณสมบัติมอเตอรไฟฟากระแสตรง การเริ่มหมุนและการควบคุม
ความเร็วรอบ และหลักการทํางานเครื่องกลไฟฟากระแสสลับ 

 
13-243-206 การติดตั้งระบบไฟฟา 3(1-6-4) 
 Electrical System Installations 
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟา การติดตั้งระบบไฟฟา
ภายในและภายนอกอาคาร ระบบสายดิน ระบบสายลอฟา ลิฟต บันไดเลื่อน ระบบ
เตือนภัย ระบบไฟฉุกเฉิน และการวางแผนควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟา 

 
13-253-101 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
 Microcontroller  
 วิชาบังคับกอน : 13-252-102 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับฮารดแวรของระบบไมโครคอนโทรลเลอร ระบบ
หนวยความจํา ระบบอินพุต ระบบเอาตพุต การอินเตอรรัพท วิธีการเขียน
โปรแกรมควบคุมระบบ การตรวจสอบแกไขโปรแกรม การเชื่อมตอกับอุปกรณ
ภายนอก และการประยุกตใชงาน 
 

  3) กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
13-123-212 เทคนิคการนําเสนอ                                                             3(2-3-5) 
 Presentation Techniques 
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเทคนิคการนําเสนอ หลักการนําเสนอจิตวิทยาในการ
นําเสนอ ประเภทตาง ๆ ของการนําเสนอ การจัดทําเครื่องมือและอุปกรณในการ
นําเสนอ วิธีการนําเสนอ  การทดสอบและการติดตามประเมินผลการนําเสนอ
งบประมาณในการจัดทํา  ปญหาและอุปสรรคการนําเสนอและวิธีการแกปญหา 
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13-214-201 การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม  3(2-3-5) 
 Small Business Industrial Management 
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับแนวทางการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมขนาดยอม 
ประเภทและรูปแบบของการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การวิเคราะหสถานการณ 
การเขียนโครงการ การหาแหลงเงินทุน กฎระเบียบวาดวยการจัดตั้งสถาน
ประกอบการ การบริหารงานทางธุรกิจในดานการตลาด การผลิต การเงิน การบัญชี 
รวมท้ังเอกสารทางธุรกิจเพ่ือใชในการดําเนินงานการจัดการบุคคลโดยผสมผสาน
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ 

 
13-244-201 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
 Programmable Logic Controller 
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางและการทํางานของโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดในกระบวนการควบคุมแบบลําดับ การ
เขียนรีเลยไดอะแกรม เครื่องควบคุมแบบลําดับท่ีสามารถโปรแกรมการทํางาน การ
เขียนภาษาคําสั่งตามมาตรฐานไออีซี หลักการเลือกใชอุปกรณเครื่องมือและระบบ
ควบคุมใหเหมาะสมกับการทํางานในแบบหรือลักษณะตาง ๆ   

 
13-244-202 การสงจายกําลังไฟฟา  3(3-0-6) 
 Power Transmission Line  
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานของระบบสงจายกําลังไฟฟา พารามิเตอรของสายสง
สัญญาณไฟฟา ความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสไฟฟา การปรับแกตัว
ประกอบกําลังระบบจําหนาย ความหยอนตัวและแรงดึงของสายไฟฟา และโคโรนา
ในระบบสงจาย 
 

13-244-203 โรงตนกําลังไฟฟา    3(3-0-6) 
 Electrical Power Plant 
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาเก่ียวกับแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา การทํางานโรงจักรไฟฟา การคํานวณตัว
ประกอบของการผลิตพลังงานไฟฟา เศรษฐศาสตรในการผลิตพลังงานไฟฟา ปญหา
มลภาวะและผลกระทบตอภาวะแวดลอมท่ีเกิดจากโรงงานไฟฟา และการเดิน
เครื่องแบบประหยัดในระบบโรงจักรไฟฟากําลัง 

 
13-244-204 อุปกรณปองกันระบบไฟฟา 3(2-3-5) 
 Electrical Protection System Devices 
 วิชาบังคับกอน : - 



35 

 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานของอุปกรณปองกันระบบไฟฟา ฟวส รีเลย  
ระบบลอฟา เซอรกิตเบรกเกอร การตอลงดิน และการปองกันอันตรายเก่ียวกับไฟฟา
ในงานอุตสาหกรรม 

