
 

 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วิทยาเขต/คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) 
  ช่ือย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) 
  ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering) 
  ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Mechatronics Engineering) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
  ไม่มี 
 
4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  149 หน่วยกิต  
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2 ภาษาท่ีใช้ 
   ภาษาไทย  
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
   รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

มคอ.2 



 

 
 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
   ไม่มี 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  ⌧ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
   สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2555 
    วันท่ี 15  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 

   สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2555  
    วันท่ี  29  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 
    เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ในปีการศึกษา 2558 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ในหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
 8.2  วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ประจําโรงงาน ในหน่วยงานเอกชน 
 8.3 วิศวกรฝ่ายขายในหน่วยงานเอกชน 
 8.4 วิศวกรอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ 
 
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1 นายประเสริฐ  วิโรจน์ชีวัน  ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์คุณวฒุิ ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 2554  

เลขประจําตัวประชาชน  xxxxxxxxxxxxx 
 9.2 นายคมพันธ์  ชมสมุทร  ตําแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 2554  

เลขประจําตัวประชาชน  xxxxxxxxxxxxx 
 9.3 นายสิงหแ์กว้  ป๊อกเท่ิง  ตําแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 2554 

เลขประจําตัวประชาชน  xxxxxxxxxxxxx 
 9.4 นางสาวสุกัญญา  เชิดชูงาม ตําแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒ ิวศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 2552  

เลขประจําตัวประชาชน  xxxxxxxxxxxxx 
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 9.5 นายมนัส  บุญเทียรทอง   ตําแหน่ง อาจารย์  คุณวุฒ ิค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา),  2544 
เลขประจําตัวประชาชน  xxxxxxxxxxxxx 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ข้ึนอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีระบบการผลิตอัตโนมัติ
และการแข่งขันกันในกลุ่มผู้ผลิต สร้างความเปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมท้ังในด้านโอกาสและภัย
คุกคาม โดยเฉพาะข้อผูกพันท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
ท้ังการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็ง
ในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม ซ่ึงต้องใช้บุคลากรทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ท่ีมีคุณภาพ
เป็นจํานวนมาก อันสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีจําเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้คํานึงถึง
การเปล่ียนแปลงด้านสังคม ซ่ึงปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็น
ท้ังโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหน่ึงประเทศไทยจะมีโอกาสมากข้ึนในการขยายตลาดสินค้า
เพื่อสุขภาพและการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและแพทย์พื้นบ้าน สถานท่ีท่องเท่ียวและ
การพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของไทยและนํามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่ใน
อีกด้านหน่ึงก็จะเป็นภัยคุกคามในเร่ืองการเคล่ือนย้ายแรงงานท่ีมีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศท่ีมีผลตอบแทน
สูงกว่าขณะเดียวกัน การแพร่ขยายของเทคโนโลยีทําให้การดูแลและป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมท่ีไม่พึง
ประสงค์เป็นไปอย่างลําบากมากข้ึน ตลอดจนปัญหาการก่อการร้าย การระบาด ของโรคพันธุกรรมใหม่ๆ 
และการค้ายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจําเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมท่ีถูกต้องแก่กลุ่มคน
ในวัยกําลังศึกษา 
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  วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์เป็นกลไกด้านหน่ึงของการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนท่ี
ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามลําดับข้ันตอน สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังการเสริมสร้างศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและดําเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีให้พร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน
ท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก 
ท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปล่ียนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ โดย
อุตสาหกรรมในประเทศต้องปรับเปล่ียนจากการรับจ้างผลิตตามแบบ มามุ่งเน้นเร่ืองการออกแบบและสร้าง
ตราสินค้าของตนเอง รวมท้ังต้องมุ่งสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือพัฒนาอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพ เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมให้มีการพันาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน โดยในการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ จําเป็นต้องมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และ
สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  12.2.1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
  12.2.2 สร้างงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต 
ภาคบริการและชุมชน 
   12.2.3 ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   12.2.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อม 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัย 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใช้ร่วมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  กลุ่มวิชาแกนใช้เรียนร่วมกันทุก
หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
   รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรมเมคคาทรอนิกส์จําเป็นต้องใช้พื้นฐานจากสาขาวิชาอ่ืนๆ จึงเป็นการ
เรียนกับภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนๆ เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่รายวิชาท่ีน่าสนใจทางแมคคาทรอนิกส์ก็เปิดกว้างให้
ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนๆ เลือกเป็นวิชาเลือกได้  
 13.3 การบริหารจัดการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  ด้านเนื้อหา
สาระ  การจัดตารางเรียนและสอบ รวมท้ังความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบันฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
 
 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มี
ความรู้ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม ควบคู่ไปกับการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เพื่อให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคมและตลาดแรงงาน 
รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติให้มี
ความทันสมัยและสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้  
 1.2 วัตถุประสงค์ 
  1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ให้เป็นวิศวกรที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรมและมี
ความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
  1.2.2 เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียน การสอน การวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรม 
แมคคาทรอนิกส์ 
  1.2.3 เพื่อการเผยแพร่ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบง่ชี ้

• ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามท่ี สกอ. กําหนด 

 

• พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิท่ีกําหนด 

• ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสมํ่าเสมอ 

• เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
• รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

• ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
อุตสาหกรรมและการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

 

• ติดตามการเปล่ียนแปลงใน
ความต้องการของสถาน
ประกอบการดา้นอุตสาหกรรม
การผลิต 

• รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ 

• ความพึงพอใจในทักษะความรู้
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต 

• พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการให้
มีประสบการณ์จากการนํา 
ความรู้ มาปฏิบัติงานจริง 

• สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ทํางานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

• ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

• การศึกษาต่อ 
• การฝึกอบรม - ดูงาน 

 
 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกําหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2552 
(ภาคผนวก ก) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี  
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2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน - กันยายน 
  ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมหรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า มีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาดังนี้ 
  2.2.1  เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 
  2.2.2  เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนท่ีมีรูปแบบแตกต่างไปจาก
เดิมท่ีคุ้นเคย มีสังคมกว้างข้ึน ต้องดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมท้ังในห้องและนอกห้องเรียนท่ีนักศึกษาต้อง
สามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 
 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนและการแบ่ง
เวลา 
  2.4.2 มอบหมายหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทําหน้าท่ีสอดส่องดูแล ตักเตือนและ
ให้คําแนะนําแก่นักศึกษา 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2  30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 3   30 30 30 
ช้ันปีท่ี 4    30 30 
รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 30 30 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ  (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
ค่าบํารุงการศึกษา 840,000 1,680,000 2,520,000 3,360,000 3,360,000
ค่าลงทะเบียน 448,000 1,309,000 1,340,500 1,648,500 1,648,500
เงินงบประมาณแผ่นดิน 175,000 350,000 525,000 700,000 700,000
รวมรายรับ 1,463,000 3,339,000 4,385,500 5,708,500 5,708,500
หมายเหตุ  ค่าหน่วยกิต ทฤษฎี 150 บาท/หน่วยกิต ปฏิบัติ 200 บาท/หน่วยกิต  
  ค่าบํารุงการศึกษา 6,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา 
  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย  (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
ก. งบดําเนนิการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,169,080 4,410,273 4,665,937 4,936,941 5,224,206
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ไม่รวม 3 ) 2,550,000 4,050,000 5,400,000 6,750,000 7,350,000
3. ทุนการศึกษา - - - - -
4. รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลัย 170,000 270,000 360,000 450,000 537,000

รวม (ก) 6,889,080 8,730,273 10,425,937 12,136,941 13,111,206
ข. งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ ์ 3,400,000 5,400,000 7,200,000 9,000,000 9,500,000

รวม (ข) 3,400,000 5,400,000 7,200,000 9,000,000 9,500,000
รวม (ก) + (ข) 10,289,080 14,130,273 17,625,937 21,136,941 22,611,206
จํานวนนักศึกษา 30 60 90 120
 

2.7 ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
  เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   149 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  32 หน่วยกิต 
   ก.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย  3 หน่วยกิต 
   ก.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  12 หน่วยกิต 
   ก.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  9 หน่วยกิต 
   ก.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6 หน่วยกิต 
   ก.5  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  2 หน่วยกิต 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ  111  หน่วยกิต 
   ข.1  กลุ่มวิชาแกน   40  หน่วยกิต 
   ข.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ  56 หน่วยกิต 
   ข.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก   15 หน่วยกิต 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
 
  3.1.3 รายวิชา 
 - รหัสวิชา 

รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้ 
  หลักท่ี 1 และ 2 เป็นรหัสคณะ (04 = คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
  หลักท่ี 3 เป็นรหัสสาขาวิชา (0 = ไม่ระบุสาขาวิชา 6 = สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)  
  หลักท่ี 4 เป็นรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ) 
  หลักท่ี 5 เป็นรหัสกลุ่มวิชา 
   - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่เป็นศิลปศาสตร์ (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาต่างประเทศ 
    3 = สังคมศาสตร์ 4 = มนุษยศาสตร์ 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ) 
   - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่เป็นวิทยาศาสตร์ (1 = คณิตศาสตร์ 2 = วิทยาศาสตร์)  
   - หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3-9 = วิชาชีพเลือก)  
  หลักท่ี 6 เป็นปีท่ีควรศึกษา  
  หลักท่ี 7 และ 8 เป็นลําดับรายวิชา 
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 - รายวิชา 
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  32 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
     กลุ่มวิชาภาษาไทย  3 หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6) 

01-001-104  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)  3(3-0-6) 

01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation) 3(3-0-6) 

01-001-109 วรรณคดีไทย (Thai Literature) 3(3-0-6) 

01-001-110 การเขียนเชิงวชิาชีพ (Thai Writing for Profession) 3(3-0-6) 

 
     กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  12 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

01-002-101  ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)      3(3-0-6) 

01-002-102  ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)      3(3-0-6) 

และให้เลือกศกึษาอีก 6 หนว่ยกิต จากรายวิชาต่อไปนีห้รือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)  3(3-0-6) 

01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)  3(3-0-6) 

01-002-211 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 (English Reading 1) 3(3-0-6) 

01-002-216 การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening) 3(3-0-6) 

01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English) 3(3-0-6) 

01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) 3(3-0-6) 

01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน  
(English for Communication in Daily Life) 

3(3-0-6) 

01-002-220 ภาษาจนีเบ้ืองต้น (Fundamental of Chinese) 3(3-0-6) 

01-002-221 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร 1 (Chinese for Communication 1) 3(3-0-6) 

01-002-222 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1) 3(3-0-6) 

01-002-223 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2) 3(3-0-6) 
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     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  9 หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปน้ีหรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

01-003-101 มนุษยกับสังคม (Man and Society) 3(3-0-6) 

01-003-102 มนุษยสัมพนัธ์ (Human Relations) 3(3-0-6) 

01-003-103 ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology) 3(3-0-6) 

01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม (Life and Social Skills) 3(3-0-6) 

01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy) 3(3-0-6) 

01-003-106 สังคมกับการปกครอง (Society and Government) 3(3-0-6) 

01-003-107 สังคมกับส่ิงแวดล้อม (Society and Environment) 3(3-0-6) 

01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง (Sufficiency Economy Philosophy) 3(3-0-6) 

01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics) 3(3-0-6) 

01-003-112 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 3(3-0-6) 

01-003-113 สันติศึกษา (Peace Studies) 3(3-0-6) 

01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (Information and Study Skills) 3(3-0-6) 

01-004-103 จิตวทิยาท่ัวไป (General Psychology) 3(3-0-6) 

01-004-106 ไทยศึกษา (Thai Studies) 3(3-0-6) 

01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) 3(3-0-6) 

01-004-109 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development) 3(3-0-6) 

 
     กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6 หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปน้ีหรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

02-001-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics) 3(3-0-6) 

02-001-103 สถิติเบ้ืองต้น (Introduction to Statistics) 3(3-0-6) 

02-001-104 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั (Mathematics in Daily Life) 3(3-0-6) 

02-002-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวนั (Science in Daily Life) 3(3-0-6) 

02-002-104 ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร (Environment and Resource Management) 3(3-0-6) 
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     กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  2 หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปน้ีหรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

01-005-101 พลศึกษา ( Physical Education) 1(0-2-1) 

01-005-116 ลีลาศ (Social Dance) 1(0-2-1) 

01-005-124 กีฬาประเทศทีม (Team Sports) 1(0-2-1) 

01-005-125 กีฬาประเทศบุคคล (Individual Sports) 1(0-2-1) 

01-006-101 นันทนาการ (Recreation) 1(0-2-1) 

01-006-105 นันทนาการเพือ่การฝึกอบรม (Recreation for Training Courses) 1(0-2-1) 

 
   หมวดวิชาเฉพาะ  111  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
     กลุ่มวิชาแกน   40  หน่วยกิต ประกอบด้วย 

02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร (Calculus 1 for Engineers) 3(3-0-6) 

02-311-109 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร (Calculus 2 for Engineers) 3(3-0-6) 

02-311-211 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร (Calculus 3 for Engineers) 3(3-0-6) 

02-411-103 เคมีสําหรับวิศวกร (Chemistry for Engineers) 3(3-0-6) 

02-411-104 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร (Chemistry Laboratory for Engineers) 1(0-2-1) 

02-511-107 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร (Physics 1 for Engineers) 3(3-0-6) 

02-511-108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวศิวกร (Physics Laboratory 1 for Engineers) 1(0-2-1) 

02-511-109 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร (Physics 2 for Engineers) 3(3-0-6) 

02-511-110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวศิวกร (Physics Laboratory 2 for Engineers) 1(0-2-1) 

04-211-101 กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics) 3(3-0-6) 

04-311-101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 1 (Basic Engineering Training 1) 3(1-6-2) 

04-311-102 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 2 (Basic Engineering Training 2) 3(1-6-2) 

04-311-103 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 3(3-0-6) 

04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 3(2-3-4) 

04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) 3(2-2-5) 

04-011-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education) 1(0-2-1) 
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    กลุ่มวิชาชีพบังคับ  56 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

04-113-203 หลักมูลทางวศิวกรรมไฟฟ้า (Fundamentals of Electrical Engineering) 3(2-2-5) 

04-212-201 เธอร์โมไดนามิกส์ 1 (Thermodynamics 1) 3(3-0-6) 

04-312-101 กระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 3(3-0-6) 

04-312-202 สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics) 3(3-0-6) 

04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม (Engineering Management) 3(3-0-6) 

04-312-308 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 3(3-0-6) 

04-312-311 วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering) 3(3-0-6) 

04-312-413 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) 3(3-0-6) 

04-312-414 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design) 3(3-0-6) 

04-612-201 การจําลองและระบบควบคุม (Modeling and Control Systems) 3(3-0-6) 

04-612-202 คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ (Computer Aided Design) 3(2-3-4) 

04-612-303 วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ (Automatic Machine Engineering) 3(2-3-4) 

04-612-304 การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ (Hydraulics and Pneumatics Control) 3(2-3-4) 

04-612-305 ไมโครโพรเซสเซอร์และการควบคุมแบบลําดับ 
(Microprocessors and Sequence Control) 

3(2-3-4) 

04-612-306 อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ (Manufacturing Automation) 3(3-0-6) 

04-612-307 ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยง (Computer Systems and Interfacing) 3(3-0-6) 

04-612-308 สัมมนาทางวิศวกรรม (Engineering Seminar) 1(0-2-1) 

04-612-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
(Pre - Project on Mechatronics Engineering) 

1(1-0-2) 

04-612-410 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและแมชีนวิชัน (Industrial Robotics and Machine Vision) 3(3-0-6) 

04-612-411 โครงงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering Project) 3(1-6-2) 
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     กลุ่มวิชาชีพเลือก   15 หน่วยกิต 
04-613-405 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์  

(Co-operative Education for Mechatronics Engineering) 
6(0-40-0) 

   ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 
หรือมติของคณะกรรมการหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาฝึกงานทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
04-613-406 การฝึกงานทางวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์  

(Practice for Mechatronics Engineering) 
3(0-40-0) 

และเลือกศึกษาให้ครบ 15 หน่วยกิต กําหนดให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

04-212-202 กลศาสตร์วัสดุ 1 (Mechanics of Materials 1) 3(3-0-6) 

04-212-308 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1 (Machine Design 1) 3(3-0-6) 

04-212-415 การควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control) 3(3-0-6) 

04-312-307 วิศวกรรมการบํารุงรักษา (Maintenance Engineering) 3(3-0-6) 

04-312-309 การศึกษางานอุตสาหกรรม (Industrial Work Study) 3(3-0-6) 

04-312-310 การวิจยัการดําเนินงาน (Operations Resrearch) 3(3-0-6) 

04-312-412 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) 3(3-0-6) 

04-613-201 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Circuits) 3(2-3-4) 

04-613-202 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ (Sensors and Transducers) 3(2-3-4) 

04-613-303 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต  
(Computer Aided Design and Manufacturing) 

3(2-3-4) 

04-613-304 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) 3(3-0-6) 

 
   หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
แผนการเรียนปกติ 
 ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1  3 3 0 6 
01-xxx-xxx วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ 1 0 2 1 
02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 3 3 0 6 
02-511-107 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 3 3 0 6 
02-511-108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 1 0 2 1 
04-311-101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 1 3 1 6 2 
04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 3 4 

 รวม 20 14 15 31 
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 29 

 
 

 ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง
01-002-102  ภาษาอังกฤษ 2  3 3 0 6 
01-xxx-xxx วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ 1 0 2 1 
02-311-109 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 3 3 0 6 
02-411-103 เคมีสําหรับวิศวกร 3 3 0 6 
02-411-104 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1 0 2 1 
02-511-109 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 3 3 0 6 
02-511-110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 1 0 2 1 
04-112-203 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้้า  3 2 2 5 
04-311-102 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 2 3 1 6 2 

 รวม 21 15 14 34 
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 29 
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 ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง
01-xxx-xxx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 
01-xxx-xxx วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 3 0 6 
02-xxx-xxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 3 0 6 
02-311-211 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร 3 3 0 6 
04-211-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
04-312-101 กระบวนการผลิต 3 3 0 6 
04-612-201 การจําลองและระบบควบคุม 3 3 0 6 

 รวม 21 21 0 42 
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 21 

 

 ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง
01-xxx-xxx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 
01-xxx-xxx วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 3 0 6 
02-xxx-xxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 3 0 6 
04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม 3 3 0 6 
04-312-414 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3 3 0 6 
04-612-202 คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ 3 2 3 4 
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1 3 x x x 

 รวม 21 x x x 
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx 

 

 ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม 3 3 0 6 
04-312-202 สถิติวิศวกรรม 3 3 0 6 
04-312-413 การวางแผนและควบคุมการผลิต  3 3 0 6 
04-612-303 วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ 3 2 3 4 
04-612-304 การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 3 2 3 4 
04-612-305 ไมโครโพรเซสเซอร์และการควบคุมแบบลําดับ 3 2 3 4 

 รวม 18 15 9 30 
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 24 
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 ปีท่ี 3 /ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง
01-xxx-xxx วิชากลุ่มภาษาไทย 3 3 0 6 
04-011-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 0 2 1 
04-212-201 เธอร์โมไดนามิกส์ 1 3 3 0 6 
04-312-308 การควบคุมคุณภาพ 3 3 0 6 
04-612-306 อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ 3 3 0 6 
04-612-307 ระบบคอมพิวเตอร์และการเช่ือมโยง 3 3 0 6 
04-612-308 สัมมนาทางวิศวกรรม 1 0 2 1 
04-612-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 1 1 0 2 
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2 3 x x x 

 รวม 21 x x x 
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx 

 
 ปีท่ี 4 /ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง

04-613-405 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 6 0 40 0 
 รวม 6 0 40 0 

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40 
 

 ปีท่ี 4 /ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง
01-xxx-xxx วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 3 0 6 
04-312-311 วิศวกรรมความปลอดภัย 3 3 0 6 
04-612-410 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและแมชีนวิชัน  3 3 0 6 
04-612-411 โครงงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 3 1 6 2 
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 3 x x x 
04-xxx-xxx วิชาชีพเสรี 1 3 x x x 
04-xxx-xxx วิชาชีพเสรี 2 3 x x x 

 รวม 21 x x x 
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx 
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คําอธิบายรายวิชา  
 ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 
  Thai for Communication 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาไทย ภาษากับการส่ือสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนประเภทต่าง ๆ  
  Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening, 
speaking, reading and writing 
 
01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Thai for Business Communication 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการส่ือสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารทางธุรกิจ หลักการ
เขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ 
  General knowledge and concepts of business communication; principles of business 
letter writing; types of business letters; business-related reports and projects 
 
01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ  3(3-0-6) 
  Thai for Presentation 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรู้ท่ัวไปในการนําเสนอ องค์ประกอบการนําเสนอ 
ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกส่ือโสตทัศนูปกรณ์ 
  Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of presentation; 
types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids selection 
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01-001-109 วรรณคดีไทย  3(3-0-6) 
  Thai Literature 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้พื้นฐานของวรรณคดีไทย ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก ความสําคัญ
และคุณค่าวรรณคดีมรดก วิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีมรดก 
  Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and value of 
heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature 
 
01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชีพ  3(3-0-6) 
  Thai Writing for Profession 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม 
การเขียนสาส์นและคํากล่าวในโอกาสต่าง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคําขวัญและ
โฆษณา  
  Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects; 
articles; slogan and advertisements 
 
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
  English 1 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  การใช้สํานวนและโครงสร้างภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายส่ิงของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานท่ี  การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต 
และการบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต  
  Basic English language usage of expressions and structures; greetings and introductions; 
describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing past events; 
describing future plans and predictions 
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01-002-102 ภาษาองักฤษ 2   3(3-0-6) 
  English 2 
  รายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 01-002-101  ภาษาองักฤษ 1 
  รายวิชาท่ีตอ้งเรียนควบคู่ : - 
  การใช้ภาษาระดบัสูงข้ึนเพื่อใชภ้าษาให้ถูกตอ้งตามสถานการณ์ต่างๆไดอ้ย่างเหมาะสม 
ได้แก่ การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจาํวนัและการเตือน การกําหนดเง่ือนไข ข่าว
หนงัสือพิมพ ์การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การสมคัรงานและการศึกษาต่อ 
  Upper level of English language usage for different situations: comparison; instructions 
and warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study application 
 