 
13-244-205 เทคโนโลยีไฟฟาสมัยใหม  3(3-0-6) 
 Modern Electrical Technology  
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาเก่ียวกับวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการในการประกอบอาชีพในทองถ่ินหรือ
วิทยาการเทคโนโลยีไฟฟาสมัยใหม 

 
13-244-206 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
 Industrial Instruments 
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดความดัน เครื่องมือวัด
ระดับ เครื่องมือวัดอัตราการไหล เครื่องมือวัดอัตราความเร็วและเวลา และ     
ทรานสมิตเตอรท่ีใชในงานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
 

13-244-207 ระบบควบคุม 3(2-3-5) 
 Control Systems 
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบควบคุมแบบวงรอบเปดและวงรอบปด ฟงกชั่นถาย
โอน แบบจําลองคณิตศาสตรของระบบควบคุม การวิเคราะหบล็อกไดอะแกรม และ
กราฟแยกการไหลของสัญญาณ การวิเคราะหผลตอบสนองเชิงเวลาและเชิงความถ่ี 
การออกแบบระบบควบคุม การวิเคราะหเสถียรภาพของระบบ ชนิดของการควบคุม
และการชดเชยระบบควบคุม 
 

13-244-208 ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
 Industrial Control Systems 
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของระบบควบคุม ลักษณะงานควบคุมใน
งานอุตสาหกรรม ระบบปม ระบบทําความรอน ระบบอัดอากาศ การเลือกใชตัว
ควบคุมในกระบวนการ และการปรับตั้งคาพารามิเตอรของตัวควบคุม 
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13-244-209 นิวแมติกสไฟฟา 3(2-3-5) 
 Electrical Pneumatics 
 วิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทํางานของระบบนิวแมติกส การควบคุมระบบนิวแม-
ติกส ดวยไฟฟา การเขียนและการอานสัญลักษณ การออกแบบ การเขียนวงจรและ
การตอวงจรนิวแมติกส การควบคุมระบบนิวแมติกสดวยพีแอลซี หรือเครื่องควบคุม
อ่ืน การแกไขปญหาและระบบความปลอดภัย    

 
4) ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
13-245-101 การฝกงานดานชางไฟฟา 4(0-40-0) 
 Electrical Technology Internship 
 วิชาบังคับกอน : - 

ปฏิบัติเก่ียวกับงานดานชางไฟฟาในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน 
นักศึกษาจะตองเขาฝกปฏิบัติงานเต็มเวลาไมนอยกวา 320 ชั่วโมง โดยมีพนักงานท่ี
ปรึกษาท่ีหนวยงานมอบหมายทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาตองสงหนังสือบันทึกผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ
อาจารยท่ีปรึกษาและพนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการพิจารณา
และประเมินผล 
 

5) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
13-246-201 โครงงานดานชางไฟฟา 4(0-12-4) 
 Project in Electrical Technology 
 วิชาบังคับกอน : - 

ปฏิบัติเก่ียวกับการสืบคนขอมูล การเขียนโครงงาน การนําเสนอ การวางแผนดําเนิน
โครงงาน การออกแบบ การจัดหาวัสดุ การสรางและทดสอบ การบันทึกขอมูลและ
การประเมินผล การจัดทํารายงานโครงงานฉบับสมบูรณ 
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18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
  เพ่ือใหหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยรัตภู มิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนหลักสูตรท่ีผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ วิทยาลัยรัต
ภูมิ จึงกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรในประเด็นหลัก 5 ประเด็น คือ 
 18.1 การบริหารหลักสูตร 
  เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรเปนไปอยางมีคุณภาพ วิทยาลัยรัตภูมิ จึงไดจัดการดําเนินการ
บริหารหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  18.1.1 อาจารยผูสอน เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา  
  18.1.2 อาจารยพิเศษ เปนผู ท่ีมีคุณวุฒิหรือความสามารถพิเศษ อันเปนท่ียอมรับจาก
หนวยงานของรัฐหรือเอกชนโดยมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาหรือมีความเชี่ยวชาญ
พิเศษในสาขาวิชาชีพนั้น 
 18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  18.2.1 วิทยาลัยรัตภูมิ ไดคํานึงถึงการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ท่ีอํานวยประโยชนใหกับ ผูท่ี
เขามาศึกษาในวิทยาลัยรัตภูมิ โดยปจจุบันวิทยาลัยรัตภูมิมีการพัฒนาทรัพยากรตาง ๆ ของวิทยาลัยใหมี
ความพรอม มีความเหมาะสมตอการเรียนรูของนักศึกษา อันไดแก 
   1) หองเรียนท่ีมีวีดีโอโปรเจคเตอรท่ีใชในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
   2) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
   3) หองปฏิบัติการเรียนรูดวยตนเอง (Self Access Learning Centre) 
   4) คอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนรูดวยตนเอง 
   5) ชุดบริการสื่อการเรียนการสอน ประกอบดวย วีดีโอ ซีดี ดีวีดี 
   6) หองสมุด 
   7) โทรทัศน เพ่ือใหบริการขาวสารสําหรับนักศึกษา และบุคลากรท่ัวไป 
  18.2.2 มีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย โดยจัดสรรงบประมาณ ใหอาจารยเขารวม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ 
 18.3 การสนับสนุน และการใหคําแนะนํานักศึกษา 
  18.3.1  มีอาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนําแกนักศึกษาในการศึกษาและแนวทางในการ
แกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
  18.3.2  มีการกําหนดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรท่ีชัดเจน และมีการเผยแพรแผนการเรียน 
ใหนักศึกษาไวเปนแนวทางในการศึกษา 
  18.3.3  มีระบบทะเบียนท่ีนักศึกษาทุกคนสามารถท่ีจะใชในการลงทะเบียน และตรวจสอบ
ผลการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และชุมชน 
  จากสภาพสังคมท่ีปรับเปลี่ยนเปนสังคมแหงการเรียนรู  เศรษฐกิจฐานความรูและการปฏิรูป 
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 
พ.ศ.2545) สงผลใหมีการพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมี
ความรูความ สามารถและทักษะการปฏิบัติการในระดับเทคนิค รวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
  จากการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชางไฟฟา โดย
วิทยาลัยรัตภู มิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบวา ผูสํ าเร็จการศึกษาระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขานี้ยังเปนท่ีตองการของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน และ
นอกจากนี้ผูสําเร็จการศึกษายังสามารถประกอบอาชีพอิสระได 
 
 18.5 การประเมิน 
  การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาชางไฟฟา ประกอบดวย การ
ประเมินการเรียนการสอน การประเมินการวัดผลการศึกษา และการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดังนี้ 
  18.5.1 การประเมินการเรียนการสอน คณะกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาลัย ซ่ึง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก ดําเนินการประเมินผลการเรียนการสอนของ
วิทยาลัย ทุกปการศึกษา โดยมีสาระของการประเมิน ดังนี้ 
   - แผนการสอนตองสอดคลองกับรายละเอียดของรายวิชา 
   - การสอนของอาจารยเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
   - นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 
  18.5.2 การประเมินการวัดผลการศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาลัย 
ดําเนินการประเมินการวัดผลการศึกษาของวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษา โดยควบคุมใหการวัดผล
การศึกษาสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรและวัตถุประสงคของรายวิชา 
  18.5.3 การติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของวิทยาลัย ดําเนินการติดตามความกาวหนาของผูสําเร็จการศึกษา 
 

19. การพัฒนาหลักสูตร 
 19.1 ดัชนีบงชี้มาตรฐาน  และคุณภาพการศึกษาสําหรับหลักสูตร 
  จัดประเมินหลักสูตรทุกระยะ 5 ป 
 19.2 กําหนดการประเมินหลักสูตร 
  เพ่ือใหหลักสูตรมีการพัฒนาใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 
ป 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ท่ี   1129/๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สายวิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
---------------------------------------------------------------------------- 

  ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ไดกําหนดใหมีโครงการปรับปรุง
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาอุตสาหกรรม  ระหวางวันท่ี  ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ  โรงแรมหาดใหญพาราไดส  แอนด  รีสอรท  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ดังตอไปนี้  