01-002-205 ภาษาองักฤษเทคนิค  3(3-0-6) 
  Technical English 
  รายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีตอ้งเรียนควบคู่  : - 
  การใช้ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิชาชีพ ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับคาํศัพท์และสํานวน
เก่ียวกับวิชาชีพ ใจความสําคญัและรายละเอียดจากเน้ือเร่ือง การให้นิยามและการจาํแนกประเภท การ
เปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบติั ป้าย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคดัยอ่  
  English language usage for careers in technical fields: technical terms and work-related 
expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison; instructions; 
notice and labels; process description and abstracts 
 
01-002-206 ภาษาองักฤษเพือ่อาชีพ   3(3-0-6) 
  English for Career 
  รายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  : 01-002-102 ภาษาองักฤษ 2 
  รายวิชาท่ีตอ้งเรียนควบคู่  : - 
  ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อนาํไปใชใ้นอาชีพต่างๆ การพบปะผูค้น การใชโ้ทรศพัท ์
การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบติัของสินคา้และบริการ การพูดถึงเป้าหมายและการ
ตดัสินใจทาํธุรกิจ การต่อว่าและการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินธุรกิจ การตรวจสอบความกา้วหนา้ของ
การดาํเนินงาน ความเขา้ใจภาษา และวฒันธรรม 
  English language communication skills for various careers; meeting people; telephoning; 
making an appointment; giving presentation; describing products and services; identifying goals and 
business decision making; making and dealing with complaints; checking progress on work; 
understanding language and culture 
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01-002-211 การอ่านภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
  English Reading 1 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพท์จากปริบท องค์ประกอบและโครงสร้าง
ของประโยค องค์ประกอบท่ีช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน 
  Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and 
sentence structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and 
reading techniques 
 
01-002-216 การฟังภาษาอังกฤษ   3(3-0-6)  
  English Listening 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ทักษะการฟังภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน การฟัง 
ระดับประโยค  การฟังบทสนทนา  การฟังระดับย่อหน้า  การฟังบทความและตอบคําถาม  ทักษะการฟังเพื่อ
จับใจความและเทคนิคการฟัง 
  Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening 
simple sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions; listening 
comprehension skills of finding main ideas and listening techniques 
 
01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  Industrial English 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรมเบ้ืองต้น การบรรยายเคร่ืองมือและ
วิธีการใช้ การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ การอ่านป้ายประกาศและสัญลักษณ์ การกรอกแบบฟอร์มการซ่อมและ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์  การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ  การบันทึกรายงาน 
  Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and tool 
using; comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance forms; 
expressing opinions in industrial areas; writing down the reports 
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01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
  English Conversation 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา ได้แก่ การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกท่ีตั้งและทิศทาง การ
ขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ  
  Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture: 
greetings and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers; thanking 
and apologizing 
 
01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  English for Communication in Daily Life 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดต่อส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ การจอง
ตั๋วและการจองห้องพัก การส่ังอาหาร การโทรศัพท์ การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอข้อมูล การนัดหมาย 
  English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets and 
reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting 
information; and making an appointment 
 
01-002-220    ภาษาจีนเบื้องต้น  3(3-0-6)  
  Fundamental of Chinese    
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ทักษะภาษาจีนเบ้ืองต้น ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ประโยคและไวยากรณ์ภาษาจีนข้ัน
พื้นฐาน ฝึกการสนทนาและอ่านข้อความภาษาจีนส้ันๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเป็นภาษาจีนอย่างพอ
เข้าใจได้ 
  Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and writing; basic 
sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading short messages; making a 
summary and answering questions understandably 
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01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1  3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 1 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 01-002-220   ภาษาจีนเบื้องต้น 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  คําศัพท์และสํานวนท่ีนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการ
ส่ือสารกับบุคคลท่ัวไปได้อย่างเหมาะสม  
  Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate with 
other people appropriately 
 
01-002-222   การแปลภาษาจีนเป็นไทย 1    3(3-0-6) 
  Chinese to Thai Translation 1 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 01-002-220   ภาษาจีนเบื้องต้น 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝึกการแปลข้อความจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย รวมท้ังเรียน
วิธีการแปลปากเปล่า 
  Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai and 
learning how to translate orally 
 
01-002-223 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 2  3(3-0-6) 
  Chinese to Thai Translation 2 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 01-002-222   การแปลภาษาจีนเป็นไทย 1   
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  หลักวิชาการแปลช้ันสูง ได้แก่ การแปลจดหมายทางราชการ  การแปลเชิงธุรกิจ วิธีการแปล
ปากเปล่า  
  Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues;   how 
to translate orally 
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ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
01-003-101 มนุษย์กับสังคม  3(3-0-6) 
  Man and Society 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้เบ้ืองต้นทางสังคมศาสตร์ สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม การ
จัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัญหาสังคม 
  Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social 
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems 
 
01-003-102     มนุษยสัมพันธ์  3(3-0-6) 
  Human Relations 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร  การส่ือสารกับมนุษยสัมพันธ์  มนุษยสัมพันธ์ใน
วัฒนธรรมไทย   หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์ 
  Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and human 
relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human relationship; 
human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship 
 
01-003-103 ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6) 
  Research Methodology 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 02-001-103  สถิติเบ้ืองต้น 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : -   
  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ข้ันตอนสําคัญของ
การวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิธีการทางข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย การตีความข้อมูลและการนําเสนอ
ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย   และรายงานการวิจัย 
  Introduction to research; objectives and types of research; research process and research 
design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and research 
analysis; data interpretation and presentation;  proposal and report writing 
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01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
  Life and Social Skills 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคล กลยุทธ์
การบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities; self-
managing strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and professional 
ethics 
 
01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ   3(3-0-6) 
  Society and Economy 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้ท่ัวไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับต่างๆ 
  General knowledge of economic society; the development of economic system and  
pricing,  economic institution; social and economic development; economic cooperation at  various levels 
 
01-003-106 สังคมกับการปกครอง  3(3-0-6) 
  Society and Government 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับสังคม รัฐและอุดมการณ์ทางการเมือง รูปแบบการปกครองของไทย
สถาบันการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
  General knowledge of society, state  and  political ideology; types of Thai government 
and politics  institution; political  participation 
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01-003-107 สังคมกับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Society and Environment 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความสําคัญของสังคมกับส่ิงแวดล้อม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม มลพิษส่ิงแวดล้อม การจัดการส่ิงแวดล้อม 
  Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural 
resources and environmental  conservation; environmental pollutions; environmental management 
 
01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
  Sufficiency Economy Philosophy 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการท่ีดี การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางเศรษฐกิจและการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and economic 
development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy philosophy and good 
governance management; self-immunity protection from socioeconomic, application of  sufficiency 
economy philosophy 
 
01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชพี 3(3-0-6) 
  Law and Professional Ethics 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ความเป็นมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผู้ประกอบ
วิชาชีพต่อการก้าวล่วงในสิทธิส่วนบุคคล แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
กรณีศึกษาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการตระหนักเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with professions; 
professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; case study related to 
realization on professional ethics 
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01-003-112 อาเซียนศึกษา  3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  กําเนิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุ่ม
ประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ข้อกําหนดท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน 
เป้าหมายและความร่วมมือในการพัฒนาด้านการเมืองและความม่ันคง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและด้าน
สังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน 
  Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of ASEAN 
integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN charter; goals and 
cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in the ASEAN region 
 
01-003-113    สันติศึกษา    3(3-0-6) 
  Peace Studies 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ   การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
  Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and violence 
in family, community, nation and international level; non-violence management for conflict resolution 
 
01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 
  Information and Study Skills 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศในห้องสมุด การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้เคร่ืองมือช่วยค้น การศึกษาค้นคว้า การ
อ้างอิง และบรรณานุกรม 
  General knowledge of information; information resources; storage systems for 
information resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools; study 
skills; citation and bibliography 
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01-004-103 จิตวิทยาท่ัวไป  3(3-0-6) 
  General Psychology 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม ส่ิงแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์ สรีรวิทยาท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้ และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ 
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม 
  Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of 
physiology on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional 
quotient; personality, adjustment and mental health; social behavior 
 
01-004-106 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 
  Thai Studies 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ลักษณะความ
เช่ือ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว  ภูมิปัญญาไทยด้านต่าง ๆ 
  Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai 
administration; belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom 
 
01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 
  Personality Development 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ การ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ และ
การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์ 
  Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality; 
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and 
personality; perfect personality development 
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01-004-109 พฤติกรรมมนษุย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  พฤติกรรมมนุษย์ องค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน cการพัฒนางานและ
พฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ  การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษย์สัมพันธ์และส่ือสารเพ่ือสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข 
  Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work development 
and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human relationship and 
communication for building human relationship; happy life enhancement 
 
ก.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
02-001-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  3(3-0-6) 
  Fundamental Mathematics 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น เมตริกซ์และตัวกําหนด กฎการนับ  การเรียงสับเปล่ียนและการจัดหมู่ 
ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม 
  Introduction to logic; matrices and determinants; counting  rules; permutation and 
combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series 
 
02-001-103 สถิติเบื้องต้น   3(3-0-6) 
  Introduction to Statistics 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงตัวแปรสุ่ม การสุ่ม
ตวัอย่าง การแจกแจงความน่าจะเป็นของฟังก์ชันของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน 
  Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random variable; 
sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing 
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02-001-104 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับมาตราช่ัง ตวง วัด อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์ 
พื้นท่ีและปริมาตร ค่าสาธารณูปโภค ดอกเบ้ียและเงินผ่อนชําระ ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้ เลขดัชนี 
ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้นและการให้เหตุผล และความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสถิติ 
  Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and application; area 
and volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax and income tax; index; 
introduction to logic and reasoning; introduction to statistics 
 
02-002-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  Science in Daily Life 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
พลังงาน ไฟฟ้าและการส่ือสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการ
และพันธุกรรมของมนุษย์ 
  Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy; electric 
and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and human 
genome 
 
02-002-104 ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
  Environment and Resource Management 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้พื้นฐานทางส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
  Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles and 
natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and 
environment; environmental impact assessment and environment management 
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ก.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ   2 หน่วยกิต 
01-005-101 พลศึกษา  1(0-2-1) 
  Physical Education 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย 
รูปแบบของการจัดการแข่งขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล และ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
  General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index; forms of 
sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health 
 
01-005-116 ลีลาศ  1(0-2-1) 
  Social Dance 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับลีลาศ  กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ  รูปแบบของลีลาศฝึกทักษะ
พื้นฐานของการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ 
  General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance; 
practice of social dance 
 
01-005-124  กีฬาประเภททีม  1(0-2-1) 
  Team Sports 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและการจัดการแข่งขัน
กีฬาประเภททีม  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 
  General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness; rules, 
regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team sports; sports 
injuries and first aid 
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01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล  1(0-2-1) 
  Individual Sports 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล   ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภทบุคคล การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล   การแข่งขันกีฬาและการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทบุคคล  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 
  General knowledge of individual sports; training individual sports; building physical 
fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition management of 
individual sports; sports injuries and first aid 
 
01-006-101 นันทนาการ  1(0-2-1) 
  Recreation 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ 
กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ 
เพื่อการฝึกอบรม เกมส์นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม 
  General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of 
recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training 
courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities 
 
01-006-105 นันทนาการเพือ่การฝึกอบรม 1(0-2-1) 
  Recreation for Training Courses 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเป็นผู้นํานันทนาการ
ในการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในการฝึกอบรม และการเลือกใช้กิจกรรม
นันทนาการให้เหมาะสมกับการอบรมต่าง ๆ 
  General knowledge of recreation;  meaning and importance of recreation; recreational 
leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses; appropriate 
recreational activities for training courses 
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  
ข.1 กลุ่มวิชาแกน    
02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร  3(3-0-6) 
  Calculus 1 for Engineers  
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ บทประยุกต์
อนุพันธ์และรูปแบบไม่กําหนดการหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ จํากัดเขตและการประยุกต์ 
  Vector algebra in three dimensional space; functions; limits and continuity; 
differentiation; application of differentiation and indeterminate forms; techniques of integration; definite 
integral and its application 
 
02-311-109 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร  3(3-0-6) 
  Calculus 2 for Engineers  
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลขและปริพันธ์ไม่ตรงแบบ อุปนัย
เชิงคณิตศาสตร์ ลําดับและอนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน สมการเชิง
อนุพันธ์เบ้ืองต้นและการประยุกต์ 
  Calculus of vector valued functions; numerical integration and improper integration; 
mathematical induction; sequences and series of numbers; Taylor series expansions of elementary 
functions; introduction to differential equation and its application 
 
02-311-211 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร  3(3-0-6) 
  Calculus 3 for Engineers 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 02-311-109 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  พิกัดเชิงข้ัวและสมการอิงตัวแปรเสริม เส้นระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของ
ฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์ อนุพันธ์ย่อยและปริพันธ์สองช้ัน แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า
จริงของหลายตัวแปร ปริพันธ์ตามเส้นเบ้ืองต้น 
  Polar coordinates and parametric equation; lines and surfaces in three dimensional 
spaces; calculus of real- valued functions of two variables and their applications; partial derivative and 
double integral; calculus of real-valued functions of multiple variables; introduction to line integral 
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02-411-103 เคมีสําหรับวิศวกร  3(3-0-6) 
  Chemistry for Engineers 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติ 
พิริออดิก ธาตุรีพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย 
สมดุลเคมีและจลนศาสตร์เคมี และกรด-เบส และสมดุลไอออน 
  Fundamental theory of atoms and electron configurations of atoms; stoichiometry; 
periodic table properties; representative elements; non-metals and transition-metals; chemical bonding; 
gas, solid, liquid and solution; chemical equilibrium and kinetic; acid - base and ion balance 
 
02-411-104 ปฏิบตัิการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-2-1) 
  Chemistry Laboratory for Engineers 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 02-411-103 เคมีสําหรับวิศวกร หรือ 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : 02-411-103 เคมีสําหรับวิศวกร 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางเคมี ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติ 
พิริออดิก  ธาตุรีพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน  การทดสอบสารประกอบอิออนิกและ
สารประกอบโคเวเลนต์ ก๊าซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย การทดลองสมดุลเคมี และ จลนศาสตร์เคมี 
และการทดลองกรดเบส และสมดุลไอออน 
  Laboratory study of chemical instruments and equipment; stoichiometry; periodic table 
properties; representative elements; non-metals and transition-metals; the ionic compounds and covalent 
compounds testing; gas, solid, liquid and solution; the experiments of chemical equilibrium and kinetic; 
acid - base and ion balance 
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02-511-107 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร  3(3-0-6) 
  Physics 1 for Engineers 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  เวกเตอร์ แรงและการเคล่ือนท่ี โมเมนตัมและพลังงานระบบอนุภาค การเคล่ือนท่ีของวัตถุ
แข็งเกร็ง การเคล่ือนที่แบบออสซิลเลต สมบัติเชิงกลของสสารและกลศาสตร์ของไหล ความร้อนและ 
อุณหพลศาสตร์เบ้ืองต้น คล่ืนและคล่ืนเสียง 
  Vector, force and motion; momentum and energy particle system; motion of rigid bodies; 
motion of oscilate; mechanical properties of matter and fluid mechanics; introduction to heat and 
thermodynamics; wave and sound 
 
02-511-108 ปฏิบตัิการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 1(0-2-1) 
  Physics Laboratory 1 for Engineers  
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 02-511-107 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร หรือ 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : 02-511-107 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
  ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับแรงและการเคล่ือนท่ี โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค 
สมบัติเชิงกลของสสาร การเคล่ือนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคล่ือนท่ีแบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล 
ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบ้ืองต้น คล่ืนและคล่ืนเสียง 
  Laboratory study of force and motion; momentum and energy; particle system; 
mechanical properties of matter; motion of rigid bodies; motion of oscilate; fluid mechanics; introduction 
to heat and thermodynamics; wave and sound 
 
02-511-109 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร  3(3-0-6) 
  Physics 2 for Engineers 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 02-511-107 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
  Electrostatic; direct current; electromagnetics; alternating current; fundamental 
electronics; electromagnetic wave; optics; modern physics; introduction to quantum theory; atomic 
physics and nuclear physics 
 

35



 

 
 

02-511-110 ปฏิบตัิการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 1(0-2-1) 
  Physics Laboratory 2 for Engineers  
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 02-511-109 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร หรือ 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : 02-511-109 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
  ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ 
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีควอนตัมเบ้ืองต้น ฟิสิกส์
อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
  Laboratory study of electrostatic, direct current, electromagnetics, alternating current, 
basics electronics, electromagnetic wave, optics, modern physics, quantum theory, atomic physics and 
nuclear physics 
 
04-211-101 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
  Engineering Mechanics  
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 02-511-107 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร หรือ 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : 02-511-107 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
  หลักการเบ้ืองต้นของกลศาสตร์ ระบบแรง ผลลัพธ์ของแรง การสมดุล การวิเคราะห์
โครงสร้าง แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการ
เคล่ือนท่ีข้อท่ีสองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม 
  Principles of mechanics; force systems; resultant force; equilibrium; structural analysis; 
fluid statics; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s second law of motion; work 
and energy; impulse and momentum 
 
04-311-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 3(1-6-2) 
  Basic Engineering Training 1 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  งานพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือกล การใช้เคร่ืองมือวัด งานตะไบ 
พื้นฐานงานเจาะ การทําเกลียวด้วยมือ ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
  Basic Engineering about machine tools; using of measurement instruments; filing; 
drilling basic; making screw system; instrument and equipments 
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04-311-102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2 3(1-6-2) 
  Basic Engineering Training 2 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 

งานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าพื้นฐาน การเดินสายไฟฟ้า  การต่อ
ไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับ   การต่อวงจรไฟฟ้า   ศึกษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  การบัดกรี   การทํา
แผ่นวงจรพิมพ์ (PCB )   และกระบวนการเช่ือมโลหะ    

Basic Engineering about  the required supporting knowledge of electrical system; wiring 
practices; basic direct current (D.C. ) and alternating current (A.C.); introduction to some basic  electronics 
circuits and components;  soldering;  making Print Circuit  Board  ( PCB ) and  welding  processes 
 
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
  Engineering Materials 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ของกลุ่มวัสดุ
วิศวกรรมหลัก เช่น โลหะ โพลีเมอร์ เซรามิกและวัสดุผสม แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย 
สมบัติทางกลและการเส่ือมสภาพของวัสดุ 
  Relationship between structures, properties, production processes and applications of 
main groups of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics and composites; phase equilibrium 
diagrams and their interpretation; mechanical properties and materials degradation 
 
04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4) 
  Engineering Drawing 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัด
ความเผ่ือ ภาพตัด ภาพช่วยและภาพคลี่ การสเก็ตช์ภาพ การเขียนภาพแยกช้ินและภาพประกอบ การอ่านและ
วิเคราะห์แบบงาน การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
  Lettering; orthographic projection; orthographic drawing, pictorial drawing, 
dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development; freehand sketches, detail and 
assembly drawings; basic computer-aided drawing 
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04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Computer Programming 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ระบบคอมพิวเตอร์ การศึกษากิริยาระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง 
  Computer components; hardware and software interaction; EDP concepts; program 
design and development methodology; high-level language programming 
 
04-011-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
  Preparation for Co-operative Education  
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 

 กระบวนการสหกิจศกึษา  หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน  การเลือกสถานประกอบการ    
หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ    วัฒนธรรมองค์กร     การพัฒนาบุคลิกภาพ   จรรยาบรรณวิชาชีพ  คุณธรรม
จริยธรรม  กฎหมายแรงงาน  การประกนัสังคม  กิจกรรม 5 ส.    ระบบมาตรฐานการประกนัคุณภาพและ
ความปลอดภยัในการทํางาน    การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  การเขียนรายงาน  การนําเสนอผลงาน   
ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์  ทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ   ความรู้ท่ัวไปเกีย่วกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล 
                            Co-operative education processes and practices; principles of job application letter 
writing; how to select working places; how to achieve a job interview; organizational culture; personality 
development; professional ethics; virtue and morality; labour law, social security; 5 S. activities, quality 
assurance and safety standards, English for communication; report writing; presentation; planning skills, 
analysis skills, facing problem solving and decision making skills; general knowledge of information 
technology; IT law and information retrieval 
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ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    
04-113-203 หลักมูลทางวิศวกรรมไฟฟ้า  3(2-2-5) 
  Fundamentals of Electrical Engineering 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับข้ันพื้นฐาน แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
และกําลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ความรู้เบ้ืองต้นสําหรับเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และ
การใช้งานมโนมติของระบบไฟฟ้าสามเฟส วิธีการส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า พื้นฐานเคร่ืองวัดไฟฟ้า 
  Basic DC and AC circuit analysis; voltage, current and power, transformers; introduction 
to electrical machinery; generator, motors and their uses concepts of three-phase systems; method of 
power transmission; introduction to some basic electrical instruments 
 
04-212-201 เธอร์โมไดนามิกส์ 1  3(3-0-6) 
  Thermodynamics 1 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร หรือ 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : 02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 
  กฎข้อท่ีหนึ่งของเธอร์โมไดนามิกส์ สมบัติของสารบริสุทธ์ิ กฎข้อท่ีสองของเธอร์โมไดนามิกส์ วัฎ
จักรคาร์โนต์ พลังงาน เอนโทรปี พื้นฐานการถ่ายเทความร้อน การเปล่ียนรูปพลังงาน 
  First law of thermodynamics; properties of pure substances; second law of 
thermodynamics; carnot cycle; energy; entropy; basic of heat transfer; energy conversion 
 