๑. คณะกรรมการอํานวยการ                
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
 ผูอํานวยการกองกลาง กรรมการ 
 ผูอํานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี  อํานวยการ สงเสริม สนับสนุนใหคําปรึกษา กํากับ ดูแล และอํานวยความสะดวกและการ

ตัดสินใจแกปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนใหการปรับปรุงหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
                 2. คณะกรรมการฝายดําเนินงาน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานท่ีปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ผูชวยอธิการบดีดานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองประธานกรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
 ผูอํานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
          หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี  ใหคําปรึกษาประสานงานกับคณะกรรมการดําเนินงานใหขอเสนอแนะ  แกปญหาและ

สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการทุกฝายเพ่ือใหการจัดสัมมนาฯ ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย 

/2.1 คณะกรรมการ... 
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๒.๑. คณะกรรมการประสานงาน 
 นายสถาพร                 ขุนเพชร ประธานกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยภาวนา         พุมไสว รองประธานกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยกฤษณพงค    สังขวาสี กรรมการ 
 นายภาณุมาศ                 สุยบางดํา กรรมการ 
 นายทักษสุริยา                 หมาดสะ กรรมการ 
 นายศิวดล                 นวลนภดล กรรมการ 
 นายวันประชา                 นวนสรอย กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี  ประสานงานเรื่องตางๆ  ดังนี ้

๑. วิทยากร  ติดตอประสานงานกับวิทยากร  ทําหนังสือเชิญ  รวบรวมใบตอบรับ  
จัดการเรื่องการเดินทาง  จัดการเรื่องท่ีพักและประสานกับกรรมการฝายตางๆ  ท่ีเก่ียวของ 

๒. ผูเขารวมสัมมนา  ทําหนังสือเชิญ  รวบรวมใบตอบรับ  จัดการเรื่องท่ีพักและ
อํานวยความสะดวกประสานงานระหวางผูเขารวมสัมมนาและกรรมการฝายตางๆ  ท่ีเก่ียวของ 

๓. สถานท่ี  อาหารและเครื่องดื่มระหวางการประชุมสัมมนา  ติดตอโรงแรมเพ่ือใช
เปนสถานท่ี  เปด – ปด  และการประชุมยอย รวมท้ังปายชื่อและเวทีสําหรับการสัมมนา 

2.2   คณะกรรมการฝายวิชาการ 
 รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร กรรมการ 
 รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ  
 รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
 รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ- กรรมการ 
 เทคโนโลย ี
 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
 หัวหนาสาขาอุตสาหกรรม  วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการและเลขานุการ
หนาท่ี  ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาตางๆ  แกไขปญหา  เสนอแนะเก่ียวกับการ
จัดดําเนินการดานวิชาการ  และเรื่องอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ 

2.3   คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชา 
2.3.1 สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป 

              นางถนอมศรี เจนวิถีสุข ประธานกรรมการ 
 นางณิชา ประสงคจันทร กรรมการ 
 วาท่ีพันตรี จักรกฤษณ จุฑาทิพรัตน กรรมการ 
 นางสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง กรรมการ 
                    นายทักษสุริยา หมาดสะ กรรมการ 
                    นางวันด ี นวนสรอย กรรมการ 
                    นายสมชาย ตุละ กรรมการ 
                    นายอัมรินทร   สันตินิยมภักดี กรรมการ 
                    นายอารีย  เตะหละ กรรมการและเลขานุการ 

/๒.3.2 หลักสูตร... 
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  2.3.2 หลักสูตรวิชาชางกลเกษตร 

                    นายเฉลิม แกวจันทร ประธานกรรมการ 
                    นายสถาพร ขุนเพชร กรรมการ 
                    นายปรีชา ชัยกูล กรรมการ 
                    นายภาณุมาศ สุยบางดํา กรรมการ 
                    ผูชวยศาสตราจารยกฤษณพงค    สังขวาสี กรรมการ 
                    นายคลอง   ศิริวัฒน กรรมการ 
                    นายวิสุทธิ ์  วิบูลพันธ กรรมการ 
                    นายภาวนา   พรหมสาลี กรรมการและเลขานุการ 
 