04-312-101 กระบวนการผลิต  3(3-0-6) 
  Manufacturing Processes 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  แนวคิดทางกรรมวิธีการผลิตข้ันพื้นฐาน เช่น การผลิตโลหะจําพวกเหล็ก งานหล่อโลหะ 
การแปรรูปวัสดุ การต่อประกอบ การตกแต่งผิวสําเร็จ การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ เคร่ืองมือวัด
ทดสอบ และตรวจสอบวัสดุทางวิศวกรรม ความสัมพันธ์ของวัสดุและกรรมวิธีการผลิต ตลอดจนการใช้
เคร่ืองจักรในการผลิตระบบอัตโนมัติ พื้นฐานต้นทุนการผลิต 
  Theory and concept of manufacturing processes such as casting, forming, machining and 
welding; material and manufacturing processes relationships; fundamental of manufacturing cost 
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04-312-202 สถิติวิศวกรรม  3(3-0-6) 
  Engineering Statistics 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช้วิธีการทางสถิติเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหา 
  Probability theory; random variables; statistical inference; analysis of variance; 
regression and correlation; using statistical methods as the tool in problem solving 
 
04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 Engineering Management 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
 หลักการจัดการ   มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน    การเพิ่มผลผลิตทางวิศวกรรม   การ
พยากรณ์และการวางแผนในงานการผลิต  การตลาด  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบ้ืองต้น การบริหารโครงการ    
                            Principles of management;   human  relationship;  methods of increasing productivity;    
forecasting  and production  planning;  marketing;  basic of engineering economy;   project management 

 
04-312-308 การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) 
  Quality Control 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  นิยามคุณภาพทางด้านการจัดการคุณภาพ เทคนิคในการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์
ความสามารถของกระบวนการผลิต การสุ่มตัวอย่างและการออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่าง ความ
น่าเช่ือถือทางวิศวกรรมในการผลิต การประกันคุณภาพเบื้องต้น 
  Quality control management; quality control techniques; improve quality analysis of 
the ability of the manufacturing process; sampling design and sampling; engineering reliability for 
manufacturing; introduction to quality assurance 
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04-312-311 วิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6) 
  Safety Engineering 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้เบ้ืองต้นของหลักการป้องกันการสูญเสีย  การออกแบบ  การวิเคราะห์ และการ
ควบคุมป้องกนัอุบัติภยัท่ีเกดิกับบุคคลและสถานท่ีทํางาน    เทคนิคท่ีใช้กับระบบความปลอดภัย   หลักการ
บริหารความปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัย 
                            Introduction to loss prevention principles; design, analysis, and control of workplace 
hazards,  human element; system safety  techniques;  principles of safety management;  and safety laws 
 
04-312-413 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
  Production Planning and Control 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  ระบบการผลิตเบ้ืองต้น เทคนิคการพยากรณ์ การจัดการพัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต 
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลกําไรสําหรับการตัดสินใจ การจัดตารางการผลิตและควบคุมการผลิตโครงการ
โดยใช้เทคนิค PERT/CPM  
  Introduction to production systems; forecasting techniques; inventory management; 
production planning; cost and profitability analysis for decision making; production scheduling and 
production control by PERT/ CPM techniques 
 
04-312-414 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  Industrial Plant Design 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้เบ้ืองต้นการออกแบบโรงงาน การวิเคราะห์การออกแบบโรงงานข้ันต้น การวางแผน
และการจดัวางผังส่ิงอํานวยความสะดวก การขนถ่ายวัสดุ ลักษณะของปัญหาด้านการจัดวางผังโรงงาน การ
เลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน   การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์   ชนิดของแบบงานบริการและงานสนับสนุน 
                             Introduction  to plant design; preliminary analysis of plant design; layout and facilities 
planning; material handling; nature of plant layout problems; plant location selection; product analysis;  
types of layout service and auxiliary functions 
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04-612-201 การจําลองและระบบควบคุม 3(3-0-6) 
  Modeling and Control Systems 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้เบ้ืองต้นระบบควบคุม แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน
แผนภาพกรอบ ผลการตอบสนองของระบบ คุณลักษณะของระบบควบคุม การวิเคราะห์ความเสถียรภาพ
ของระบบควบคุมในโดเมนเวลาและในโดเมนความถ่ี การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับด้วยหลักการการ
ชดเชยระบบ ตัวควบคุมพีไอดี การวิเคราะห์ระบบควบคุมโดยหลักการของตัวแปรสถานะ การจําลอง
สถานการณ์ของระบบด้วยโปรแกรม 
  Introduction to control systems; mathematical model of systems; transfer function block 
diagram; system response; characteristics of control systems; stability analysis of control systems in time 
domain frequency domain; design of feedback control system based on compensation PID controllers; 
control system analysis based on state variables; system simulation using computer software 
 
04-612-202 คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ 3(2-3-4) 
  Computer Aided Design 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  หลักการพ้ืนฐานสําหรับคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ การนําคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การสร้างช้ินงานแบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตัน หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการ
เช่ือมต่อกับอุปกรณ์รอบนอก การสร้างแบบประกอบช้ินส่วน   การแสดงรายละเอียดของช้ินส่วนและจําลอง
การเคล่ือนท่ีของช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล  
  Basic principle of 2-D and 3-D computer graphics; 2-D and 3-D solid and surface 
modeling; operating principles of computer graphic and peripheral interfacing technique; assembly parts; 
details of parts and simulation of moving parts 
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04-612-303 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัต ิ 3(2-3-4) 
  Automatic Machine Engineering 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเคร่ืองจักรกลท่ีทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ การทํางานของเคร่ืองกลึงและ
เคร่ืองกัดอัตโนมัติ (ซีเอ็นซี) การใช้คําส่ังในการปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน การกําหนดเง่ือนไขใน
การกลึง และการกัดงานด้วยเคร่ืองซีเอ็นซี การเขียนและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเคร่ืองจักร 
  Laboratory of computer controlled machines; CNC turning and CNC milling; giving 
instructions; planning; cutting parameters for CNC turning and CNC milling; writing and computer 
programming for machinery control 
 
04-612-304 การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 3(2-3-4) 
  Hydraulics and Pneumatics Control 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์  ช้ินส่วนและอุปกรณ์ของระบบไฮดรอลิกส์และ 
นิวแมติกส์ สัญลักษณ์และวงจรพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ การควบคุมระบบไฮดรอลิกส์
และนิวแมติกส์แบบธรรมดาและไฟฟ้า การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์   การ
บํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 
  Hydraulic and pneumatic system; parts and components of a hydraulic and pneumatic 
symbol and basic circuit of hydraulic and pneumatic system; regular and electrical hydraulic and 
pneumatic controlling system; problem analysis and solution in hydraulic and pneumatic system; 
hydraulic and pneumatic system maintenance 
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04-612-305 ไมโครโพรเซสเซอร์และการควบคุมแบบลําดับ 3(2-3-4) 
 Microprocessors and Sequence Control 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
 พื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรมของไมโคร
โพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมควบคุม พอร์ต การประยุกต์ใช้งานพื้นฐานการ
ควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี โปรแกรมพีแอลซี การเขียนโปรแกรมภาษาแลดเดอร์ คําส่ังและอุปกรณ์
เช่ือมต่อสําหรับการควบคุมแบบอันดับ คําส่ังและอุปกรณ์เช่ือมต่อพิเศษของพีแอลซี การส่ือสารระหว่างพี
แอลซีกับเคร่ืองมือควบคุมอ่ืน การประยุกต์พีแอลซีด้านอุตสาหกรรม การเลือก การติดต้ัง การทดสอบระบบ
พีแอลซีและการประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
 Basic microprocessors and microcontroller; microprocessor architecture or 
microcontroller architecture; writing programming control; port. Applications and Introduction to 
sequence control programmable logic controllers (PLCs); Programming of PLC systems; ladder program 
development; sequential control facilities; advanced features of PLCs; PLC communications and 
automation; applications of PLCs; choosing; installation commissioning of PLCs systems and application 
in mechatronics engineering 
 
04-612-306 อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัต ิ 3(3-0-6) 
  Manufacturing Automation 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  หลักการพื้นฐานของระบบออโตเมชันในการผลิต หลักการทํางานของระบบและอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีใช้ในระบบออโตเมชัน รวมถึงระบบควบคุมไฮดรอลิกและนิวแมติกในกระบวนการผลิต การ
ออกแบบแผนภาพวงจรบนพื้นฐานของโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PCL) เคร่ืองจักรกลท่ีควบคุม
ด้วยเชิงตัวเลข เปรียบเทียบกับแบบควบคุมด้วยมือและแบบอัตโนมัติ การออกแบบระบบออโตเมชันโดย
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ระบบประกอบแบบอัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (FMS) 
และอ่ืนๆ  
  Basic principle of automation systems in manufacturing; principle operation of systems 
and components used in automation systems, including pneumatic and hydraulic control in a 
manufacturing process; circuit diagram design based on Programmable Logic Controller (PLC); numerical 
control machine tools compared to manual and automatic control; system design automation by applying 
the relevant component such as automated assembly systems, Flexible Manufacturing Systems (FMS) and 
so on 
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04-612-307 ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยง 3(3-0-6) 
  Computer Systems and Interfacing 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ฮาร์ดแวร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ ซีพียู บัส หน่วยความจํา หน่วยรับและส่งข้อมูล เทคนิค
การเช่ือมโยงและโปรแกรมควบคุมการเช่ือมโยงกับอุปกรณ์รายรอบ การออกแบบซอฟต์แวร์ ระบบเวลาจริง
และการโปรแกรม โปรแกรมควบคุมระบบไมโครคอมพิวเตอร์ การโปรแกรมด้วยภาษาช้ันสูง การควบคุม
และไปท์ไลนิ่งเมมโมรีไฮราครี อินพุต/เอาต์พุต ซุปเปอร์สกาล่าและตัวประมวลผลแบบขนาน การประยุกต์
ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบการวัดและควบคุม 
  Micro-computer hardware; CPU, bus, memory unit, input and output units; interfacing 
technique and control program for interfacing to peripheral devices; software design; real time 
programming; control program to microcomputer system; high level language programming; pipelining 
memory hierarchy and control, input/output; superscalar and parallel processors; microcomputer 
applications in measurement systems and control 
 
04-612-308 สัมมนาทางวิศวกรรม  1(0-2-1) 
  Engineering Seminar 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  หลักการของการสัมมนา การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย การฝึกวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทําส่ือใน
การนําเสนอ การนําเสนองานวิจัย การจัดสัมมนาทางวิชาการ การจัดและประเมินการสัมมนา 
  Principle of seminar, researching; practice in data analysis; making media in 
presentation; research presentation; academic seminar; organizing and evaluating of seminar 
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04-612-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 1(1-0-2) 
  Pre - Project on Mechatronics Engineering 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  การค้นคว้าตามหมวดวิชาท่ีสนใจ วัตถุประสงค์ของการออกแบบโครงงานด้านวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม ข้ันตอนการดําเนินงาน วิธีการเขียนโครงการ ตลอดจน
การนําเสนอโครงการเพ่ือช้ีแจงรายละเอียด การเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการวางแผนออกแบบโครงงาน 
  Research relevant topics on mechatronics engineering; objective for project in 
mechatronics engineering; selection suitable material and device; procedure for operation; project writing 
and presentation for emphasis on the importance of project design 
 
04-612-410 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและแมชีนวิชนั 3(3-0-6) 
  Industrial Robotics and Machine Vision 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  พื้นฐานของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ประวัติวิทยาการหุ่นยนต์ การจําแนกประเภทของหุ่นยนต์ 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การกําหนดค่าทางกายภาพ คุณสมบัติทางเทคนิคต่างๆ 
โปรแกรมสําหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม พื้นฐานการเคล่ือนไหวของหุ่นยนต์ การเคล่ือนย้าย ประเภทของ
ระบบขับเคล่ือน การควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์และการ
เขียนโปรแกรมภาษาหุ่นยนต์ เคร่ืองมือจับโหลด การเลือกและออกแบบตัวจับโหลด เซนเซอร์ในหุ่นยนต์ 
การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของหุ่นยนต์ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกลศาสตร์การเคล่ือนไหวแขนกล ระบบการ
มองเห็นของหุ่นยนต์ การมองเห็นของเคร่ืองจักร เทคนิคให้แสงสว่าง การประมวลผลภาพและวิเคราะห์ 
เทคนิคการประมวลผลภาพ การวิเคราะห์ภาพ เทคนิคการมองเห็นเคร่ืองจักร (3 มิติ) การออกแบบเซลล์
หุ่นยนต์และการควบคุม การเช่ือมต่อฮาร์ดแวร์ การจําลองแบบกราฟิกของหน่วยปฏิบัติงานหุ่นยนต์ การ
ประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในการผลิต 
  Fundamental of robot technology; history of robotics; classification of robots; introduction 
to industrial robotics; robot physical configuration; other technical features; applications for industrial robots; 
basic robot motion; manipulator; types of drive systems; motion control of industrial robotics; programming 
the robot and robot programming language; end effector; gripper selection and design; sensors in robotics; 
robot motion analysis; introduction to manipulator kinematics; robot vision systems, machine vision; 
acquisition of images; lighting techniques; image processing and analysis; image-processing techniques, 
image analysis; machine vision technique (3D); robot cell design and control; hardware interfacing; 
graphical simulation of robotic workcell; robot applications in manufacturing. 
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04-612-411 โครงงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 3(1-6-2) 
  Mechatronics Engineering Project 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 04-612-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  การสร้างหรือปรับปรุงผลงานท่ีออกแบบไว้ในโรงฝึกงาน การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาโดยนําเอาความรู้ท่ีศึกษามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับงาน และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงาน เน้นการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามรูปแบบ 
  Creating or adjusting the designed project in workshop; analyzing and solution  problems 
by applying  knowledge to the  most efficient project; encouraging  creative ideas on  production focusing 
on teamwork 
 
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
04-613-405 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 6(0-40-0) 
  Co-operative Education for Mechatronics Engineering 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 04-011-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรง  โดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ   เป็นการ
เรียนรู้ การทํางานจากการปฏิบัติ  การศึกษาจากประสบการณ์  โปรแกรมการศึกษางาน  การศึกษาท่ียึดการทํางาน
เป็นพื้นฐานหรือโปรแกรมการศึกษาสลับกับการทํางาน  นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า  16  
สัปดาห์ 
  To provide students with experience by working in a factory; learning by doing; 
experiential education; work-study program; work-based education or inverse-program study with 
minimum sixteen weeks of work 
 
04-613-406 การฝึกงานทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 3(0-40-0) 
  Practice for Mechatronics Engineering  
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 04-011-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  การปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และประยุกต์ความรู้ของการ
ทํางานเพื่อใช้ในสถานประกอบการ โดยมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
  Practice in mechatronics engineering career and apply that expertise to working a 
workplace by taking course at least eight weeks 
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04-212-202 กลศาสตร์วัสดุ 1 3(3-0-6) 
 Mechanics of Materials 1 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 04-211-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
 แรง ความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นท่ี
เกิดจากอุณหภูมิ ภาชนะอัดความดันและการเช่ือมต่อ การบิดตัว ไดอะแกรมแรงเฉือนและไดอะแกรม
โมเมนต์ดัด ความเค้นในคาน การโก่งในคาน การโก่งตัวของเสา วงกลมโมร์และการรวมความเค้น ทฤษฎีการ
เสียหาย 
 Forces; stresses and strains; stresses and strains relationship; temperature stresses; 
pressure vessels; riveted joints and welded joints; torsion; shear force and bending moment diagrams; 
stresses in beams; deflection of beams; buckling of columns; Mohr’s circle and combined stresses; failure 
theory 
 
04-212-308 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1 3(3-0-6) 
 Machine Design 1  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 04-211-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
 พื้นฐานของการออกแบบเคร่ืองจักรกล คุณสมบัติและการเลือกใช้วัสดุ หลักการออกแบบ
ช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลเบ้ืองต้น ความเค้นผสมและทฤษฎีความเสียหายของช้ินงานเคร่ืองจักรกล ความ
เสียหายเน่ืองจากความล้า การออกแบบรอยต่อด้วยหมุดย้ําและการเช่ือม การยึดด้วยสลักเกลียว ล่ิมและสลัก 
เพลาส่งกําลัง สปริง เฟือง สกรูส่งกําลัง คู่ต่อประกบ ตลับลูกปืน เบรก คลัตช์ สายพาน โซ่ โครงงาน
ออกแบบเคร่ืองจักรกล 
 Fundamental of mechanical design; properties of materials; design of simple machine 
elements; combine stresses and theories of failure; fatigue failure; rivets; welding; screw fasteners; keys 
and pins; shafts; springs; gears; power screws; couplings; bearings; brakes; clutches; belts; chains; 
mechanical design project 
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04-212-415  การควบคุมอัตโนมัต ิ 3(3-0-6) 
 Automatic Control 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 02-311-211 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
 หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และแบบจําลองของระบบควบคุมเชิงเส้น 
แผนภาพกล่องและกราฟการไหลของสัญญาณ เสถียรภาพของระบบควบคุมป้อนกลับเชิงเส้น การวิเคราะห์
และออกแบบระบบในโดเมนของเวลา การตอบสนองของความถ่ี การตอบสนองของระบบท่ีไม่มีเสถียรภาพ 
การวิเคราะห์หาค่าผิดพลาดของภาวะเสถียร การออกแบบและการชดเชยของระบบควบคุม 
 Automatic control principles; analysis and modeling of linear control elements; box 
diagram and signal flowchart; stability of linear feedback systems; time domain analysis and design; 
frequency response; response of instability system; analysis of stable error value; design and 
compensation of control systems 
 
04-312-307 วิศวกรรมการบํารุงรักษา 3 (3-0-6) 
 Maintenance Engineering 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
 แนวคิดทางการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร มูลเหตุของการเส่ือมสภาพเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ การ
ตรวจสภาพเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและการควบคุมกิจกรรมการบํารุงรักษา การวิเคราะห์ความ
น่าเช่ือถือ และความเสียหายทางสถิติ การวัดการประเมินผลประสิทธิภาพบํารุงรักษา 
 Industrial maintenance and total productive maintenance (TPM) concepts; failure 
statistics, reliability, maintainability and availability analysis, lubrication, preventive maintenance system 
and condition monitoring technologies; maintenance control and work order system; maintenance 
organization; personnel and resources; computerized maintenance management system (CMMS); life cycle 
management; maintenance reports and key performance indexes; maintenance system development 
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04-312-309 การศึกษางานอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
 Industrial Work Study 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ความรู้ในการทํางานจากการศึกษาเวลาและการเคล่ือนไหว  การปฏิบัติและข้ันตอนรวมทั้งการ
ประยกุต์หลักการของการเคล่ือนไหวท่ีเหมาะสมในการทํางาน  การใช้แผนภูมิ แผนภาพแสดงข้ันตอนการไหล
ของกระบวนการผลิต  แผนภูมิคน-เคร่ืองจกัร  ศึกษาการเคล่ือนไหวแบบจุลภาค  สูตรเวลามาตรฐาน  การสุ่ม
งาน  การเทียบหาระดับอัตรามาตรฐาน  ระบบข้อมูลมาตรฐานและการใช้เคร่ืองมือใหสั้มพันธ์กับงาน 
                            Working knowledge of the time and motion study; practices and procedures including 
application of principles of motion economy; use of flow process charts and diagram, man-machine 
charts, micro-motion study,  time formulas,  work sampling,  performance rating,  standard data systems 
and use of equipment related to the work 
 
04-312-310 การวิจัยการดําเนินงาน  3(3-0-6) 
  Operations Research 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  การแนะนําวิธีการวิจัยการดําเนินงาน  การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการท่ี
สอดคล้องกับการผลิตยุคปัจจุบัน  โดยเน้นการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์   กําหนดการเชิงเส้น   ตัวแบบการ
ขนส่ง  ทฤษฏีเกม ทฤษฏีแถวคอย    ตัวแบบการจัดการพัสดุคงคลังและการจําลองสถานการณ์ใน
กระบวนการตัดสินใจ 
  Introduction to the methodology of operations research in modern industrial engineering 
problem solving, emphasis is made on the use of mathematical models, linear programming, 
transportation model, game theory, queuing theory, inventory model and simulation in decision making 
process 
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04-312-412 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  3 (3-0-6) 
 Engineering Economy 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  วิธีการเปรียบเทียบค่าเงินลงทุนตามหลักของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  ค่าเส่ือมราคา   การหา
ค่าราคาทดแทน   การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  ความเส่ียงและความไม่แน่นอนในการลงทุน   การประเมินราคารายรับ
และรายจ่าย   ภาษี และผลที่จะเกิดตามมาภายหลัง   
                             Methods of comparison;  depreciation,  evaluation of replacement,  breakeven  point  
analysis , risk  and  uncertainty,   estimation  of  revenues,  expenses,  tax;  consequences 
 
04-613-201 วงจรอิเล็กทรอนิกส์  3(2-3-4) 
  Electronics Circuits 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  ลักษณะสมบัติกระแส-แรงดันและแบบจําลองของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรขยาย
พื้นฐานท่ีใช้ทรานซิสเตอร์ การไบแอสทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์วงจรขยายสําหรับสัญญาณขนาดเล็กท่ีใช้
ทรานซิสเตอร์ ผลตอบเชิงความถ่ีของวงจรขยายสําหรับสัญญาณขนาดเล็กท่ีใช้ทรานซิสเตอร์ วงจรขยายท่ีมี
การป้อนกลับ ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้กับวงจรแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วงจรกําเนิดสัญญาณ 
วงจรขยายกําลัง แหล่งจ่ายไฟตรงแบบเชิงเส้นและแหล่งจ่ายไฟตรงแบบวิธีสวิตช์ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
  Current-voltage characteristics of electronic devices and their models; basic transistor 
amplifier circuits; transistor biasing; analysis of small signal transistor amplifiers, frequency response of 
small signal linear amplifiers; feedback amplifiers; operational amplifier and its applications in linear and 
nonlinear circuits; oscillator; power amplifier; power supply; introduction to power electronics 
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04-613-202 เซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์  3 (2-3-4) 
 Sensors and Transducers 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 

  การวัดทางตรงและการวัดทางอ้อม หลักการทํางานของเซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ ใน
การวัดทางกลและทางไฟฟ้า  คุณสมบัติของเซนเซอร์ ชนิดความต้านทานไฟฟ้า ชนิดความจุไฟฟ้า ชนิดความ
เหนี่ยวนําไฟฟ้า ชนิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดการเปล่ียนแปลงค่ารีแอกแตนท์ ความผิดพลาดของเซนเซอร์ 
วงจรขยายและวงจรปรับแต่งสัญญาณ การป้องกันสัญญาณรบกวน การต่อลงดิน การส่งข้อมูลระหว่าง
เซนเซอร์และชุดควบคุม การประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ในงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

  Direct and indirect measurement; principle of sensors and transducers in mechanical and 
electrical measurement; characteristic of sensors; resistive type; capacitive type; inductive type; 
electromagnetic type; reactance type; error in sensors; signal amplifier and signal conditioner circuits; 
noise protection; grounding; communication between sensor and controller; application of sensor in fields 
of robotics engineering and automation system 

 
04-613-303 คอมพิวเตอร์ชว่ยในการออกแบบและการผลิต 3(2-3-4) 
  Computer Aided Design and Manufacturing 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  พื้นฐานคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ (CAD) และคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) 
กระบวนการควบคุมผลิตและปฏิบัติการผลิต พื้นฐานการควบคุมเชิงตัวเลข การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิง
ตัวเลข การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  
  Fundamental to Computer Aided Design (CAD) and Computer Aided Manufacture 
(CAM); computer process monitoring and control; fundamental numerical control; NC programming; 
production system at the plant and operation; principle of underlying the integration between a 
CAD/CAM packages 
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04-613-304 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  3(3-0-6) 
  Mechatronics Engineering  
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
  แนวคิดพื้นฐานของวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  การพัฒนาเทคโนโลยี ใหม่  ใน
สถานะปัจจุบันและในอนาคต แมคคาทรอนิกส์ในการผลิต เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ องค์ประกอบของ
ระบบแมคคาทรอนิกส์ การควบคุมการเคล่ือนท่ี การขับแอคทูเอเตอร์ ขอบเขตของระบบควบคุมแบบใช้
สัญญาณป้อนกลับ ระบบควบคุมแบบลําดับ 
  Basic concepts of mechatronics engineering; development of new technologies currently 
and in the future; mechatronics in production; mechatronics technology; elements of mechatronics system; 
motion control; drive actuator; control system by using feedback control; sequence control system 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วชิาเอก 
จากสถาบันการศึกษา 

พ.ศ. .... 

ภาระการสอนตอ่สปัดาห์ 
แต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559

1 นายประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน
xxxxxxxxxxxxx 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2554 
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2539 
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 
2536 
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2531 

14 14 14 14

2 นายคมพันธ์ ชมสมุทร 
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย์ ปร.ด.
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ
 
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2554 
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2544 
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 
2546 
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 
2537 

12 12 12 12

3 นายสิงห์แก้ว ป๊อกเท่ิง 
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย์ ปร.ด.
 

ค.อ.ม. 
 

วศ.บ. 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ
 
เทคโนโลยเีคร่ืองกล 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2554 
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2544 
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 
2546 
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2535 

12 12 12 12

4 นางสาวสุกัญญา เชิดชูงาม
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย์ วศ.ม.
 

วท.บ. 
 

วิศวกรรมอุตสาหการ
 
คณิตศาสตร์ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2552 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2550 

6 6 6 6

5  นายมนัส บุญเทียรทอง 
 xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย์ ค.อ.ม.
 

วศ.บ. 

เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา
 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2544 
ม.เอเชียอาคเนย์, 2535 

12 12 12 12
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  3.2.2 อาจารย์ประจํา 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วชิาเอก 
จากสถาบันการศึกษา 

พ.ศ. .... 

ภาระการสอนตอ่สปัดาห์ 
แต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559
1 นายวัลลภ ภูผา 

xxxxxxxxxxxxx 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
ปร.ด.

 
วศ.ม. 

 
วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ
 
วิศวกรรมการผลิต 
 
เทคโนโลยขีนถ่ายวสัดุ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2554 
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2544 
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2539 

12 12 12 12

2 นายสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 
xxxxxxxxxxxxx  

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม.
 

วศ.บ. 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมการผลิต
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2541 
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 
2546 
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 
2531 

12 12 12 12

3 นายรัชดาศักด์ิ สุเพ็งคํา 
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย์ วศ.ม.
 

วศ.บ. 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2549 
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 
2544 
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 
2537 

12 12 12 12

4 นายภิรมย์ ต้ังจิตเพียรผล 
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย์ วศ.ม.
 

วศ.บ. 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
(เชื่อม-ประสาน) 

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2548 
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 
2544 
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 
2529 

12 12 12 12

5 นายกุลยศ  สุวันทโรจน์ 
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย์ วศ.ม.
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2546 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2541 

12 12 12 12

6 นายสมจินต์ พ่วงเจริญชัย 
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย์ วศ.ม.
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2542 
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 
2538 

12 12 12 12

7 นางสาวชลกาญจน์  
วงศ์ก่อทรัพย์ 
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย์ Ph.D.
 

MSc. 
 

วศ.บ. 

Renewable Energy
 
Renewable Energy 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

Nottingham University, 
UK, 2005 
Nottingham University, 
UK, 2001 
ม.ธรรมศาสตร์, 2541 

12 12 12 12
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วชิาเอก 
จากสถาบันการศึกษา 

พ.ศ. .... 

ภาระการสอนตอ่สปัดาห์ 
แต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559
8 นายณทพร จินดาประเสริฐ

xxxxxxxxxxxxx 
อาจารย์ Dr.-Ing

 
วศ.ม. 

 
วศ.บ. 

Maschinenbau
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

University of Rostroc, 
2008 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2545 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2542 

12 12 12 12

9 นายพนา ดุสิตากร 
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย์ ค.อ.ม.
 

ค.อ.บ. 

เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา
 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2544 
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2540 

12 12 12 12

10 นายนิลมิต นิลาศ 
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย์ วศ.ม.
 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
 
วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์
สื่อสาร 

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2550 
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 
2535 

12 12 12 12

11 นายศุภชัย หอวิมานพร 
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย์ วศ.ม.
 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมระบบควบคุม
 
 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2547 
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2542 

12 12 12 12

12 นายนิติพันธ์ คุณประเสริฐ
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย์ วศ.ม.
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า
 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2552 
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2548 

12 12 12 12

13 นายจรินทร์ จุลวานิช 
xxxxxxxxxxxxx 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม.
 

วศ.บ. 
 

วิศวกรรมไฟฟ้า
 
วิศวกรรมไฟฟ้า-
อิเล็กทรอนิกส์  

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, 2553 
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 254

14 14 14 14

14 นายอนันต์ เต็มเป่ียม 
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย์ วศ.ม.
วศ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

ม.เกษตรศาสตร์, 2547
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 
2538 

12 12 12 12

15 นายณัฐพงศ์ พันธุนะ อาจารย์ วศ.ด.
 
 

วศ.ม. 
 

 

วิศวกรรมไฟฟ้า
 
 
วิศวกรรมการวัดคุม 
 

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2554 
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2550 

12 12 12 12
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วชิาเอก 
จากสถาบันการศึกษา 

พ.ศ. .... 

ภาระการสอนตอ่สปัดาห์ 
แต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559
16 นายชลากร  อุดมรักษาสกุล อาจารย์ วศ.ม.

 
วท.บ. 

 

วิศวกรรมอุตสาหการ
 
คณิตศาสตร์ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2554 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2550 

6 6 6 6

17 นายวัชร  ส่งเสริม อาจารย์ วศ.ม.
 

วศ.บ. 
 

วิศวกรรมอุตสาหการ
 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2554 
ม.ธรรมศาสตร์, 2550 

6 6 6 6

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
  จากความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในงานอาชีพจริงก่อนจบการศึกษา จึงกําหนดให้
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
  (1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
  (2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 
  (3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  (4) มีระเบียบวินัย  ตรงเวลาและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร  ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้ 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็น
ระยะเวลา 16 สัปดาห์และไม่มีการลงทะเบียนในรายวิชาอ่ืนร่วมกับรายวิชาสหกิจศึกษา 
 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงาน 
  ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีจํานวนผู้ร่วมโครงงาน 1-4 คน และมีรายงานท่ีต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด
อย่างเคร่งครัด 
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 5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
  การสร้างหรือปรับปรุงผลงานท่ีออกแบบไว้ในโรงฝึกงาน การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไข
ปัญหา  โดยนําเอาความรู้ท่ีศึกษามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับงาน และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงาน เน้นการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามรูปแบบ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
สังคมกว้างข้ึน มีความเช่ียวชาญในการใช้เคร่ืองมือกรณีทํางานโครงงานด้านเคร่ืองทดสอบ มีการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีในการทํางานโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4  
 5.4 จํานวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต  
 5.5 การเตรียมการ 
  นักศึกษาต้องผ่านวิชาการเตรียมโครงงาน  จัดทําเค้าโครงเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา  ดําเนินการตาม
แผนในเค้าโครงท่ีได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  นักศึกษาต้องนําเสนอผลการดําเนินการโครงงานต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานท่ีคณะแต่งต้ัง รูปแบบและเกณฑ์การประเมินเป็นตามท่ีคณะกรรมการกําหนดตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทํา

หน้า ท่ี เ ป็นพลเมืองดี  รับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพและต่อสังคม 

     

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล  การใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง นอกจากนี้อาจมีการ
จัดค่ายพัฒนาชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือ
เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ศึกษามา คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือ
กิจกรรมของนักศึกษา 

2) ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพดว้ย
ความซ่ือสัตย์สุจริตและเสียสละ 

 

ส่งเสริมแนวความคิดด้านบวกในการใช้ชีวิต กระตุ้นให้
นักศึกษามีจิตสํานึกสาธารณะ โดยการสอดแทรกแนวคิด
ต่างๆในระหว่างการเรียนการสอน ยกตัวอย่างท้ังท่ีดีและไม่ดี
ให้กับนักศึกษาได้เห็นทั้งสองแง่มุม 

3) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ท่ีได้
มาตรฐาน สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบ
วิชาชีพของตนและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงข้ึนไปได้ 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และ
สร้างความเ ช่ือมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มี
ปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงานและกรณีศึกษาให้นักศึกษา
เข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

4) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ท่ีตนมีอยู่ให้
สูงข้ึนไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

รายวิชาเลือกท่ีเปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาค
บังคับและปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่
ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ 

5) คิ ด เ ป็ น  ทํ า เ ป็ น  มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ร่ิ ม 
สร้างสรรและสามารถเลือกวิธีแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงานให้
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาแทนการท่องจํา 

6) มีความสามารถในการทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการทํางานเป็นหมู่
คณะและสามารถบริหารจัดการการ
ทํางานได้อย่างเหมาะสม 

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่างๆ ควรจัดแบบ
คณะทํางาน แทนท่ีจะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนการทํางานเป็นหมู่คณะ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
7) สามารถติดต่อส่ือสารกับผู้ร่วมงานและ

ผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวม
ความรู้ท่ีนอกเหนือจากท่ีได้นําเสนอในช้ันเรียนและเผยแพร่
ความรู้ท่ีได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจ
ภายนอก  

8) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศและศัพท์ทางเทคนิค 
ในการติดต่อส่ือสารได้เป็นอย่างดี 

มีระบบเพื่อส่ือสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักศึกษา 
หรือบุคคลภายนอกท่ีส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ท่ี
ทันสมัย  การเผยแพร่ การถามตอบและการแลกเปล่ียน 
ความรู้ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    (1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย 
    (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของสังคม 
    (3) มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ 
    (4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    (5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
    (1) เข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย  ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตย์สุจริต 
    (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
    (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

    (4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคมและส่ิงแวดล้อม 

    (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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  2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็นผู้นํากลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็น
ผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซ่ือสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน 
เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
รวมท้ังการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เสียสละ 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (1) ประเมินการตรงเวลาของนักศึกษาในเร่ืองการเข้าช้ันเรียน การส่งงานและการร่วม

กิจกรรม 
    (2) ประเมินจากการมีวินัยของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
    (3) ประเมินจากปริมาณการทุจริตในการสอบ 
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    (1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
    (2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาท่ัวไป 
    (3) สามารถนําผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
    (4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
    (1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม

พื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

    (2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

    (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
    (4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
    (5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน

จริงได้ 
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  2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อม โดยทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา 
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากน้ีควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัตขิองนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 
   (1) การทดสอบย่อยและการสอบปลายภาคเรียน 
   (2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
   (3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีนําเสนอ 
   (4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
   (5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    (1) คิดอย่างมีระบบบนพ้ืนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
    (2) สามารถสืบค้น ตีความและประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพ่ือการวิเคราะห์

ปัญหา 
    (3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาท่ีซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการ

แก้ปัญหา 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
    (1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
    (3) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมอย่างสร้างสรรค์  
    (5) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวิตและทันต่อการเปล่ียนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
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  2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา 
   (1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น ถ้าเป็นหลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
   (2) การอภิปรายกลุ่ม 
   (3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    (1) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
    (2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
    (3) แสดงภาวะผู้นําและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
    (4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทําและการนําเสนอ 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
    (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมา
ส่ือสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

    (2) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ท้ังส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุกยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
รวมท้ังให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ 

    (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเอง สังคมและ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

    (4) รู้จักบทบาท หน้าท่ีและมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นําและผู้
ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

    (5) มีจิต สํานึกความรับผิดชอบด้ านความปลอดภัยในการทํางานและรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 
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  2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   ใช้การสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานท่ีต้องประสานกับ
ผู้อ่ืนข้ามหลักสูตรหรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืนหรือผู้มีประสงการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ  
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานและสังเกต
จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    (1) เข้าใจหลักเบ้ืองต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
    (2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการ

นําเสนอรายงาน 
    (3) สามารถเลือกส่ือและเคร่ืองมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและ

แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
    (4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
    (1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอรสําหรับการทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น   

อย่างดี 
    (2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสมเทศทางคณิตศาสตร์หรือแสดงสถิติประยุกต์

ต่อการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
    (3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยได้             อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
    (4) มีทักษะในการส่ือสารข้อมูลท้ังทางการพูด การเขียนและการส่ือความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์ 
    (5) สามารถใช้เคร่ืองมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องได้ 
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  2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้งวิเคราะห์สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์เสมือนจริงและนําเสนอการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 
    (2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้

เคร่ืองมือต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ท่ีมีการนําเสนอต่อช้ันเรียน 
 2.6 ด้านทักษะพิสัย 
  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    ไม่มี 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
    (1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบท่ีกําหนดได้ 
    (2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ 
    (3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพ่ือการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้ 
  2.6.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย 
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงโดบใช้ความรู้จากวิชาต่างๆ 
ท่ีได้ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้ 
    (1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 
    (2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เช่ียวชาญ 
    (3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ 
    (4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
    (5) สนับสนุนการทําโครงงาน 
    (6) การฝึกงานในสถานประกอบการ 
  2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
    (1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
    (2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ 
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    (3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา 
    (4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา 
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum Mapping) 
  แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี 
4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไม่นําสู่ผลการ
เรียนรู้บางเร่ืองก็ได้ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี  

 3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  คุณธรรม จริยธรรม 
  (1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย 
  (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของสังคม 
  (3) มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ 
  (4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู้ 
  (1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
  (2) สามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาท่ัวไป 
  (3) สามารถนําผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  (4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ 
 ทักษะทางปัญญา 
  (1) คิดอย่างมีระบบบนพ้ืนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
  (2) สามารถสืบค้น ตีความและประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา 
  (3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาท่ีซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการ

แก้ปัญหา 
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
  (2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
  (3) แสดงภาวะผู้นําและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
  (4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทําและการนําเสนอ 
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 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) เข้าใจหลักเบ้ืองต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
  (2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการ

นําเสนอรายงาน 
  (3) สามารถเลือกส่ือและเคร่ืองมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและแปล

ความหมาย รวมถึงการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
  (4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                     

01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ                     

01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ                     

01-001-109 วรรณคดีไทย                     

01-001-110 การเขียนเชิงวชิาชีพ                     

01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1                     

01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2                     

01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค                     

01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                     

01-002-211 การอ่านภาษาอังกฤษ 1                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
01-002-216 การฟังภาษาอังกฤษ                     

01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม                     

01-002-218 สนทนาภาษาอังกฤษ                     

01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

                    

01-002-220 ภาษาจนีเบื้องต้น                     

01-002-221 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1                     

01-002-222 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 1                     

01-002-223 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 2                     

01-003-101 มนุษยกับสังคม                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
01-003-102 มนุษยสัมพนัธ์                     

01-003-103 ระเบียบวิธีวิจยั                     

01-003-104  การพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม                     

01-003-105  สังคมกับเศรษฐกิจ                     

01-003-106  สังคมกับการปกครอง                     

01-003-107  สังคมกับสิ่งแวดล้อม                     

01-003-108  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง                     

01-003-109  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ                     

01-003-112  อาเซียนศึกษา                     

01-003-113  สันติศึกษา                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
01-004-101  สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า                     

01-004-103  จิตวิทยาทั่วไป                     

01-004-106  ไทยศึกษา                     

01-004-108  การพัฒนาบุคลิกภาพ                     

01-004-109  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                     

01-005-101  พลศึกษา                     

01-005-116  ลีลาศ                     

01-005-124  กีฬาประเทศทีม                     

01-005-125  กีฬาประเทศบุคคล                     

01-006-101  นันทนาการ                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
01-006-105  นันทนาการเพือ่การฝึกอบรม                     

02-001-101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                     

02-001-103  สถิติเบื้องต้น                     

02-001-104  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั                     

02-002-101  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวนั                     

02-002-104  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                     
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 3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
  คุณธรรม จริยธรรม 
   (1) เข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละและซ่ือสัตย์สุจริต  
   (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 
   (3)  มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
   (4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและส่ิงแวดล้อม 
   (5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  ความรู้ 
   (1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี 
   (2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ด้านทางวิศวกรรม 
   (3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
   (4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ
ท่ีเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
   (5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
  ทักษะทางปัญญา  
   (1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
   (2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
   (3)  สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
   (5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปล่ียนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1)  สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารต่อสังคมได้ในประเด็นท่ี
เหมาะสม 
   (2)  สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ท้ังส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม รวมท้ังให้ความช่วยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
   (3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเอง สังคมและทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
   (4)  รู้จักบทบาท หน้าท่ีและมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
   (5)  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม 
  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
   (2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ 
ต่อการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
   (3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 
   (4)  มีทักษะในการส่ือสารข้อมูลท้ังทางการพูด การเขียนและการส่ือความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ 
   (5)  สามารถใช้เคร่ืองมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องได้  
  ทักษะพิสัย  
   (1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบท่ีกําหนดได้ 
   (2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ 
   (3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพ่ือการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร       

02-311-109 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร       

02-311-211 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร       

02-411-103 เคมีสําหรับวิศวกร       

02-411-104 ปฏิบัติการเคมีสําหรับ
วิศวกร  

     

02-511-107 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร      

02-511-108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับ
วิศวกร 

     

02-511-109 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
02-511-110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับ

วิศวกร 
     

04-211-101 กลศาสตร์วิศวกรรม      

04-311-101 การฝึกพื้นฐานทาง
วิศวกรรม 1  

     

04-311-102 การฝึกพื้นฐานทาง
วิศวกรรม 2 

     

04-311-103 วัสดุวิศวกรรม     

04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม       

04-011-301 การเตรียมความพร้อม 
สหกจิศึกษา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
04-112-203 หลักมูลทางวศิวกรรมไฟฟ้า     

04-212-201 เธอร์โมไดนามิกส์ 1      

04-312-101 กระบวนการผลิต      

04-312-202 สถิติวิศวกรรม      

04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม     

04-312-308 การควบคุมคุณภาพ     

04-312-311 วิศวกรรมความปลอดภัย     

04-312-413  การวางแผนและควบคุม 
 การผลิต 

    

04-312-414  การออกแบบโรงงาน   
                     อุตสาหกรรม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
04-612-201 การจําลองและระบบควบคุม     

04-612-202 คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ     

04-612-303 วิศวกรรมเครื่องจักรกล
อัตโนมัต ิ

    

04-612-304 การควบคุมไฮดรอลิกส์และ
นิวแมติกส์ 

    

04-612-305 ไมโครโพรเซสเซอร์และ
การควบคุมแบบลําดับ 

    

04-612-306 อุตสาหกรรมการผลิต
อัตโนมัต ิ

    

04-612-307 ระบบคอมพิวเตอร์และการ
เชื่อมโยง 

    

78



 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
04-612-308 สัมมนาทางวิศวกรรม     

04-612-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ 

    

04-612-410 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและ 
แมชีนวิชัน 

    

04-612-411 โครงงานวิศวกรรม 
แมคคาทรอนิกส์  

    

04-613-405 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ 

    

04-613-406 การฝึกงานทางวิศวกรรมแมค
คาทรอนิกส์ 

    

04-212-202 กลศาสตร์วัสดุ 1     

04-212-308 การออกแบบเครื่องจักรกล 1     

04-212-415 การควบคุมอัตโนมัต ิ     

04-312-307 วิศวกรรมการบํารุงรักษา     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
04-312-309 การศึกษางานอุตสาหกรรม      

04-312-310 การวิจัยการดําเนินงาน      

04-312-412 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม      

04-613-201 วงจรอิเล็กทรอนิกส์      

04-613-202 เซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์ 

     

04-613-303 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบและการผลิต 

     