2.3.3 หลักสูตรวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร 
                    นายสุวิพล มหศักดิสกุล ประธานกรรมการ 
                    นางนงนาฎ ระวังวงศ กรรมการ 
                    นายนราธร สังขประเสริฐ กรรมการ 
                    นายวันประชา นวนสรอย กรรมการ 
                    นางสาวสภุาวดี มากอน กรรมการและเลขานุการ 
 

2.3.4 หลักสูตรวิชาไฟฟา 

                    นายพิทักษ สถิตวรรธนะ ประธานกรรมการ 
                    นายศุภชัย อรุณพันธ กรรมการ 
                    นายสัญญา ผาสุข กรรมการ 
                    ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน  สากุล กรรมการ 
                    นายศิวดล นวลนภดล กรรมการและเลขานุการ 
 

2.3.5 หลักสูตรสาขาอิเล็กทรอนิกส 
                    นายเสนอ สะอาด ประธานกรรมการ 
                    นายวิชาญ เพชรมณี กรรมการ 
                    นายสุรินทร กาญจนะ กรรมการ 
                    นายกิตติศักดิ์   สุมังคโล กรรมการ 
                    นายศิวดล นวลนภดล กรรมการและเลขานุการ 
 

2.3.6  หลักสูตรวิชาชางยนต 
                    นายจิระศักดิ์ เพียรเจริญ ประธานกรรมการ 
                    ผูชวยศาสตราจารยอุดร นามเสน กรรมการ 
                    นายเฉลิม ศิริรักษ กรรมการ 
                    นายบรรเจิด โปฏกรัตน กรรมการ 
                    นายประสาน  มะโนรี กรรมการ 
                    นายภาวนา   พรหมสาลี กรรมการ 

/นายประชติ...  
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                    นายประชิต  พรหมสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
 

2.3.7  หลักสูตรวิชาเช่ือมโลหะ 

                    นายวีระยุทธ จันทรักษา ประธานกรรมการ 
                    นายทวิชาต ิ เย็นวิเศษ กรรมการ 
                    นายธีรพงษ   เหล็มขุน กรรมการ 
                    นางอาริษา   โสภาจารย กรรมการ 
                    นายธนะวิทย  ทองวิเชียร กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  กําหนดสมาชิกกลุมยอยและรายวิชาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  จัดเตรียมเก่ียวกับลักษณะ
รายวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา  จํานวนหนวยกิต  จํานวนคาบทฤษฎีและปฏิบัติ  พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา
ใหแลวเสร็จ 

2.4  คณะกรรมการฝายลงทะเบียนและเอกสารการพิมพ 
                    นางสาวสภุาวดี มากอน ประธานกรรมการ 
                    นางปยนุช  ศรีพรมทอง กรรมการ 
                    นางพิกุล แกวแจง กรรมการและเลขานุการ

หนาท่ี  จัดทํารายชื่อ  ปายชื่อแบบฟอรมลักษณะรายวิชา  และเตรียมอุปกรณและคอมพิวเตอร
สําหรับปฏิบัติกลุมยอย  พิมพลักษณะรายวิชาท่ีไดจากการปฏิบัติกลุมยอย 

 

2.5  คณะกรรมการฝายบัญชีการเงิน 

                     นางอาริษา   โสภาจารย ประธานกรรมการ 
                     นางสาวแสงเทียน จันทรแสงทอง กรรมการและเลขานุการ

หนาท่ี  เบิกจายตามรายละเอียดคาใชจายตามโครงการ 
 

2.6  คณะกรรมการฝายพิธีการ 

                     นายศิวดล นวลนภดล ประธานกรรมการ 
                     นางสาวน้ําเพ็ญ  พรหมประสิทธิ์ กรรมการ 
                     นายอัมรินทร   สันตินิยมภักดี กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  กําหนดข้ันตอนพิธีการ  พิธีกรในการประชุมสัมมนา  และประสานงานกับฝายอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวของ 
 

2.7  คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 

                     นายวันประชา นวนสรอย ประธานกรรมการ 
                     นายโฆษิต รัตนบุรินทร กรรมการ 
                     นายอาซัน วงคหมัดทอง กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  บันทึกภาพนิ่ง  แสดงภาพกิจกรรมระหวางพักการประชุม  และประสานงานกับฝาย
อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ 