04-613-304 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์      
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 3.3 หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
คุณธรรม จริยธรรม 
  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตย์สุจริต  
  (2) มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ 
  (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
  (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
  (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
  (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
ความรู้  
  (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหาท่ีศึกษา 
  (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์รวมท้ัง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
  (3) สามารถวเิคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด 
  (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์  
  (5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
  (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลงและเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
  (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟแวร์ ฮาร์ตแวร์ท่ีใช้งานได้จริง  
  (8) สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ทักษะทางปัญญา 
  (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
  (2) สามารถสืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
  (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
  (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
  (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําในประเด็นท่ีเหมาะสม 
  (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  (5) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม 
  (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) มีทักษะในการใช้ เค ร่ืองมือท่ีจํา เป็นท่ีมีอยู่ ในปัจจุ บันต่อการทํางานท่ีเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
  (2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ตรรกศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
  (3) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของส่ือ
การนําเสนออย่างเหมาะสม 
  (4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 
ทักษะพิสัย 
  (1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบท่ีกําหนดได้ 
  (2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ 
  (3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพ่ือการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้ 

82



 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

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 1 2 3 
04-411-101 การโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 
 

1. กฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยได้กําหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันว่าผู้จบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้    
อย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติและมีคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ให้
เป็นไปตามแผนการสอน 
  การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพี่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อ
นํามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร     ใช้
การประเมินดังน้ี 
  1) ภาวะการณ์ได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 
  2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและ    เข้า
ทํางานในสถานประกอบการน้ันๆ  
  3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนๆ ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและ
คุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 
  4) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ี
เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งข้ึน 
  5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ 
เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ เรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาต้องเรียนครบหน่วยกิตและรายวิชาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและ
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2550 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก) 
 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 (1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 
 (2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรกและท่ีไม่ใช่วิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ์ 
  2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขา
วิชาชีพ 
  3) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร 
  ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัยเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าสาขาและอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นกรรมการ ทําหน้าท่ี 
  1. จัดให้มีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา 
  2. จัดทําทําเนียบผู้สอนท้ังอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ 
  3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน 
  4. จัดให้มีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
  5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน 
  6. พิจารณาแก้ปัญหาต่างๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอต่อคณบดี 
 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย

โดยอาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้าวทัน หรือเป็น
ผู้ นํ า ใ น ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์
ความ รู้ ให ม่ๆ  ทางด้ าน
วิชาชีพ 

2. กระตุ้นให้นัก ศึกษาเกิด
ความใฝ่ รู้มีแนวทางการ
เ รี ยน ท่ีส ร้ า ง ท้ั งความ รู้
ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพ ท่ีทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลัก สูตร  ให้ มี คุณภาพ
มาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐาน
ข อ ง ห ลั ก สู ต ร อ ย่ า ง
สมํ่าเสมอ 

 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรียนให้มีท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชา
ให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ท่ี
ทันสมัยด้วยตนเอง 

4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้
หรือผู้ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

5. กําหนดให้อาจารย์ ท่ีสอนมี
คุณวุฒิและจํานวนคณาจารย์
ประจํ า ท่ี เ กณฑ์ม าตรฐาน
วิชาชีพกําหนด 

1. หลักสูตรท่ีสามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานท่ีกําหนดโดยหน่วยงาน
วิชาชีพด้านวิศวกรรมแมคคา  
ทรอนิก ส์และมีการปรับปรุง
สมํ่าเสมอ 

2. จํานวนวิชาเรียนท่ีมีภาคปฏิบัติ
และ วิชา เ รียน ท่ี มีแนวทางให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

3. จํ านวนและราย ช่ือคณาจาร ย์
ประจํา ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์และการพัฒนา
อบรมของอาจารย์ 

4. จํานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ 

5. ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอนและสายสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้สนับสนุนการ
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
6. สนับสนุนให้อาจารย์ ผู้สอน 

เป็นผู้นําในทางวิชาการหรือ
เป็นผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพใน
ด้านท่ีเกี่ยวข้อง 

7. ส่ ง เ ส ริ ม อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า
ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ ไ ป ดู ง า น ใ น
ห ลั ก สู ต รห รื อ วิ ช า ก า ร ท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังในและ
ต่างประเทศ 

8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปีและภายนอกอย่าง
น้อยทุก 4 ปี 

9. จั ด ทํ า ฐ าน ข้อ มูลทางด้ าน
นักศึกษา อาจารย์ เคร่ืองมือ 
งบประมาณ ผลงานทาง
วิชาการ ทุกภาคการศึกษาเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ 

10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

เรียนรู้โดยนักศึกษา 
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการท่ี

ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะ
ทุก 2 ปี 

7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกทุกๆ 4 ปี 

8. ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สําเร็จ
การศึกษาทุกๆ 2 ปี 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อปีและมีการคํานวณรายรับจากงบประมาณ
แผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดําเนินการ 
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 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์โดยมีเคร่ืองมือและชุดฝึกพื้นฐานสําหรับห้องปฎิบัติการ
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยงานทางวิศวกรรม จํานวน 80 เคร่ือง  
• ชุดประลอง นิวเมติก ไฮโดรลิก 20 ชุด 
• ชุดประลอง เซ็นเซอร์ 5 ชุด 
• ชุดประลอง PLC 50 ชุด 
• ชุดประลอง Drive and Control 1 ห้อง 
• ชุดประลองหุ่นยนต์ 8 ชุด 
• ชุดประลองด้านไฟฟ้าพื้นฐาน 1 ห้อง 
• เคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ (CNC) 30 เคร่ือง 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  1) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และส่ือทุกประเภทเพื่อใช้ในห้องเรียนให้ครบถ้วนและทันสมัย สามารถใช้
งานได้ดีและเพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา 
  2) จัดห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานและมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยท่ีเพียงพอ 
  3) จัดบุคลากรช่วยสอนในวิชาปฏิบัติการ ท่ีมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือ
นักศึกษาระดับปริญญาโท อย่างน้อยหนึ่งคน (ตามเกณฑ์การตรวจรับรองหลักสูตรของสภาวิศวกร) 
  4) วางแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรทดแทนและเพ่ิมเติม 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะวิศวกรรมศาสตร์มีเจ้าหน้าท่ีประจําห้องสมุดของ
คณะ ซ่ึงจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลางและทําหน้าท่ีประเมินความพอเพียงของ
หนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าท่ี ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการใช้ส่ือของอาจารย์
แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้ส่ือของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัด ให้ มีห้อง เ รียน  ห้อง
ปฏิบัติ การทางวิศวกรรม
แมคค าท รอนิ ก ส์ แ ล ะ
ช่องทางการเรียนรู้ ท่ี
เพียบพร้อมเพื่อสนับสนุน
ท้ังการศึกษาในห้องเรียน 

1. จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
ท่ีมีความพร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน
และการปฏิบัติการสําหรับการ
ทบทวนการเรียน 

1. รวบรวมจัดทําสถิติจํานวนเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา สถิติช่ัวโมง
การ ใ ช้ ง านห้ อ งป ฏิ บัติ ก า รและ
เคร่ืองมือ  

2. จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียน
ท่ีมีการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
นอกห้องเรียนและเพื่อการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่าง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

2. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือตําราและส่ือดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู้ 

3. สถิติของจํานวนหนังสือตําราและส่ือ
ดิจิตอล วัสดุฝึกท่ีมีให้บริการและ
สถิติการใช้งานหนังสือตํารา ส่ือ
ดิจิตอล 

4. ผ ล สํ า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักศึกษาต่อการให้บริการ ทรัพยากร
เพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติการ 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่  
  (1) อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ .ศ .  2548  โดยมีคุณสมบัติ  คือ  ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท   ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  และมีคุณวุฒิ 
ปริญญาตรีทางวิศวกรรมในสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
  (2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
  (3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาและมี
ประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน 
 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ท้ังในและต่างประเทศ) มาร่วมสอนในบางหัวข้อท่ี
ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะ หรือประสบการณ์จริงในสาขาวิชาท่ีสอนและควรมีคุณวุฒิเป็นไปตามระเบียบ
สภาวิศวกรว่าด้วย เกณฑ์การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าทํางานและต้องผ่านการสอบแข่งขันท่ีประกอบไปด้วยการสอบข้อเขียนและการ
สอบสัมภาษณ์ โดยข้อสอบให้ความสําคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหน่งและทัศนคติต่องาน 
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 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
  หน่วยงานสนับสนุนให้เข้าฝึกอบรมในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อให้มีประสบการณ์จริงในการ
ปฏิบัติงาน ท้ังด้านความรู้และประสบการณ์ในการสนับสนุนการเรียนการสอน ตามหน้าท่ีของบุคลากรท่ี
รับผิดชอบในสาขานั้นๆ 
 
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
 5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นกัศึกษา 
  (1) จัดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  (2) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีจะจบการศึกษา 
  (3) มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
  (4) มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม 
  (5) มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษา 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
  (1) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก) 
  (2) กรณีนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคําร้องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในรายวิชานั้นได้ 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  (1) ให้มีการสํารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจําปี จากภาวะการณ์ได้งานทําของ
บัณฑิตและจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน 
  (2) ให้มีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 (ให้ทําเคร่ืองหมาย X ลงในช่องท่ีมีการดําเนินกิจกรรม) 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน  ติดตามและทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

90



 

 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเ รียนรู้  จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

- X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

X X X X X 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ หรือวิชาชีพ เฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - X 

หมายเหตุ :   X มีการดําเนินกิจกรรม  
  –  ไม่มีการดําเนินกิจกรรม 
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หมวดท่ี 8 การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1) อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา แลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอ่ืน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชา 
  2) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม 
หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 
  3) ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรมและผลการ
สอบ 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประเมินผล 
  2) การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานท่ี
มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 
  3) การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยใช้ข้อสอบ
กลางของเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
  4) ทําการสํารวจเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบประเมินให้กับ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชาก่อนส้ินภาคการศึกษา ข้อมูลท่ีได้จะถูกวิเคราะห์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และ    ส่ง
ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชา
ของอาจารย์แต่ละท่าน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  การมีกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง ซ่ึงสถาบัน 
อุดมศึกษาจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าและระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละ
รายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอนเช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ การสังเกต
พฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการ
ประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมิน
ข้อสอบ การเทียบเคียงข้อสอบกับสถานศึกษาอ่ืน การสอบด้วยข้อสอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของผู้
จ้างงาน เป็นต้น นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถจัดทําได้โดยการสอบถามนักศึกษาปีท่ี 4 
ท่ีจะสําเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร ท้ังนี้อาจมีการประชุมทบทวนหลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานบัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
  จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะทําให้ทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตร กรณีท่ีพบปัญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซ่ึงก็จะเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ซ่ึงทําได้ตลอดเวลาท่ีพบปัญหา สําหรับการปรับปรุงท้ังฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ปี ท้ังนี้ เพ่ือให้
หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
เอกสารแนบ 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2552 
ภาคผนวก ข ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร  
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ภาคผนวก ง คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 
 

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 

  



 

 

 



 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.  2550 

----------------------------- 
  โดยที่เหน็สมควรวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรีใหเปนไปอยาง
มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548  

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) แหงพระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชมุครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่  26 
กุมภาพนัธ พ.ศ. 2550 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้

ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวย 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2550” 

ขอ 2  ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตปการศกึษา 2550 เปนตนไป 
ขอ 3  ในขอบงัคับนี้ 

  “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “อธิการบดี”   หมายความวา     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “คณะ”  หมายความรวมถึง วิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “คณบด”ี   หมายความรวมถึง ผูอํานวยการวิทยาลัย 
  “นักศึกษา”   หมายความวา   ผูที่เขารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “กรรมการคณะ”   หมายความวา   คณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  “สาขาวิชา”   หมายความวา   สาขาวิชาตาง ๆ ที่จัดสอนในคณะหรือวิทยาลัย 
  “หัวหนาสาขาวิชา”   หมายความวา หัวหนาสาขาวิชาหัวหนาภาควิชาทีรั่บผิดชอบงานของ
สาขาวิชาหรือภาควิชาในคณะหรือวิทยาลัย  
  “แผนการเรียน” หมายความวา แผนการจัดการเรียนในแตละภาคการศกึษาของแตละ 
หลักสูตร ซ่ึงไดรับความเหน็ชอบจากมหาวทิยาลัยตามระยะเวลาและรายวิชาทีก่ําหนด การจัดแผนการเรียน
จะตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

95



 

  “อาจารยที่ปรึกษา”   หมายความวา   อาจารยประจําในคณะหรือวิทยาลัย ซ่ึงคณบดหีรือ 
ผูอํานวยการวทิยาลัยแตงตัง้และมอบหมายใหทําหนาที่แนะนํา   ปรึกษาการศึกษา ตกัเตือน และดแูลความ
ประพฤติ   ตลอดจนรับผิดชอบในการลงทะเบยีนเรยีนรายวิชา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
  “อาจารยผูสอน” หมายความวา อาจารยประจําหรืออาจารยพเิศษที่รับผิดชอบสอนรายวิชา
ในระดบัปริญญาตรี 
  ขอ 4  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้  และใหมอํีานาจวนิิจฉัยช้ีขาด หรือตีความ 
ตลอดจนออกประกาศ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ทั้งนี้ คําวินิจฉยัใหถือเปนที่สุด 

หมวด 1 
ระบบการศึกษา 

ขอ 5 ปการศกึษา ใหเร่ิมตัง้แตวันที ่1 มิถุนายนของทุกป และสิ้นสดุลงในวนัที่ 31 พฤษภาคมของ
ปถัดไป 

ขอ  6  ระบบการศึกษา 
(1) มหาวทิยาลัย จัดการศกึษาโดยการประสานงานดานวิชาการระหวางคณะหรือสาขาวิชา

ตาง ๆ  คณะใดหรือสาขาวิชาใดซึ่งมีหนาทีเ่กี่ยวกับวิชาการดานใดใหจัดการศึกษาในวชิาการดานนัน้แก 
นักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย 

  (2)  การศึกษาในมหาวิทยาลยั ใชระบบทวภิาค (Semester Basis)โดยแบงเวลาศึกษาใน 

ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเปนภาคการศกึษาบังคับ คือ 
         (ก) ภาคการศึกษาทีห่นึง่ (First  Semester) ตัง้แตวนัจนัทรแรกของเดอืนมิถุนายนเปนตนไป
เปนเวลา 16 สัปดาหรวมทั้งเวลาสําหรับการสอบดวย 
        (ข) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแตวันจันทรแรกของเดือนพฤศจิกายน
เปนตนไป เปนเวลา 16 สัปดาหรวมทั้งเวลาสําหรับการสอบดวย 
         ทั้งนี้  เวนแตมหาวิทยาลัยจะกําหนดเปนอยางอื่น  และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาคการศึกษา 
ฤดูรอน (Summer  Session)  ซ่ึงเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ ใชเวลาศึกษา 8 สัปดาห รวมทั้งเวลาสําหรับ 
การสอบดวย โดยใหเพิ่มชัว่โมงการศึกษาในแตละรายวชิา ใหเทากับภาคการศึกษาปกต ิ
  (3)  สาขาวิชาตาง ๆ  จัดสอนรายวิชาที่อยูในความรับผิดชอบตามขอกําหนดของหลกัสูตร 
รายวิชาหนึ่ง ๆ กําหนดปริมาณการศกึษาเปนจํานวนหนวยกิต  และสอนรายวิชานัน้ ๆ ในเวลาหนึ่งภาคการศึกษา 
  (4)  หนวยกิต  หมายถึง  หนวยทีใ่ชแสดงปริมาณการศึกษา ในแตละรายวิชาจะมีจาํนวน          
หนวยกิตกําหนดไว ตามหลกัเกณฑดังนี ้
                                   (ก) รายวิชาทฤษฎีทีใ่ชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอ 
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
         (ข) รายวชิาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาค 
การศึกษาปกต ิใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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 (ค)  การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอ 
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 (ง)  การทําโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามทีไ่ดรับมอบหมายที่ใชเวลา 
ทําโครงการหรือกิจกรรมนัน้ ๆ ไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
  (5)  รายวิชาหนึ่ง ๆ ประกอบดวย รหัสประจํารายวิชา ช่ือเต็มของรายวชิาจํานวนหนวยกิต  
และคําอธิบายรายวิชาที่จะสอนในรายวิชานั้น ๆ 
  (6) ในแตละรายวิชา ถานกัศกึษามีเวลาศึกษาไมถึงรอยละ 80 ของเวลาศึกษา จะไมมสิีทธิ
สอบในรายวิชานั้น  เวนแตเหตุสุดวิสัย และจะไดรับอนญุาตจากคณบดีเปนกรณีพิเศษ   
  (7) รายละเอียดของจํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษาซึ่งนับจากวันที่เปด      
ภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศกึษาในหลักสตูรนั้น ๆ มีดังนี้ 
 (ก) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป)  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต  
ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา                
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 
 (ข) หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมจีํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต 
เวลาศึกษาไมเกิน 10 ปการศกึษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ปการศึกษา  สําหรับ  
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 
 (ค) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมจีํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
เวลาศึกษาไมเกิน 4 ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 6 ปการศึกษา สําหรับ     
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

หมวด 2 
การรับเขาศึกษา 

ขอ 7  ลักษณะและคุณสมบัตขิองผูสมัครเขาเปนนักศกึษา ผูสมัครเขาเปนนักศกึษาของ
มหาวิทยาลัย  จะตองมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
  (1)  เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
  (2) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 
  (3) เปนผูที่มีคณุวุฒกิารศึกษาตามที่กําหนดไวในหลกัสูตร 
  ขอ 8  การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศกึษา  ใหเปนไปตามขอประกาศการคัดเลือกเพื่อเขา
ศึกษาตอระดบัปริญญาตรี  ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 

หมวด 3 
การขึ้นทะเบียน และการลงทะเบียนเรียน 

97



 

ขอ 9  การขึ้นทะเบียนเปนนกัศึกษา 
  (1) ผูไดรับการคัดเลือกจะมสีภาพเปนนกัศึกษา  ตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักศกึษาของ
มหาวิทยาลัย 
      ในการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  ผูไดรับการคัดเลือกจะตองนําหลักฐานตาง ๆ              
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไปรายงานตวัตอมหาวิทยาลัย 
  (2)  ผูไดรับการคัดเลือกตองขึ้นทะเบยีนเปนนักศกึษาดวยตนเอง พรอมทั้งชําระเงิน 
คาธรรมเนียมตาง ๆ ตามวัน  เวลาและสถานที่ ที่มหาวทิยาลัยกําหนด   
            สําหรับภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชาตาง ๆ ไมนอยกวา  9  หนวยกิต  มิฉะนั้น จะถือวาพนสภาพการเปนนักศกึษาของมหาวิทยาลัย 
  (3) นกัศึกษาตองมีบัตรประจาํตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงออกใหโดยสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน 
  (4)  นกัศึกษาแตละคนมีอาจารยที่ปรึกษา ตามที่คณะแตงตั้ง 

ขอ 10  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
  (1)  มหาวิทยาลัยจะจดัใหมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ ในแตละภาคการศึกษา 
ใหเสร็จกอนวนัเปดภาคการศึกษานัน้ ๆ  
  (2)  ในกรณีทีม่ีเหตุอันควร  คณะอาจประกาศงดการเรยีนการสอนรายวิชาใด หรือจํากัด 
จํานวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได 
  (3)  การงดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีนกัศึกษาลงทะเบยีนเรียนไปบางแลวจะตองกระทํา        
ภายใน 2 สัปดาหแรกนบัจากวนัเปดภาคการศกึษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรก นับจากวันเปดภาคการศกึษาฤดูรอน 

ขอ 11  การลงทะเบียนเรียน ใหกระทําตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(1) ในแตละภาคการศึกษาปกติ  นักศกึษาตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา  9  หนวยกิต 

และไมเกิน  22  หนวยกิต  สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน นักศกึษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต 
  (2)  การลงทะเบียนเรียนเกนิกวาที่กําหนดไวในขอ 11(1) จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนญุาต
จากคณบดี แตตองไมเกนิ  25  หนวยกิต  ในภาคการศึกษาใดภาคการศกึษาหนึ่งเพยีงภาคการศกึษาเดียว      
                                  การกําหนดจํานวนหนวยกิตขั้นสูงในการลงทะเบียนเรียนดังกลาวขางตน ไมรวมถึง 
รายวิชาเสริมหลักสูตรซึ่งไมนับหนวยกิต ม.น. (AU) 
         การลงทะเบียนเรยีนต่ํากวาที่กําหนดไวในภาคการศึกษาปกติ (9  หนวยกิต) จะกระทํา
ไดเฉพาะกรณเีจ็บปวย หรือมีเหตุอ่ืน ๆ ทีจ่ะเปนอุปสรรคตอการศึกษา และไดรับอนญุาตจากมหาวทิยาลัย  
เวนแตเปนภาคการศึกษาที่มกีารฝกงานหรอืการฝกภาคสนาม หรือภาคการศึกษาสุดทายที่จะสําเรจ็
การศึกษา 

(3) นักศึกษาตองรับผิดชอบตอการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ ตามวัน เวลา และ 
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  พรอมทั้งชําระหนี้สินตาง ๆ และชําระเงนิคาธรรมเนียมตามที่มหาวทิยาลัย
กําหนด 
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  (4) นกัศึกษาทีไ่ดรับคะแนน ม.ส.(I)  ในภาคการศึกษาใด ไมจําเปนตองลงทะเบียนเรียน 
เพื่อขอเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)  ในภาคการศึกษาตอไป  แตการขอเปลี่ยนระดบัคะแนน  ม.ส. (I)  ใน
ภาคการศึกษาสุดทายของนักศึกษา  นกัศึกษาตองขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  (5)  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษา  และ 
หัวหนาสาขาวชิาที่นักศึกษาสังกัด  
  (6)  สําหรับภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผูใดลงทะเบียนหลังวันที่มหาวทิยาลัยกําหนดไว 
จะตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพิ่มเติม (คาปรับ) ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งนี้ไมนับรวมวันหยดุราชการ 
         มหาวทิยาลัยจะไมอนุญาตใหนกัศกึษาลงทะเบยีนเรียนเมือ่พนกําหนดระยะเวลา  9 วัน 
ทําการนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาชําระเงินลงทะเบยีนไมวากรณใีด ๆ 
  (7)  ในภาคการศึกษาปกติ  หากนักศึกษาผูใดไมลงทะเบียนเรียนดวยเหตุใด ๆ จะตอง     
ทําหนังสือขออนุญาตลาพักการศึกษาตอคณบดี  และจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเปน 

นักศึกษาภายใน  30  วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา  หากไมปฏิบัติดังกลาว มหาวิทยาลยัจะถอนชื่อนักศึกษา   
ผูนั้นออกจากทะเบียนนักศกึษาของมหาวทิยาลัย 
  (8)  สําหรับภาคการศึกษาฤดรูอน นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นตามวนัที่ 
มหาวิทยาลัยกาํหนด มิฉะนัน้ จะตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพิ่มเติม (คาปรับ) ตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  ทั้งนี้  ไมนับรวมวันหยุดราชการ 
                 ไมวากรณใีด ๆ นักศกึษาที่ไมลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลา 7 วันทําการนับจากวันที่
มหาวิทยาลัยกาํหนดใหนกัศกึษาชําระเงนิลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน เปนอันหมดสิทธิ
เขาศึกษาในภาคการศึกษาฤดรูอนนั้น 
         อธิการบดีมีอํานาจออกประกาศเพิ่มเติมสําหรับภาคการศึกษาภาคฤดรูอนได 
                           (9)  ใหอธิการบดีมีอํานาจอนุมัติใหนักศกึษาผูใดที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีนนกัศกึษา 
ของมหาวิทยาลัยตามขอ 11(7)  กลับเขาเปนนักศกึษาใหมไดเปนกรณพีิเศษ เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยให
ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศกึษาเปนระยะเวลาพกัการศึกษา  ทัง้นี้ตองไมพนกําหนด
ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่นกัศึกษาผูนัน้ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนกัศึกษา ในกรณีเชนนี้นักศกึษา
จะตองชําระเงนิคาธรรมเนียมเสมือนเปนผูลาพักการศึกษารวมทั้งคาธรรมเนียนอืน่ ๆ  ที่คางชําระตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยกาํหนด   
  (10)  การขอถอนคืนเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใหเปนไปตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกาํหนด 
  ขอ 12  การขอเพิ่มและถอนรายวิชา ใหดําเนินการดังนี ้
   (1)  การขอเพิม่รายวิชา ตองกระทําภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศกึษาปกติ หรือ 
ภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน 
  (2)  การขอถอนรายวิชา ใหมผีลดังนี้ 
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        (ก) ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาภายใน 2  สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกต ิ หรือ
ภายในสัปดาหแรกนบัจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาที่ขอถอนจะไมปรากฏในระเบยีน 
        (ข) ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาหลังจาก 2 สัปดาหแรก แตยังอยูภายในระยะเวลา   12 
สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ  หรือหลังจากสัปดาหแรก แตยังอยูภายในระยะเวลา  6  สัปดาห   
นับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน   W  ในรายวชิาที่ขอถอน  และจะไมไดรับเงิน      
คา ลงทะเบยีนคืน   
        (ค) ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาเมื่อพนระยะเวลา 12 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ปกติ  หรือเมื่อพนระยะเวลา 6 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบนัทึกระดับคะแนน ต (F) 
หรือ ม.จ.(U) ในรายวิชาที่ขอถอน และจะไมไดรับเงินคาลงทะเบียนคนื  
  (3)  การขอเพิม่หรือถอนรายวิชา  ตองไมขัดตอการลงทะเบียนเรียนในขอ 11 (1) และ     
ขอ 11 (2) 

ขอ 13  การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต  ม.น. (AU) 
  (1)  การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต  ม.น. (AU)  นี้ เมื่อนกัศึกษาไดมีเวลาศึกษาครบรอยละ 
80  ของเวลาศึกษา  ประกอบกับอาจารยผูสอนรายวิชานัน้ ๆ วินิจฉยัวาไดศึกษาดวยความตั้งใจ  ใหบันทึก
ระดับคะแนน  ม.น. (AU) ไวในระเบยีน  หากนักศกึษามีเวลาศึกษาไมครบรอยละ  80 ของเวลาศึกษา โดย
ใหอาจารยผูสอนใหระดับคะแนน  ถ  (W)  ในรายวิชานัน้ 
  (2)  หนวยกิตของรายวิชาทีศ่ึกษาโดยไมนบัหนวยกิต  ม.น. (AU)  จะไมนับรวมเขาเปน
หนวยกิตสะสมและหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร 

(3)  นกัศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไมนับหนวยกิตแลว นักศึกษาผูนั้น
จะลงทะเบยีนเรียนในรายวิชานั้นซ้ําอีก  เพือ่เปนการนับหนวยกิตในภายหลังก็ได 
  (4)  มหาวิทยาลัยอนุมัติใหบคุคลภายนอก  ที่ไมใชนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขาศึกษา   
บางรายวิชาเปนกรณีพิเศษ  โดยไมนับหนวยกิตได  แตบุคคลนั้นจะตองมีคุณสมบัติและพื้นความรู          
ทางการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเหน็สมควร และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ  หรือระเบียบ หรือประกาศ
มหาวิทยาลัย    วาดวยการนั้น ๆ เชนเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมใน
การจัดการศกึษาตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

ขอ 14  การเทยีบโอนรายวิชา ใหเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัย
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน 
 

หมวด 4 
การลาของนักศึกษา 

  ขอ 15 การลาพักการศึกษา 
  (1) นกัศึกษาอาจยื่นคํารองตอคณบดี เพื่อขออนุญาตลาพักการศึกษาไดไมเกิน   2   ภาค      
การศึกษาปกต ิดังกรณีตอไปนี้ 
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 (ก)  ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
 (ข) ไดรับทนุแลกเปลี่ยนนกัศึกษาระหวางประเทศหรือทนุอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย 
เห็นสมควรสนับสนุน 
 (ค) ปวยจนตองพักรักษาตวัตามคําส่ังแพทยเปนเวลานานเกินกวารอยละ 20 ของเวลา
ศึกษาในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ โดยมีใบรับรองแพทย 
 (ง) มีความจําเปนสวนตวั  โดยนกัศึกษาผูนั้นไดศกึษาในมหาวิทยาลัยมาแลว 
ไมนอยกวา  1  ภาคการศึกษา 

(2)  เมื่อนกัศึกษามีเหตุสุดวิสัยจําตองลาพักการศึกษา ใหยืน่คํารองตอคณบดีโดยเร็วทีสุ่ด 
(3) ในการลาพักการศึกษา  นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกวา  2  ภาคการศึกษาปกติ 

ติดตอกัน   หรือในภาคการศึกษาแรกที่ไดขึน้ทะเบยีนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไมได   เวนแตจะได    
รับอนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ 
  (4)  นกัศึกษาทีไ่ดรับอนุญาตใหลาพกัการศกึษาแลว  เมื่อจะกลับเขาศึกษาจะตองยื่นคาํรอง
ขอกลับเขาศึกษาตอคณบดี กอนกําหนดวนัลงทะเบียนเรียนของมหาวทิยาลัยไมนอยกวา  1  สัปดาห 

 (5)  การลาพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษา  จะมีผลดังตอไปนี ้
(ก)   ถาวนัที่ขอลาพักการศึกษาอยูในระหวาง  2  สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาค 

การศึกษาปกต ิ หรือสัปดาหแรกนับจากวนัเปดภาคการศึกษาฤดูรอน  รายวิชาที่นกัศกึษาลงทะเบยีนเรียน 
ทั้งหมดจะไมปรากฏในระเบียน 

 (ข)   ถาวันที่ขอลาพักการศึกษาพนกําหนด  2  สัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 12 สัปดาห 
แรกนับจากวนัเปดภาคการกศึกษาปกติ หรือเมื่อพนกําหนดสัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 6 สัปดาหแรกนับ
จากวนัเปดภาคการศกึษาฤดรูอน  ใหบันทกึระดับคะแนน  ถ (W)  ไวในระเบยีนสําหรับทุกรายวิชาที่นักศกึษา
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษานัน้ ๆ  
 (ค)  ถาวันที่ขอลาพักการศึกษาพนกําหนด 12 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ปกติหรือ 6  สัปดาหแรกนับจากวนัเปดภาคการศึกษาฤดรูอนแลว  ใหบันทึกระดับคะแนน  ต  (F)  หรือ  
ม.จ.  (U)  ไวในระเบียนสําหรับทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ เวนแตกรณีที่
นักศึกษาเจ็บปวยหรือมีเหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐานเชื่อถือได  เมื่อนกัศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา
ใหบันทกึระดบัคะแนน  ถ  (W)  สําหรับทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา นัน้ ๆ  
  (6)  ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา  หรือมีคําส่ังมหาวิทยาลัยให       
พักการศึกษา เนื่องจากถูกลงโทษดวยกรณใีด ๆ  ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยวาดวย
การนั้นภายหลังการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาใด ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาค       
การศึกษานัน้เปนโมฆะ   และมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาบํารุงการศึกษา  คาลงทะเบียนและคาหนวยกิต  
ใหแตนักศึกษาไมตองชําระคาธรรมเนียม เพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  (7)  นกัศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา หรือมีคาํส่ังมหาวิทยาลัยใหพกัการศกึษา
เนื่องจากถูกลงโทษดวยกรณีใด ๆ ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้นกอน
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การลงทะเบียนเรยีนในภาคการศกึษาใด  จะตองชําระเงินคาธรรมเนยีมเพื่อรักษาสภาพการเปนนกัศึกษาตาม
ประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกภาคการศกึษา มิฉะนั้น จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีนของมหาวทิยาลัย 
  (8) การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือการกลับเขาศึกษาใหมหรือการถูกให      
พักการศึกษาแลวแตกรณี  ไมเปนเหตใุหสภาพการเปนนกัศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกวาสองเทาของ
แผนการเรียนตามหลักสูตรนับแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ยกเวนภาคการศกึษาฤดู
รอน 
  ขอ 16 การลาปวย 

(1)   การลาปวยแยกอออกเปน  2  ประเภท ดังนี ้
(ก)  การลาปวยกอนสอบ  หมายถึง  นกัศึกษาปวยกอนภาคการศึกษานั้น ๆ  จะสิ้นสุดลง 

และยังปวยอยูจนกระทั่งถึงวนัสอบ  ซ่ึงทําใหไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได 
(ข) การลาปวยระหวางสอบ  หมายถึง นักศึกษาไดศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแลว  

แตเกดิปวยจนไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได 
  (2)  การลาปวยตามขอ 16 (1) นั้น  นกัศึกษาตองยื่นคํารองขอตอคณบดภีายใน 1 สัปดาห
นับจากวันที่นกัศึกษาเริ่มปวย พรอมดวยใบรับรองแพทย 

หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขอ 17 ใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษา
เพื่อคณะใชเปนเกณฑในการจัดการวดัผลและประเมนิผลการศึกษาสําหรับรายวิชาทีน่ักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในแตละภาคการศึกษา โดยการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา ใหกําหนดเปนระดับคะแนน 
(Grade) คาระดับคะแนนตอหนวยกิต และผลการศึกษา 

หมวด 6 
การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

  ขอ 18 การพนสภาพการเปนนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากผลการศึกษา 
(1)  นกัศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศกึษา  เมื่อมีคาระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตามจํานวน 

หนวยกิต ดังนี ้
 (ก)  มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.20 เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม
ระหวาง 1 ถึง 20 หนวยกิต 
 (ข) มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50 เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม
ระหวาง 21 ถึง 60 หนวยกิต 
 (ค) มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม 
ตั้งแต 61 หนวยกิตขึ้นไป 
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  (2)  กรณีที่นักศึกษาไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบจํานวนหนวยกิตสะสม ตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.90 ขึ้นไป แตไมถึง 2.00 ซ่ึงผลการศึกษาไมเพียง
พอที่จะรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา ใหนกัศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา  ก 
(A)  เพื่อปรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง 2.00 ภายในกาํหนดระยะเวลา 3 ภาคการศกึษา รวมภาคการศึกษาฤดู
รอน แตไมเกนิระยะเวลาสองเทาของแผนการเรียนตามหลักสูตร 
  (3)  นกัศึกษาผูใดที่พนสภาพการเปนนกัศกึษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากผลการศึกษาใน
ภาคการศึกษาใด ๆ  ใหถือวาการลงทะเบียนเรยีนและผลการศึกษาในภาคการศกึษาตอไปเปนโมฆะ  และไมมผีลใด ๆ   

หมวด 7 
การขอรับปรญิญาและการอนุมัติปริญญา 

  ขอ 19  ผูมีสิทธิขอรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน  ดังตอไปนี ้
(1) เปนนักศกึษาภาคการศกึษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร  รวมทั้งรายวิชา

ที่ไดระดับคะแนน ต (F)  หรือ ม.ส. (I)  หรือ ถ  (W)  แตตองไมเกิน 25 หนวยกิต  เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากคณบดีตามขอ 11 (2) 

(2)  เปนนักศกึษาที่ไดศกึษาครบตามหลักสูตรแลว  แตยังมิไดดําเนินการขอรับปริญญา 
  (3)  มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  2  ภาคการศกึษาปกต ิสําหรับหลักสตูร  2 – 3 ปการศึกษา  
หรือไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร  4 – 5 ปการศึกษา 

ขอ 20  การขอรับปริญญา 
 นักศึกษาผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบไุวในขอ  19(1)  จะตองทําหนังสือตามแบบที่

มหาวิทยาลัยกาํหนดยื่นตอคณะกอนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้  
จะตองกระทําภายในกําหนดระยะเวลา  30  วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกตหิรือภายในกําหนด
ระยะเวลา 15  วันนับจากวันเปดภาคการศกึษาฤดูรอน เพือ่ใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อเพือ่ขอรับอนุมัติปริญญา
ตอสภามหาวทิยาลัย 

 การทําหนังสือตามวรรคกอน  จะตองกระทําทุกภาคการศึกษาจนกวานกัศึกษาจะสําเร็จ
การศึกษาตามประกาศสภามหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ขอรับปริญญานั้น ๆ 
  นักศึกษาผูใดมิไดยืน่หนังสือดังกลาว  จะไมไดรับการพจิารณาเสนอชือ่เพื่อรับปริญญาใน
ภาคการศึกษานั้น ๆ  
  นักศึกษาตามขอ  19(2) ที่มไิดยืน่หนังสือดังกลาว  จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อ 
ขอรับปริญญา  ในภาคการศกึษานัน้ ๆ และจะตองชําระเงินคารักษาสภาพการเปนนกัศึกษาตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยกําหนดทกุภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษาทําหนังสือยื่น เพือ่ขอรับปริญญา 
  ขอ 21  การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา 

(1)  เมื่อส้ินภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิไดรับ
ปริญญาตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลยั 
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(2)  กรรมการคณะเปนผูพิจารณานักศกึษาซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและมีความประพฤติดี 
สมควรไดรับปริญญา  โดยเสนอชื่อตอมหาวิทยาลัยนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา     
เมื่อสอบไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาตาง ๆ และไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.00 

(3)  นกัศึกษาตองศึกษารายวชิาตาง ๆ ใหครบตามหลกัสูตรและขอกาํหนดของสาขาวิชานั้น  
กับมีหนวยกิตสะสมไมต่ํากวาที่หลักสูตรกําหนดไว  โดยไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.00  
และไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามขอ  19 (3) จึงจะไดรับ   
การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาในสาขาวิชานัน้ ๆ  

(4)  นกัศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา  ตองชําระหนี้สินที่มีทั้งหมดตอ
มหาวิทยาลัย  และชําระเงนิคาขึ้นทะเบียนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเมือ่สําเร็จการศึกษาตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 
  ขอ 22  การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาประจําภาคการศึกษา  ใหมหาวิทยาลัยนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติในวันเดียวกันกับที่เสนอขออนุมัติปริญญาเกียรตินยิมและเหรยีญเกียรตินยิม 
  ขอ 23  การอนมุัติใหปริญญา 
  สภามหาวิทยาลัยจะพจิารณาอนุมัติปริญญาปการศึกษาละ  3  ครั้ง  คือ  เมื่อส้ินภาค
การศึกษาทีห่นึ่ง  ภาคการศกึษาที่สอง  และภาคการศกึษาฤดูรอน 

หมวด 8 
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม 

  ขอ 24  นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยม ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี ้
  (1) ลงทะเบยีนรายวิชาในมหาวิทยาลัยไมต่ํากวา 72 หนวยกิตสําหรับหลักสูตร 2-3 ปการศึกษา 
หรือไมต่ํากวา 120 หนวยกิตสําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา   หรือไมต่าํกวา 150  หนวยกิตสําหรับหลักสูตร   
5 ปการศึกษา 
  (2) สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาทีห่ลักสูตรกําหนด ทั้งนี้ไมนับระยะเวลาที่นักศกึษา
ขอลาพักการศึกษาตามขอบังคับนี้ 
  (3) ตองไมมีผลการศึกษาที่อยูในเกณฑขั้นไมพอใจ หรือ ม.จ.  หรือต่ํากวาระดับคะแนน  
ขั้นพอใช หรือ ค (C) ในรายวิชาใดวิชาหนึง่ 
  (4) นกัศึกษาผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบตัิครบถวนตาม 24 (1) (2) และ(3) ที่มีคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.75 จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 
  (5) นกัศึกษาผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบตัิครบถวนตาม 24(1) (2)  และ(3) ที่มีคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.50 จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 
  (6) การเสนอชือ่เพื่อรับปริญญาเกียรตินยิม ใหมหาวิทยาลัยนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวเดียวกนักับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจําภาคการศึกษานัน้ 
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  ขอ 25 การใหเกียรตินยิมเหรยีญทองหรือเกยีรตินิยมเหรียญเงิน 
  (1)  ใหมหาวทิยาลัยจัดใหมเีหรียญเกยีรตนิิยมแกผูสําเร็จการศึกษาทีม่ผีลการศึกษาดเีดน 
โดยแยกเปนคณะ 
  (2)  เกยีรตินยิมเหรียญทองใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดปริญญาเกียรตินยิมอันดับ 1 ทีไ่ด   
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแตละคณะ 
  (3) เกยีรตินยิมเหรียญเงินใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเปนที่
สอง และจะตองไดปริญญาเกียรตินยิมอันดับ 1 หรือ 2 ในแตละคณะ กรณีผูสําเร็จการศึกษาไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด แตไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 ในแตละคณะ ใหเกยีรตินิยมเหรียญเงิน 
  การเสนอชื่อเพือ่รับเหรียญเกยีรตินิยม ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ   
ปการศึกษาละหนึ่งครั้ง และใหอธิการบดนีําเสนอตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกัน
กับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจําภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา 

บทเฉพาะกาล 

  ขอ 26 ใหนําขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม มาใช
บังคับกับนักศกึษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2550 โดยอนุโลม 

   ประกาศ  ณ  วนัที่  8  มีนาคม  พ.ศ. 2550 
 
 

    (ลงชื่อ)    จรวยพร  ธรณนิทร 
                   (นางจรวยพร  ธรณินทร) 
                   ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

                                                นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ภาคผนวก ข 
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 



 

 

 



 

 

 

ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
รายการ หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1. ช่ือหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
 

2. มาตรฐาน
หลักสูตร 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

3. วัตถุประสงค์
หลักสูตร 

1. เพื่อผลิตวิศวกรปฏิบัติการท่ีมีความสามารถ
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อผลิตวิศวกรท่ีมีความสามารถปฏิบัติงาน
ในระบบเคร่ืองกล โดยมีพื้นฐานในด้านการ
พัฒนาระบบเครื่องกลและการออกแบบ ท้ัง
ส า ม า ร ถ เ สนอ ข้ อ มู ล ท่ี เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ดําเนินการออกแบบ ติดต้ังและทดสอบได้ 

3. เพื่อฝึกฝนให้มีความคิดริเร่ิม มีกิจนิสัยในการ
ค้นคว้าและปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่
เสมอ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและ
เหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการ
วางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ  ซ่ึง
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน 

4. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ระเบียบวินัย ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ความขยันหม่ันเพียรความ
สํานึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ  ความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม 

 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ให้เป็น
วิศวกรท่ีมีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม
และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ
เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต ใ น สั ง ค ม ท่ี มี ก า ร
เปล่ียนแปลง 

2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียน การ
สอน การวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ 

3. เพื่อการเผยแพร่ พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

 

4. โครงสร้าง
หลักสูตร 

หน่วยกิตรวม 145 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 32 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม 149 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 32 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
รายการ หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

5. มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ 
TQF 

ไม่กําหนด มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านได้แก่ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ทักษะพิสัย 

6. คําอธิบายรายวิชา ภาษาไทย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
7. รายวิชาท่ีมีการ
ปรับปรุง 

04-113-203 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 
(Fundamentals of Electrical Engineering)  
3(2-2-5) 
ศึกษาและปฏิบัติการ เกี่ ยวกับวิ เคราะห์
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ระบบ
ไฟฟ้าของการไฟฟ้า เคร่ืองวัดไฟฟ้า พื้นฐาน
อุปกรณ์ อิ เ ล็กทรอนิก ส์  เค ร่ืองกลไฟฟ้ า
กระแสตรงและกระแสสลับ วงจรควบคุม
มอเตอร์ กระแสสลับชนิด 3 เฟสด้วยคอน
แทคเตอร์ อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า วิเคราะห์
ระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าร่ัว 