 
/2.8 คณะกรรมการ... 
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2.8  คณะกรรมการฝายยานพาหนะ 

                    นายภาณุมาศ สุยบางดํา ประธานกรรมการ 
                    นายสุภาพ ขวญัชวย กรรมการ 
                    นายสมชาย ตุละ กรรมการ 
                    นางสาวแสงเทียน จันทรแสงทอง กรรมการและ
เลขานุการ 

หนาท่ี  จัดรถรับ – สง วิทยากร  และใหยานพาหนะฝายตางๆ  ท่ีเก่ียวของ 
 

2.9  คณะกรรมการสรุปผล – ประเมินผล 

                    นางวันด ี นวนสรอย ประธานกรรมการ 
                    นางราตร ี สุยบางดํา กรรมการและ
เลขานุการ 

หนาท่ี  จัดทําแบบประเมินผล  สรุปและประเมินผลเสนอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 
 

  2.10  คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 

                    นายประชิต  พรหมสุวรรณ ประธานกรรมการ 
                    นางปยนุช  ศรีพรมทอง กรรมการ 
                    นางราตร ี สุยบางดํา  กรรมการ 
                    นางพิกุล แกวแจง กรรมการและ
เลขานุการ 

หนาท่ี  ติดตอประสานงาน  และจัดเตรียม  อาหารและเครื่องดื่มตลอดโครงการ 

 ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย สําเร็จลุลวงเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไวทุกประการ 
 

สั่ง   ณ   วันท่ี    19    พฤศจิกายน  พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 
 
 

                           

                                                                      (ผูชวยศาสตราจารยรุจา  ทิพยวารี) 
                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                                                         
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ท่ี  1130/๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สายวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มอบใหวิทยาลัยรัตภูมิ  และสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  ดําเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิพากษหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาอุตสาหกรรม  จํานวน  ๖  หลักสูตรวิชา  คือ  หลักสูตร
วิชาชางกลเกษตร  หลักสูตรวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร  หลักสูตรวิชาไฟฟา  หลักสูตรวิชาอิเล็กทรอนิกส  
หลักสูตรวิชาชางยนต  และหลักสูตรวิชาเชื่อมโลหะ ในวันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ  โรงแรม
หาดใหญพาราไดส  แอนด  รีสอรท  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  เพ่ือใหการวิพากษหลักสูตรมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค  เปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ  และทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรปฏิบัติ
หนาท่ีตางๆ ดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ                
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
 ผูอํานวยการกองกลาง กรรมการ 
 ผูอํานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ
หนาท่ี  อํานวยการ  สงเสริม  สนับสนุนใหคําปรึกษา  กํากับ  ดูแล  และอํานวยความสะดวกและ
การตัดสินใจแกปญหาตางๆ  ท่ีเกิดข้ึน  ใหการวิพากษเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน                
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานท่ีปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ผูชวยอธิการบดีดานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองประธานกรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
 ผูอํานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 

/หัวหนางาน... 
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 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ให คําปรึกษา  ขอเสนอแนะ  แกปญหาและสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการทุกฝายเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

๓. คณะกรรมการประสานงาน 
 นายสถาพร                     ขุนเพชร ประธานกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยภาวนา             พุมไสว รองประธานกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยกฤษณพงค        สังขวาส ี กรรมการ 
 นายภาณุมาศ                     สุยบางดํา กรรมการ 
 นายทักษสุริยา                     หมาดสะ กรรมการ 
 นายศิวดล                     นวลนภดล กรรมการ 
 นายวันประชา                     นวนสรอย กรรมการและเลขานุการ
หนาท่ี  ประสานงานกับผูวิพากษหลักสูตรบุคคลภายนอก  และผูรวมสัมมนา  ทําหนังสือเชิญ  
รวบรวมใบตอบรับ  จัดการเรื่องการเดินทาง  เรื่องท่ีพักและประสานงานกับฝายตางๆ  ติดตอหอง
ประชุมเปนสถานท่ีเปด – ปด  และประชุม 