04-113-203 หลักมูลทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
(Fundamentals of Electrical Engineering) 
3(2-2-5) 
การวิ เคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสส ลับ ข้ัน พ้ืนฐ าน  แรงดั น ไฟฟ้ า 
กระแสไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 
ความรู้เบ้ืองต้นสําหรับเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 
เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ และการใช้งาน
มโนมติของระบบไฟฟ้าสามเฟส วิธีการส่งจ่าย
กําลังไฟฟ้า พื้นฐานเคร่ืองวัดไฟฟ้า 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับช่ือวิชา ตามมติท่ีของประชุมคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมของสภา
วิศวกร 
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
รายการ หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 04-211-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Mechanics) 3(3-0-6)  
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ 
แรงและระบบแรง  ผลลัพธ์ของระบบแรง 
การสมดุล แรงในช้ินส่วนของโครงสร้างและ
เคร่ืองจักรกล  แรงภายใต้ของไหลท่ีอยู่นิ่ง  
จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาค
และวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคล่ือนท่ีข้อท่ีสอง
ของนิวตัน  งานและพลังงาน  การดลและ
โมเมนตัม 

04-211-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Mechanics) 3(3-0-6)  
หลักการเบ้ืองต้นของกลศาสตร์ ระบบแรง 
ผลลัพธ์ของแรง การสมดุล การวิเคราะห์
โครงสร้าง  แรงภายใต้ของไหล ท่ีอยู่ นิ่ ง 
จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาค
และวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคล่ือนท่ีข้อท่ีสอง
ของนิวตัน  งานและพลังงาน  การดลและ
โมเมนตัม 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมของสภา
วิศวกร 

 04-211-102 เขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 3(1-4-4) 
ศึกษาเกี่ยวกับ ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การ
เขียนแบบภาพฉาย การกําหนดขนาดและพิกัด
ความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย และภาพคล่ี การ
ส เ ก็ ตภ าพ  ก า ร เ ขี ยนภ าพแยก ช้ินและ
ภาพประกอบการอ่านและวิเคราะห์แบบงาน 
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 3(2-3-4) 
ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพ
ฉาย ภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัด
ความเผ่ือ ภาพตัด ภาพช่วยและภาพคล่ี การ
สเก็ ต ช์ภาพ  การ เ ขียนภาพแยก ช้ินและ
ภาพประกอบ การอ่านและวิเคราะห์แบบงาน 
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมของสภา
วิศวกร 
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 04-212-201 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
(Thermodynamics 1) 3(3-0-6) 
ศึกษาเกี่ยวกับกฎข้อท่ีหนึ่งเทอร์โมไดนามิกส์ 
กฎข้อท่ีสองของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฎจักร
ต่างๆ ทางเทอร์โมไดนามิกส์ พลังงานรูปแบบ
ต่างๆ เอนโทรปี พื้นฐานการถ่ายเทความร้อน
และการเปล่ียนแปลงรูปของพลังงาน 

04-212-201 เธอร์โมไดนามิกส์ 1 
(Thermodynamics 1) 3(3-0-6) 
กฎข้อท่ีหนึ่งของเธอร์โมไดนามิกส์ สมบัติของ
สารบ ริ สุท ธ์ิ  กฎ ข้อ ท่ีสองของ เ ธอ ร์ โม
ไดนามิกส์ วัฎจักรคาร์โนต์ พลังงาน เอนโทรปี 
พื้นฐานการถ่ายเทความร้อน การเปล่ียนรูป
พลังงาน 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับช่ือวิชา ตามมติท่ีของประชุมคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาพื้นฐานทางวศิวกรรมของสภา
วิศวกร 

 04-311-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 
(Basic Engineering Training) 3(1-6-2) 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานพื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือกลการใช้
เคร่ืองมือวัด งานตะไบ พื้นฐานงานเจาะ การ
ทําเกลียวระบบต่างๆ  ตลอดจนเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ต่างๆ 

04-311-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 
(Basic Engineering Training 1) 3(1-6-2) 
งานพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
เคร่ืองมือกล การใช้เคร่ืองมือวัด งานตะไบ 
พื้นฐานงานเจาะ  การทํ า เก ลียวด้ วย มือ 
ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับช่ือวิชา ตามมติท่ีประชุม 
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพ่ือให้เนื้อหามีความ
กระชับ 
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 04-311-102 การฝึกวิชาชีพพื้นฐานทาง
วิศวกรรม (Basic Professional Engineering 
Training) 2(1-3-2) 
ศึกษาวิชาชีพและปฏิบัติเกี่ยวกับงานพ้ืนฐาน
ทางด้านวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า
พื้นฐานการเ ดินสายไฟฟ้า  การต่อไฟฟ้า
กระแสตรงกระแสสลับ การต่อวงจรไฟฟ้า
ศึกษา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น การ
บัดกรีการทําแผ่น PCB งานไม้ตลอดจน
เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 

04-311-102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2 
(Basic Engineering Training 2) 3(1-6-2) 
งานพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานไฟฟ้าพ้ืนฐาน การเดินสายไฟฟ้า การต่อ
ไฟฟ้ ากระแสตรงกระแสสลับ  การต่ อ
วงจรไฟฟ้า  ศึกษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้น การบัดกรี การทําแผ่นวงจรพิมพ์ 
(PCB) และกระบวนการเช่ือมโลหะ 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับช่ือวิชา ตามมติท่ีประชุม 
ปรับรายละเอียดหน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้อง
กับวิชา  04-311-101 การฝึกพื้นฐานทาง
วิศวกรรม 1 
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพ่ือให้เนื้อหามีความ
กระชับ 

 04-311-103 วัสดุวิศวกรรม (Engineering 
Materials) 3(3-0-6) 
ศึกษาเกี่ ยวกับวัสดุวิศวกรรม  เ ช่น  โลหะ 
พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต และวัสดุ
เชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปล
ความหมาย การทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของ
วัสดุวิศวกรรม  และการแปลความหมาย 
การศึกษาโครงสร้างมหภาค และจุลภาคท่ี
เกี่ ย ว ข้องกับสมบัติ ของวัสดุ วิ ศวกรรม 
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โดยการใช้วัสดุ
วิศวกรรม 

04-311-103 วัสดุวิศวกรรม (Engineering 
Materials) 3(3-0-6) 
ความสัมพันธ์ระหว่าง  โครงสร้าง  สมบัติ 
กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ ของ
กลุ่มวัสดุวิศวกรรมหลัก เช่น โลหะ โพลีเมอร์ 
เซรามิกและวัสดุผสม แผนภาพสมดุลเฟส
และการแปลความหมาย สมบัติทางกลและ
การเส่ือมสภาพของวัสดุ 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมของสภา
วิศวกร 
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 04-312-101 กระบวนการผลิต 
(Manufacturing Processes) 3(3-0-6) 
ศึกษาเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตข้ันพื้นฐาน 
เช่น การผลิตโลหะจําพวกเหล็ก  งานหล่อ
โลหะ การแปรรูปวัสดุ การตัดข้ึนรูปวัสดุ การ
ต่อประกอบ  การตกแต่ง ผิว สํา เ ร็จ  การ
เปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ เคร่ืองมือ
วัดทดสอบและตรวจสอบวัสดุทางวิศวกรรม 
ตลอดจนการใช้เคร่ืองจักรในการผลิตระบบ
อัตโนมัติ 

04-312-101 กระบวนการผลิต 
(Manufacturing Processes) 3(3-0-6) 
แนวคิดทางกรรมวิธีการผลิตข้ันพื้นฐาน เช่น 
การผลิตโลหะจําพวกเหล็ก งานหล่อโลหะ 
การแปรรูปวัสดุ การต่อประกอบ การตกแต่ง
ผิวสําเร็จ  การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติทาง
กายภาพ เคร่ืองมือวัดทดสอบ และตรวจสอบ
วัสดุทางวิศวกรรม ความสัมพันธ์ของวัสดุ 
และกรรมวิ ธีการผ ลิต  ตลอดจนการใ ช้
เคร่ืองจักรในการผลิตระบบอัตโนมัติ พื้นฐาน
ต้นทุนการผลิต 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมของสภา
วิศวกร 

 04-312-204 การบริหารงานวิศวกรรม 
(Engineering Management) 3(3-0-6) 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการ มนุษยสัมพันธ์
ในการทํางาน การเพิ่มผลผลิตทางวิศวกรรม 
กฎหมายการค้า  กฎหมายแรงงานความ
ปลอดภัยเบ้ืองต้นการตัดสินใจ สําหรับการ
ผลิตการพยากรณ์ในงานการผลิต การเงิน 
ก า ร ต ล า ด  กั บ ง า นท า ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบ้ืองต้น การบริหาร
โครงการ การบริหารควบคุมคุณภาพท้ังระบบ
การศึกษาความเป็นไปได้เบ้ืองต้น 

04-312-206 การบริหารงานวิศวกรรม 
(Engineering Management) 3(3-0-6) 
หลักการจัดการ   มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน   
การเพ่ิมผลผลิตทางวิศวกรรม   การพยากรณ์
และการวางแผนในงานการผลิต  การตลาด  
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบ้ืองต้น การบริหาร
โครงการ    
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมของสภา
วิศวกร 
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 04-312-305 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
(Maintenance Engineering) 3(3-0-6)  
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร
ชนิดต่าง ๆ เช่น แบบเชิงป้องกัน แบบแก้ไข
ปรับปรุง การเส่ือมสภาพเครื่องจักร การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตโดย TPM การเพิ่ม
ประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร OEE การ
บริหารงานบํารุงรักษาระบบต่าง  ๆ  เ ช่น 
งบประมาณ  ดัชนีสมรรถนะและการใช้
โ ป ร แ ก ร ม  อุ ป ก รณ์  ก า ร ต ร ว จ สภ าพ 
เคร่ืองจักรกล การวางแผนและการควบคุม
การบํารุงรักษา ความปลอดภัยในการทําการ
ซ่อมเคร่ืองจักร  และอุปกรณ์  การวัดและ
ประเมินผลการบํารุงรักษา 

04-312-307 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
(Maintenance Engineering) 3(3-0-6) 
แนวคิดทางการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร มูลเหตุ
ของการเส่ือมสภาพเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
การตรวจสภาพเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ การ
ว า งแผนและการควบ คุมกิ จกรรมการ
บํารุงรักษา การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ และ
ความเสียหายทางสถิติ การวัดการประเมินผล
ประสิทธิภาพบํารุงรักษา 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมของสภา
วิศวกร 

 04-312-306 การวิจัยการดําเนินงาน
(Operations Research) 3(3-0-6) 
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบ้ืองต้นของการวิจัย
ดําเนินงานปัญหาของการโปรแกรมเชิงเส้น 
การขนส่ง  การจัดสรรงาน  การวิ เคราะห์
โครงข่ายงาน  ทฤษฎีแถวคอย  ทฤษฎีเกม 
โปรแกรมพลวั ตและการนํ า โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ของ
การวิจัยดําเนินงาน 

04-312-310 การวิจัยการดําเนินงาน
(Operations Research) 3(3-0-6) 
การแนะนําวิธีการวิจัยการดําเนินงาน ในการ
แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการโดยเน้น
การใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ กําหนดการ
เชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ทฤษฏีเกม ทฤษฏี
แถวคอย ตัวแบบการจัดการพัสดุคงคลัง และ
การมอบหมายงาน และการใช้การจําลอง
สถานการณ์ในกระบวนการตัดสินใจ 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมของสภา
วิศวกร 
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 04-312-307 สถิติสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 
(Statistics for Industrial Engineering)  
3(3-0-6) 
ศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจ แบบมีการทดลอง
และไม่มีการทดลอง การทดสอบสมมติฐาน
แบบพาราเมตริกและแบบนอนพาราเมตริก 
การประมาณค่าสถิติ  การวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนเนื่องจากปัจจัยเดียวและสองปัจจัย 
การพยากรณ์  แบบอนุกรมเวลา  และการ
วิเคราะห์การถดถอย 

04-312-202 สถิติวิศวกรรม (Engineering 
Statistics) 3(3-0-6) 
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมาน
ทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช้วิธีการทาง
สถิติเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหา 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับช่ือวิชา เพื่อให้สอดคล้องช่ือวิชาพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมของสภาวิศวกร 
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมของสภา
วิศวกร 

 04-312-308 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม
(Engineering Economy) 3 (3-0-6) 
ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรมและเข้าใจหลักการวิเคราะห์ 
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ท่ีจะนําไปใช้งาน
วิศวกรรมการคิดต้นทุน การคิดดอกเบ้ีย การ
คิด ค่ า เ ส่ื อมร าค า  ก า รประ เ มิน ค่ าท า ง
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก
เปรียบเทียบค่าอัตราผลตอบแทน ภาษีเงินเฟ้อ 
และโครงการต่างๆ 

04-312-412 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม
(Engineering Economy) 3 (3-0-6) 
วิธีการเปรียบเทียบค่าเงินลงทุนตามหลักของ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  ค่าเส่ือมราคา   การ
หาค่าราคาทดแทน   การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  
ความเส่ียงและความไม่แน่นอนในการลงทุน   
การประเมินราคารายรับและรายจ่าย   ภาษี และ
ผลท่ีจะเกิดตามมาภายหลัง   
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมของสภา
วิศวกร 
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 04-312-309 การควบคุมคุณภาพ  (Quality 
Control) 3(3-0-6) 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักในการควบคุมคุณภาพใน
ระบบการผลิตและบริหาร เลือกใช้เคร่ืองมือ
ในการควบคุมคุณภาพท้ัง 7 อย่าง ได้แก่ ใบ
ตรวจสอบ  ฮีสโตแกรม  แผนภาพพาเรโต 
แผนภาพสาเหตุและผล กราฟ แผนภาพการ
กระจายและแผนภูมิควบคุม ศึกษาการสร้าง
แผนควบคุมคุณภาพ  กําหนดแผนการสุ่ม
ตัวอย่ าง  เพื่ อสร้างมาตรฐานคุณภาพให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เทคนิคในการ
ระดมสมอง  และการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม
สร้างคุณภาพ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการมี
ระบบคุณภาพ  ความเ ช่ือถือได้  และการ
ประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

04-312-308 การควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) 3(3-0-6) 
นิยามคุณภาพทางด้านการจัดการคุณภาพ 
เทคนิคในการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์
ความสามารถของกระบวนการผลิต การสุ่ม
ตัวอย่างและการออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่าง 
ความน่าเช่ือถือทางวิศวกรรมในการผลิต การ
ประกันคุณภาพเบ้ืองต้น 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมของสภา
วิศวกร 

 04-312-310 การวางแผนและควบคุมงานการ
ผลิต (Production Planning and Control) 
3(3-0-6)   
ศึกษาลักษณะของระบบการผลิต เทคนิคการ
พยากรณ์ การวางแผนกระบวนการผลิต การ
วิเคราะห์ต้นทุน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ การจัด
ตารางการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง และ
การควบคุมการผลิต 

04-312-413 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
(Production Planning and Control)  
3(3-0-6) 
ระบบการผลิตเบ้ืองต้น เทคนิคการพยากรณ์ 
การจัดการพัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต 
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลกําไรสําหรับการ
ตัดสินใจ การจัดตารางการผลิตและควบคุม
การผลิตโครงการโดยใช้เทคนิค PERT/CPM 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับช่ือวิชา เพื่อให้สอดคล้องช่ือวิชาพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมของสภาวิศวกร 
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมของสภา
วิศวกร 
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 04-312-311 วิศวกรรมความปลอดภัย  
(Safety Engineering) 3(3-0-6) 
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดต้ังองค์กรความปลอดภัย
ทางวิศวกรรมการ  ฝึกระบบรักษาความ
ปลอดภัยการประกันอุบัติเหตุ การวิเคราะห์
และป้องกันอุบัติภัยในกระบวนการผลิตทาง
วิศวกรรม  อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางวิศวกรรม การสอบสวน
อุ บัติ เหตุ  การประ เมินความ เ ส่ี ยง  และ
กฎหมายความปลอดภัย 

04-312-311 วิศวกรรมความปลอดภัย  
(Safety Engineering) 3(3-0-6) 
ความรู้เ บ้ืองต้นของหลักการป้องกันการ
สูญเสีย  การออกแบบ  การวิเคราะห์ และการ
ควบคุมป้องกันอุบัติภัยท่ีเกิดกับบุคคล  และ
สถานท่ีทํางาน    เทคนิคท่ีใช้กับระบบความ
ปลอดภัย   หลักการบริหารความปลอดภัย  
และกฎหมายความปลอดภัย 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมของสภา
วิศวกร 

 04-312-313 การศึกษางาน (Work Study) 
3(3-0-6) 
ศึกษาการเพ่ิมผลผลิตองค์ประกอบของเวลาท่ี
ใช้ทํางานหน่ึง ๆ ให้เสร็จเทคนิคในการบันทึก
ข้อมูลด้วยแผนภูมิกระบวนการผลิตแผนภูมิ 
การเคล่ือนท่ีแผนภาพการเคลื่อนท่ีแผนภาพ
เส้นด้าย แผนภูมิกระบวนการผลิตหลายชนิด 
แผนภูมิสองมือ  เทคนิคการตั้งคําถามการ
ปรับปรุงแก้ไข การใช้ประโยชน์สูงสุดจากคน
และเคร่ืองจักร การเคล่ือนไหวของคน ณ จุด
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจับเวลา
โดยตรง การหาเวลามาตรฐานการสุ่มงาน และ
ส่ิงท่ีช่วยสนับสนุนในการศึกษางาน เช่น การ
ขนถ่ายวัสดุ 

04-312-309 การศึกษางานอุตสาหกรรม 
(Industrial Work Study) 3 (3-0-6) 
ความรู้ในการทํางานจากการศึกษาเวลาและการ
เคล่ือนไหว  การปฏิบัติและข้ันตอนรวมทั้งการ
ประยุกต์หลักการของการเค ล่ือนไหวท่ี
เหมาะสมในการทํางาน   การใช้แผนภู มิ 
แ ผนภ าพแสด ง ข้ั น ต อนก า ร ไ ห ลขอ ง
กระบวนการผลิต  แผนภูมิคน-เคร่ืองจักร  
ศึกษาการเคล่ือนไหวแบบจุลภาค  สูตรเวลา
มาตรฐาน  การสุ่มงาน  การเทียบหาระดับอัตรา
มาตรฐาน  ระบบข้อมูลมาตรฐานและการใช้
เคร่ืองมือให้สัมพันธ์กับงาน 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับช่ือวิชา เพื่อให้สอดคล้องช่ือวิชาพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมของสภาวิศวกร 
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมของสภา
วิศวกร 
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 04-312-415 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
(Industrial Plant Design) 3(3-0-6)  
ศึกษาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม เช่น 
ทําเลที่ตั้งโรงงาน ชนิดของผังโรงงานตัวอาคาร
โรงงานท่ีดินระบบการไหลของวัสดุ  การ
ออกแบบวิเคราะห์กระบวนการผลิต กําลังการ
ผลิตการประเมินผลต้นทุนการวางผังโรงงาน 
หลักการบริหารโครงการ 

04-312-414 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
(Industrial Plant Design) 3(3-0-6) 
แนะนําการออกแบบโรงงาน การวิเคราะห์การ
ออกแบบโรงงานข้ันต้น การวางแผนและการ
จัดวางผังส่ิงอํานวยความสะดวก การขนถ่าย
วัสดุ ลักษณะของปัญหาด้านการจัดวางผัง
โรงงานการเ ลือกทําเลที่ ตั้ ง โรงงาน  การ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ชนิดของ การออกแบบผัง
งานบริการและผังงานสนับสนุน 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
เนื้อหารายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมของสภา 
วิศวกร

 04-612-202 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics 
Circuits) 3(2-2-5) 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการทํางาน
ของหลอดอิเล็กตรอน พื้นฐานทางฟิสิกส์ของ
สารกึ่งตัวนํา ทฤษฎีรอยต่อสารพีสารเอ็น 
คุณลักษณะการประยุกต์ใช้งานไดโอด ซีเนอร์
ไดโอด วงจรจัดรูปสัญญาณ การออกแบบวงจร
แหล่งจ่ายไฟตรงอย่างง่าย การออกแบบวงจร
ทวีคูณแรงดันไฟตรงทรานซิสเตอร์ 2 รอยต่อ
และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า การทํางาน
คุณลักษณะข้อกําหนดต่างๆ เทคนิคการจัด
ไบอัส การวิเคราะห์และออกแบบวงจรขยาย
สัญญาณขนาดเล็ก หลักการทํางานของออป
แอมป์และการประยุกต์ใช้งานออปแอมป์ 
ปฏิบัติการทดลองสอดคล้องและครอบคลุม
เนื้อหาทางทฤษฎี 

04-613-201 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics 
Circuits) 3(2-3-4) 
ลักษณะสมบัติกระแส-แรงดันและแบบจําลอง
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรขยายพ้ืนฐาน
ท่ีใช้ทรานซิสเตอร์ การไบแอสทรานซิสเตอร์ 
การวิเคราะห์วงจรขยายสําหรับสัญญาณขนาด
เล็กท่ีใช้ทรานซิสเตอร์ ผลตอบเชิงความถ่ีของ
วงจรขยายสําหรับสัญญาณขนาดเล็กท่ีใช้
ทรานซิสเตอร์ วงจรขยายท่ีมีการป้อนกลับ 
ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้กับวงจรแบบ
เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วงจรกําเนิดสัญญาณ 
วงจรขยายกําลัง แหล่งจ่ายไฟตรงแบบเชิงเส้น
และแหล่งจ่ายไฟตรงแบบวิธีสวิตช์ ความรู้
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับรายละเอียดหน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้อง
กับเนื้อหารายวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อให้เนื้อหากระชับ
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 04-612-203 คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ 
(Computer Aided Design) 3(2-3-4) 
ศึกษาและปฏิ บัติ ก าร เกี่ ย วกับห ลักการ 
วิธีการใช้โปรแกรมออกแบบช้ินงานแบบสอง
มิติ  สามมิติ  โดยใช้โปรแกรม  (Software) 
สมัยใหม่ การสร้างและแก้ไขโดยคําส่ัง พร้อม
จัดเก็บข้อมูลแบบต่างๆ 