๔. คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรภายใน 
 รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร กรรมการ 
 รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ- กรรมการ 
 เทคโนโลย ี
 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
 นางไพพรรณ           มุงศิริ กรรมการ 
 วาท่ีพันตรี จักรกฤษณ           จุฑาทิพรัตน กรรมการ 
 นายปรีชา           ชัยกูล กรรมการ 
 นายภาณุมาศ สุยบางดํา กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยกฤษณพงค     สังขวาสี กรรมการ 
 นายเฉลิม           แกวจันทร กรรมการ 
 นายศิวดล           นวลนภดล กรรมการ 
 นายธนะวิทย           ทองวิเชียร กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน           สากุล กรรมการ 
 นายไชยยะ           ธนพัฒนศิริ กรรมการ 
 นายปยะ           ประสงคจันทร กรรมการ 
 นายวิชาญ           เพชรมณี กรรมการ 
 นายสุรินทร           กาญจนะ กรรมการ 
 นายประชิต            พรหมสุวรรณ กรรมการ 
 นางอาริษา             โสภาจารย กรรมการ 
 

/นางสาวสุภาวดี... 
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 นางสาวสุภาวด ี มากอน กรรมการ 
 นายภาวนา             พรหมสาลี กรรมการ 
 นายวันประชา           นวนสรอย กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี  วิพากษหลักสูตรรวมกับบุคคลภายนอก – ผูเขารวมสัมมนา  และใหคําแนะนําเพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  บรรลุผลตามวัตถุประสงค 

 
๕. คณะกรรมการฝายลงทะเบียนและเอกสารการพิมพ 

                    นางสาวสุภาวด ี มากอน ประธานกรรมการ 
 นางปยนุช    ศรีพรมทอง กรรมการ 
                   นางพิกุล   แกวแจง กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  จัดทํารายชื่อ  ปายชื่อแบบฟอรมลักษณะรายวิชา  และเตรียมอุปกรณและ
คอมพิวเตอรสําหรับปฏิบัติกลุมยอย  พิมพลักษณะรายวิชาท่ีไดจากการปฏิบัติกลุมยอย 

๖. คณะกรรมการฝายบัญชีการเงิน 
                     นางอาริษา   โสภาจารย ประธานกรรมการ 
                     นางราตร ี   สุยบางดํา  กรรมการ 
                     นางสาวแสงเทียน   จันทรแสงทอง กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  เบิกจายตามรายละเอียดคาใชจายตามโครงการ 
 

๗. คณะกรรมการฝายพิธีการ 
                    นายศิวดล นวลนภดล ประธานกรรมการ 
                    นางสาวน้ําเพ็ญ    พรหมประสทิธิ์ กรรมการ 
                    นายอัมรินทร     สันตินิยมภักดี กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  กําหนดข้ันตอนพิธีการ  พิธีกรในการประชุมสัมมนา  และประสานงานกับฝายอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวของ 
 

๘. คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 
                     นายวันประชา นวนสรอย ประธานกรรมการ 
                     นายโฆษิต   รัตนบุรินทร กรรมการ 
                     นายพิเชฐ   สุวรรณโณ กรรมการ 
                     นายอาซัน   วงคหมัดทอง กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  บันทึกภาพนิ่ง  แสดงภาพกิจกรรมระหวางพักการประชุม  และประสานงานกับฝาย
อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ 

๙. คณะกรรมการฝายยานพาหนะ 
                     นายภาณุมาศ สุยบางดํา ประธานกรรมการ 
                     นายสภุาพ   ขวัญชวย กรรมการ 

/นายสมชาย... 
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  นายสมชาย ตุละ กรรมการ 
                     นางสาวแสงเทียน   จันทรแสงทอง กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  จัดรถรับ – สง วิทยากร  และใหยานพาหนะฝายตางๆ  ท่ีเก่ียวของ 

๑๐. คณะกรรมการสรุปผล – ประเมินผล 
                     นางวันด ี นวนสรอย ประธานกรรมการ 
                     นางราตร ี   สุยบางดํา กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  จัดทําแบบประเมินผล  สรุปและประเมินผลเสนอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 

๑๑. คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 
                     นายประชิต  พรหมสุวรรณ ประธานกรรมการ 
                     นางปยนุช    ศรีพรมทอง กรรมการ 
                     นางราตร ี   สุยบางดํา กรรมการ 
                     นางพิกุล   แกวแจง กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ติดตอประสานงาน  และจัดเตรียม  อาหารและเครื่องดื่มตลอดโครงการ 

ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ัง ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย สําเร็จลุลวงเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไวทุกประการ 
  

สั่ง   ณ   วันท่ี    19    พฤศจิกายน  พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 
 
 

                           

                                                                      (ผูชวยศาสตราจารยรุจา  ทิพยวารี) 
                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
                                                           



 

รายช่ือวิทยากรผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 
 

นายไพฑูรย              นันตะสุคนธ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
    สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร   วิทูสุรพจน         อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร                       

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
นายนิวัติ                เพชรโช            ผูจัดการศูนยบริการ บริษัทพิธานพานิชย จํากัด  

                                                            สาขาแยกสําโรง 

นายอรณพ                 สุวรรณโณ         กรรมการผูจัดการรานด็อกเตอร คอมพิวเตอรเซอรวิส 

นางพัชรินทร                        กองศิริวงศ        ผูจัดการ หจก.ซีแอนดอาร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี 
นายอํานวย                         หอมขาว         หัวหนาภาควิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
นายจรินทร                         นวลละออง  ครูชํานาญการชางยนต วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
นายไพโรจน                        พรหมโลก         อาจารยประจําสาขาชางกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและ       

เทคโนโลยีสงขลา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

นายวีรยุทธ                         ไชยมุณี            หัวหนาฝายซอมบํารุง บริษัทอริยะอิคริมเมนท จํากัด ต. 
ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา  

นายวิรัตน                           เพชรรักษ         หัวหนาแผนกชางไฟฟากําลัง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 

นายวิภู                              พิวัฒน             หวัหนากองบํารุงรักษา  โรงไฟฟาจะนะ  การไฟฟาฝาย   
ผลิตแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรวมวิพากษ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาชางไฟฟา 

 
รายการ

ท่ี 
สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ของผูรวมวิพากษ 
ผลการดําเนินการ 

1 หลักสูตรควรจะมีมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
ซ่ึงประกอบดวย คุณลักษณะอันพึงประสงค 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และ
สมรรถนะวิชาชีพ 

จากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ท้ังภาค
การศึกษาและสถานประกอบการ จึงไดสมรรถนะ
วิชาชีพของหลักสูตรวิชาชางไฟฟา 
1) ติดตั้งระบบไฟฟาในอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรม 
2) ออกแบบระบบไฟฟาในอาคารและ
เครื่องจักรกลไฟฟา 
3) วิเคราะห และซอมบํารุง  อุปกรณไฟฟาในงาน
อุตสาหกรรม 
4) ควบคุมระบบเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม 
5) ทดสอบ อุปกรณ และเครื่องมือวัดทางไฟฟา 
 

2 หลักสูตรควรจะมีรายวิชาท่ีมุงเนนความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางดานชางไฟฟา 
และอุปกรณปองกันท่ีเปนมาตรฐาน 

ไดบรรจุรายวิชาอุปกรณปองกันระบบไฟฟา
พ้ืนฐานไวในกลุมวิชาชีพเลือก 

3 ควรปรับปรุงรายวิชาใหเหมาะสมกับเทคโนโลยี
ทางดานไฟฟาสมัยใหม และควรมีรายวิชาท่ี
เก่ียวของกับการทํางานดานชางไฟฟาพ้ืนฐาน 
เชน ชางไฟฟา ควรจะสามารถจัดการเรื่อง
ระบบทอ สายลําเลียง งานปูน เพ่ือสนับสนุน
งานทางดานไฟฟามากข้ึน 

ไดทําการปรับปรุงในรายวิชาพ้ืนฐานทางดานชาง
ไฟฟา เชน พ้ืนฐานการติดตั้งไฟฟา ควรมีทักษะ
ดานการเดินสายไฟฟาแสงสวาง การใชเครื่องมือ
ไฟฟา การติดตั้งอุปกรณทางไฟฟา การเดินสาย
ดวยวิธีการตางๆ 

4 ควรปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2556 และ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 

ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2556 
และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 โดย
ปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร จํานวนหนวยกิต 
การจัดกลุมรายวิชา แผนการเรียน รวมไปถึง
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพทางดานชางไฟฟา 
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