04-612-202 คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ 
(Computer Aided Design) 3(2-3-4) 
หลักการพื้ นฐ าน สํ าห รับคอมพิ ว เ ตอ ร์
กราฟฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ การนําคอมพิวเตอร์
ช่วยในการสร้างช้ินงานแบบ  2 มิติ  3 มิต ิ
พื้นผิวและทรงตัน  หลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการเช่ือมต่อกับ
อุปกรณ์รอบนอก การสร้างแบบประกอบ
ช้ินส่วน   การแสดงรายละเอียดของช้ินส่วน
และ จํ า ลอ งก า ร เ ค ล่ื อน ท่ี ขอ ง ช้ิน ส่ วน
เคร่ืองจักรกล  
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อใหมี้ความ
ครอบคลุมและทันสมัยมากข้ึน 

 04-612-305 การควบคุมไฮดรอลิกส์และ 
นิวแมติกส์ (Hydraulics and Pneumatics 
Control)  3(2-3-6) 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐาน
ของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์หลักการ
ทํางานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ใน
ระบบ สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้อง การออกแบบ
ควบคุมการทํางานและการประยุกต์ใช้งาน 
การตรวจสอบและแก้ไขจุดบกพร่องตลอดจน
การบํารุงรักษา ปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม
ท้ังระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

04-612-304 การควบคุมไฮดรอลิกส์และ 
นิวแมติกส์ (Hydraulics and Pneumatics 
Control) 3(2-3-4) 
ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ ช้ินส่วนและ
อุ ป ก ร ณ์ ข อ ง ร ะ บ บ ไ ฮ ด ร อ ลิ ก ส์ แ ล ะ
นิวแมติกส์ สัญลักษณ์และวงจรพื้นฐานของ
ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ การควบคุม
ระบบไฮดรอ ลิก ส์และ นิวแมติ ก ส์แบบ
ธรรมดาและไฟฟ้า การวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ การ
บํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับรายละเอียดหน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้อง
กับเน้ือหารายวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพ่ือให้เนื้อหามีความ
กระชับ 
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 04-613-305 ไมโครโพรเซสเซอร์ในงาน
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Microprocessors 
for Mechatronics Engineering) 3(2-3-4) 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับพื้นฐานของไม
โครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ฮาร์ดแวร์ของระบบไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ
ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์  ก า ร เ ขี ย น
โปรแกรมควบคุม ระบบอินเตอร์รัปต์ไทม์
เมอร์และเคาท์ เตอร์  พอร์ตอนุกรม  การ
ประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ภายนอก 

04-612-305 ไมโครโพรเซสเซอร์และการ
ควบคุมแบบลําดับ (Microprocessors and 
Sequence Control) 3(2-3-4) 
พื้ น ฐ านของ ไม โคร โพร เซส เซอ ร์ และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรมของไมโคร
โพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ การ
เขียนโปรแกรมควบคุม พอร์ต ระบบอินเตอร์
รัปต์ ไทเมอร์และเคาน์เตอร์ การประยุกต์ใช้งาน
พื้นฐานการควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี 
โปรแกรมพีแอลซี  การ เ ขี ยนโปรแกรม
ภาษาแลดเดอร์  คําส่ังและอุปกรณ์เช่ือมต่อ
สําหรับการควบคุมแบบอันดับ คําส่ังและ
อุปกรณ์เช่ือมต่อพิเศษของพีแอลซี การส่ือสาร
ระหว่างพีแอลซีกับเคร่ืองมือควบคุมอ่ืน การ
ประยุกต์ พีแอลซีด้านอุตสาหกรรม การเลือก 
การติ ดตั้ ง  การทดสอบพีแอลซีและการ
ประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับช่ือวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้มีความครอบคลุม
และทันสมัยมากข้ึน 
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 04-613-304 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและ 
แมชีนวิชนั (Industrial Robotics and 
Machine Vision) 3(2-2-5) 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับชนิดของระบบ
อัตโนมัติ  หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมเ บ้ืองต้น 
ประวัติของหุ่นยนต์ จํานวนของหุ่นยนต์และ
งานหลักท่ีใช้พลังงานจลน์ของระบบหลาย
องศาอิสระการจําลองด้วยซอฟต์แวร์ ระบบ
เปิดมาตรฐานความปลอดภัย  ภาษาของ
หุ่ น ยน ต์  ก า ร ออกแบบ เ วิ ร์ ค เ ซล  ก า ร
อินเตอร์เฟสฮาร์ดแวร์ ทบทวนการควบคุม
แบบป้อนกลับ การควบคุมในระบบคาทีเชียล
และระบบข้อต่อกลยุทธ์ในการควบคุมการ
เค ล่ือนที่ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  การ
ควบ คุม ตํ าแหน่ งของแขนกล  หุ่ นยนต์
อุตสาหกรรมชนิดข้อต่อเดียว การควบคุมการ
เคล่ือนท่ีแขนหุ่นยนต์  สําหรับงานขนส่ง
ลํา เ ลียงด้วยสายพานลําเ ลียง  ตัวขับและ
อุปกรณ์วัดสําหรับหุ่นยนต์  มโนภาพของ
แมชีนวิ ช่ัน  การได้มาของภาพ  การติดตั้ง
อุปกรณ์ให้แสงสว่าง กล้อง ตัวตรวจจับการ
เห็น  กรรมวิ ธีทางภาพและการวิ เคราะห์
เทคนิคของ แมชีนวิช่ัน 3 มิติ การทําภาพให้ดี
ข้ึน การทําซํ้าของภาพ การต่อและการทํางาน
ร่วมกันของกล้องกับหุ่นยนต์ 

04-612-410 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและ 
แมชีนวิชนั (Industrial Robotics and 
Machine Vision) 3(3-0-6) 
พื้นฐานเทคโนโลยีหุ่นยนต์  ประวัติของ
หุ่นยนต์ จํานวนของหุ่นยนต์และงานหลักท่ี
ใช้พลังงานจลน์ของระบบหลายองศาอิสระ
ก ารจํ า ลอ งด้ ว ยซอฟต์ แ ว ร์  ระบบ เ ปิ ด
มาตรฐานความปลอดภัย ภาษาของหุ่นยนต์ 
การออกแบบเวิ ร์คเซล  การอินเตอร์เฟส
ฮาร์ดแวร์ ทบทวนการควบคุมแบบป้อนกลับ 
การควบคุมในระบบคาทีเชียลและระบบข้อ
ต่อกลยุทธ์ในการควบคุมการเคล่ือนท่ีของ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การควบคุมตําแหน่ง
ของแขนกล หุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิดข้อต่อ
เดียว การควบคุมการเคล่ือนท่ีแขนหุ่นยนต์ 
สําหรับงานขนส่งลําเลียงด้วยสายพานลําเลียง 
ตั ว ขับและ อุปกรณ์ วั ด สํ าห รับหุ่ น ยนต์  
มโนภาพของแมชีนวิชัน การได้มาของภาพ 
การติดต้ังอุปกรณ์ให้แสงสว่าง กล้อง          ตัว
ตรวจจับการเห็น กรรมวิธีทางภาพและการ
วิเคราะห์เทคนิคของแมชีนวิชันสามมิติ การ
ทําภาพให้ดีข้ึน การทําซํ้าของภาพ การต่อ  
และการทํางานร่วมกันของกล้องกับหุ่นยนต์
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับรายละเอียดหน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้อง
กับเน้ือหารายวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมของสภา
วิศวกร 
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 04-513-409 เซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ 
(Sensors and Transducers) 3(3-0-6)  
ศึกษา เกี่ ย วกับ คุณ ลักษณะของ อุปกรณ์
ตรวจจับและตัวแปลงสัญญาณทางด้านแสง 
ความร้อน ความดัน การเคล่ือนท่ี การไหล 
ระดับของไหล  ปฏิกิ ริยาทางเคมี  การนํา
อุปกรณ์ตรวจจับและตัวแปลงสัญญาณไป
ประยุกต์ใช้งาน 

04-613-202 เซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ 
(Sensors and Transducers) 3 (2-3-4) 
การวัดทางตรงและการวัดทางอ้อม หลักการ
ทํางานของเซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ ใน
การวัดทางกลและทางไฟฟ้า  คุณสมบัติของ
เซนเซอร์  ชนิดความต้านทานไฟฟ้า  ชนิด
ความจุไฟฟ้า ชนิดความเหนี่ยวนําไฟฟ้า ชนิด
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดการเปล่ียนแปลงค่า
รีแอกแตนท์ ความผิดพลาดของเซนเซอร์ 
วงจรขยายและวงจรปรับแต่งสัญญาณ การ
ป้องกันสัญญาณรบกวน การต่อลงดิน การส่ง
ข้อมูลระหว่างเซนเซอร์และชุดควบคุม การ
ประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ในงานวิศวกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับรายละเอียดหน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้อง
กับเน้ือหารายวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้มีความ
ครอบคลุมและทันสมัยมากข้ึน 
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 04-612-412 โครงงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
(Mechatronics Engineering Project) 3(1-6-5) 
ศึกษาและวิเคราะห์แผนการดําเนินโครงการ 
ปฏิบัติการในโครงการตามท่ีได้ รับอนุมัติ
วิเคราะห์การปฏิบัติงาน ปัญหาและกําหนด
วิธีการแก้ปัญหา นําเสนอผลการดําเนินงาน
โครงก าร เป็ น ระยะๆ  นํ า เ สนอผลการ
ดําเนินงานในข้ันสุดท้าย และจัดทํารายงาน
โครงการท่ีสมบูรณ์ 

04-612-411 โครงงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
(Mechatronics Engineering Project) 3(1-6-2) 
การสร้างหรือปรับปรุงผลงานท่ีออกแบบไว้
ในโรงฝึกงาน การวิเคราะห์ปัญหาและการ
แก้ ไขปัญหาโดยนํา เอาความรู้ ท่ี ศึกษามา
ประยุก ต์ ให้ เหมาะสมกับงาน  และให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ในการผลิตผลงาน  เน้นการ
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามรูปแบบ 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับรายละเอียดหน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้อง
กันในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกันใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 04-612-310 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
และการผลิต (Computer Aided Design and 
Manufacturing) 3(2-3-4)  
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) สําหรับ
ออกแบบงานในลักษณะทรงตัน (Solid) และ
พื้นผิว (Surface) เรียนรู้ข้ันตอนการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่องานการผลิต (CAM) และ
การเช่ือมโยงข้อมูลกับเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ 
(CNC) 

04-613-303 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
และการผลิต (Computer Aided Design and 
Manufacturing) 3(2-3-4) 
พื้นฐานคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ (CAD) 
และคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  (CAM) 
กระบวนการควบคุมผลิตและปฏิบัติการผลิต 
พื้นฐานการควบคุมเชิงตัวเลข  การเขียน
โปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลข การปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
และคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้มีความ
ครอบคลุมและทันสมัยมากข้ึน 
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 04-612-309 สหกิจศึกษา  
(Cooperative Education) 1(1-0-2) 
ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก ก า ร แ ล ะ แ น ว คิ ด
เกี่ ยวกับสหกิจ ศึกษา  กระบวนการและ
ข้ันตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและ
เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ี
จําเป็น สําหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพใน
สถานประกอบการ ระบบการประกันคุณภาพ 
เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและ
การเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อ
สังคมการทํางาน การเตรียมความพร้อมสู่
ความสําเร็จ 

04-011-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา (Preparation for Co-operative 
Education) 1(0-2-1) 
กระบวนการสหกิจศึกษา  หลักการเขียน
จ ดหม า ย ส มั ค ร ง า น  ก า ร เ ลื อ ก ส ถ า น
ประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ 
วัฒนธรรมองค์กร  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  คุณธรรมจริยธรรม 
กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 
5ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางาน  การใช้งาน
ภาษาอังกฤษเพื่อ  การส่ือสาร  การเ ขียน
รายงาน  การนํา เสนอผลงาน  ทักษะการ
วางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับช่ือวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชา  

ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้มีความ
ครอบคลุมและทันสมัยมากข้ึน 
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 04-612-411 การฝึกงานทางวิศวกรรมแมคคา
ทรอนิกส์ (Mechatronics  Engineering  
Practice) 6(0-40-0) 
ศึกษาและปฏิบัติงาน โดยนําความรู้จากสาขา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานประกอบการจริง โดยมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

04-613-406 การฝึกงานทางวิศวกรรมแมคคา
ทรอนิกส์ (Practice for Mechatronics 
Engineering) 3(0-40-0) 
การปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านวิศวกรรมแมค
คาทรอนิกส์และประยุกต์ความรู้ของการ
ทํางานเพื่อใช้ในสถานประกอบการ โดยมีเวลา
ฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับรายละเอียดหน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้อง
กันในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกันใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  04-613-405 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมแมคคา
ทรอนิกส์ (Co-operative Education for 
Mechatronics Engineering) 6(0-40-0) 
จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรง โดยการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เป็นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์การทํางานหลัก การ
เ รี ย น จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ  ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก
ประสบการณ์ โปรแกรมการทํางานและศึกษา 
การศึกษา ท่ียึดการทํางานเ ป็นฐานหรือ
โปรแกรมการศึกษาสลับกับการทํางาน 
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่ต่ํากว่า 16 
สัปดาห์ 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับ เพิ่ ม  ตาม ข้อกํ าหนดรายวิ ช าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
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04-612-201 การจําลองและระบบควบคุม
(Modeling and Control Systems) 3(3-0-6) 
ความรู้เบ้ืองต้นระบบควบคุม แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอนแผนภาพ
กรอบ ผลการตอบสนองของระบบ คุณลักษณะ
ของระบบควบคุม การวิเคราะห์ความเสถียรภาพ
ของระบบควบคุมในโดเมนเวลาและในโดเมน
ความถ่ี การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับด้วย
หลักการการชดเชยระบบ ตัวควบคุมพีไอดี การ
วิเคราะห์ระบบควบคุมโดยหลักการของตัวแปร
สถานะ การจําลองสถานการณ์ของระบบด้วย
โปรแกรม 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับเพิ่ม ตามข้อกําหนดรายวิชาของสภาวิศวกร 

 

 

04-612-306 อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ
(Manufacturing Automation) 3(3-0-6) 
หลักการพื้นฐานของระบบออโตเมชันในการผลิต 
หลักการทํางานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้
ในระบบออโตเมชัน รวมถึงระบบควบคุมไฮดรอ
ลิกและนิวแมติกในกระบวนการผลิต การออกแบบ
แผนภาพวงจรบนพื้นฐานของโปรแกรมเมเบิล
โลจิกคอนโทรลเลอร์ (PCL) เคร่ืองจักรกลท่ี
ควบคุมด้วยเชิงตัวเลข เปรียบเทียบกับแบบควบคุม
ด้วยมือและแบบอัตโนมัติ การออกแบบระบบออ
โตเมชันโดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น ระบบประกอบแบบอัตโนมัติ (Automatic 
Assembly Systems) ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 
(FMS) และอ่ืนๆ 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับเพิ่ม ตามข้อกําหนดรายวิชาของสภาวิศวกร 
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04-612-307 ระบบคอมพิวเตอร์และการ
เชื่อมโยง (Computer Systems and 
Interfacing) 3(3-0-6) 
ฮาร์ดแวร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ ซีพียู บัส 
หน่วยความจํา หน่วยรับและส่งข้อมูล เทคนิค
การเ ช่ือมโยงและโปรแกรมควบคุมการ
เช่ือมโยงกับอุปกรณ์รายรอบ การออกแบบ
ซอฟต์แวร์ ระบบเวลาจริงและการโปรแกรม 
โปรแกรมควบคุมระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 
การโปรแกรมด้วยภาษาช้ันสูง การควบคุม
และไปท์ไลน่ิงเมมโมรีไฮราครี อินพุต/เอาต์พุต 
ซุปเปอร์สกาล่าและตัวประมวลผลแบบขนาน 
การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบการ
วัดและควบคุม 
รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับเพิ่ม ตามข้อกําหนดรายวิชาของสภา
วิศวกร 

 04-112-203 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
(Electrical Instruments and 
Measurements) 3(3-0-6) 
ศึกษาเกี่ ยวกับหน่วยวัดและเคร่ืองมือวัด
มาตรฐาน การซีลด์ ความปลอดภัย ความ
เ ท่ี ย งตร ง  การวั ด แร งดั น  กระแสและ
กําลังไฟฟ้า การวัดอมพีแดนซ์ท่ีความถ่ีสูงและ
ต่ํา ทราสดิวเตอร์ การวัดทางแม่เหล็ก เทคนิค
การวัดด้วยระบบดิจิตอล สัญญาณรบกวน 
เทคนิคในการทําให้อัตราส่วนสัญญาณต่อ
สัญญาณรบกวนดีข้ึน 

รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับออก เนื่องจากเนื้อหารายวิชาไม่
สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 
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 04-112-204 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Fields) 3(3-0-6) 
ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ว ก เ ต อ ร์ 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตย์ ตัวนําและ ไดอิเล็ก
ตริก คาปาซิแตนซ์ การพาและการนํากระแส
ไฟฟ้า สนามแม่เหล็กสถิตย์ ความเหนี่ยวนํา 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงตามเวลา 
สมก า ร แ ม ก ซ์ เ ว ล ล์  ค ล่ื น ร ะน า บ  ค ล่ื น
แม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางชนิดไอโซทรอปิก 

รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับออก เนื่องจากเน้ือหารายวิชาไม่
สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 
 

 04-313-219 การประลองวิศวกรรมการวัดและ
ตรวจสอบ (Engineering Metrology 
Laboratory) 3(2-2-5) 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวัด และตรวจสอบการใช้
เคร่ืองมือวัดทางวิศวกรรม การประเมินผลการ
วัด และการตรวจสอบ ตลอดจนการบํารุงรักษา
เคร่ืองมือวัด 

รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับออก เนื่องจากเนื้อหารายวิชาไม่
สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 
 
 
 
 

 04-313-220 การประลองวิศวกรรมการทดสอบ
วัสดุ (Material Testing Engineering 
Laboratory) 3(2-2-5) 
ศึกษาคุณสมบัติทางกลของวัสดุภายใต้แรง
กระทํา หลักการของการทดสอบวัสดุและการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบ 

รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับออก เนื่องจากเนื้อหารายวิชาไม่
สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 
 

 04-512-203 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Circuits Analysis) 3(3-0-6) 
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของออปแอมป์ 
และการประยุกต์ใช้งานแหล่งจ่ายกระแสคงท่ี 
แหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิง การวิ เคราะห์วงจร
ภายในไอซีดิจิตอลต่างๆ พื้นฐานการออกแบบ
วงจรรวม การใช้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับออก เนื่องจากเนื้อหารายวิชาไม่
สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 
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 04-514-304 วงจรดิจิตอลและการออกแบบ
ลอจิก (Digital Circuits and Logic Design) 
3(2-2-5) 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับทฤษฎีเบ้ืองต้นของ
วงจรสวิตช่ิง พีชคณิตบูลลีน รหัสคอมพิวเตอร์ 
การตรวจสอบความผิดพลาดตารางความเป็น
จริง แผนท่ีแบบคาร์นอร์ แผนท่ีแบบเวน วงจร
เกตแบบแอนด์ออร์และนอร์ วงจรฟลิปฟลอป 
วงจรนับ วงจรชิพท์รีจิสเตอร์ การออกแบบ
วงจรดิจิตอลฟังก์ช่ันต่างๆ วงจร ซีเควนเชียล 
แบบซิงโครนัทและอะซิงโครนัท การออกแบบ
ระบบดิจิตอลโดยใช้วงจรรวม วงจรมัลติเพล็กซ์ 
การตรวจสอบและจํากัดสัญญาณรบกวนใน
ระบบดิจิตอล ปฏิบัติการทดลองสอดคล้องและ
ครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎี  

รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับออก เนื่องจากเนื้อหารายวิชาไม่
สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 
 

 04-613-301 กลศาสตร์หุ่นยนต์ (Mechanic of 
Robotics) 3(2-2-5) 
ศึกษาเกี่ยวกับชนิดและการทํางานของกลไกใน
เคร่ืองจักร วิเคราะห์การเคล่ือนไหว ความเร็ว 
ความเร่งในกลไกของหุ่นยนต์ สภาวะการสมดุล
ของเคร่ืองจักร ออกแบบการทํางานของกลไก
และช้ินส่วนหุ่นยนต์  

รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับออก เพื่อลดความซํ้าซ้อนของเนื้อหา
โดยนําเอาเน้ือหาไปผนวกกบัวิชา 04-612-
410 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและแมชีนวิชัน 
 
 
 

 04-613-302 การออกแบบชิน้ส่วนเคร่ืองจักรกล 
(Design of Machine Elements) 3(3-0-6) 
ศึกษาเกี่ยวกับถึงข้ันตอนในการออกแบบ การ
วิเคราะห์แรง และความเค้นท่ีเกิดข้ึนในช้ินส่วน
ท่ีอยู่ภายใต้ภาระ การส่งถ่ายกําลังของช้ินส่วน
เคร่ืองจักรท่ีใช้ในงานผลิต การออกแบบคํานวณ
ช้ินส่วน เคร่ืองมือ เลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับ
ช้ินส่วนท่ีออกแบบ และการเลือกใช้ช้ินส่วน
เคร่ืองจักรกล 

รายละเอียดการปรับปรุง : 
ปรับออก เพื่อลดความซํ้าซ้อนของเนื้อหา
โดยนําเอาเน้ือหาไปผนวกกบัวิชา 04-613-
303 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ
การผลิต 
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
รายการ หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 04-613-303 ระบบทางกลไฟฟ้า 
(Electromechanical Systems) 3(3-0-6) 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง หม้อแปลงไฟฟ้าอุดมคติและ
การใช้ ง าน  มอเตอ ร์ ไฟฟ้ าสาม เฟส  แบบ
เหนี่ยวนํา เคร่ืองกําเนิดแบบซิงโครนัส มอเตอร์
ไฟฟ้าหนึ่งเฟส สเตปป้ิงมอเตอร์ การควบคุม
มอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม

รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับออก เนื่องจากเนื้อหารายวิชาไม่
สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 
 

 04-613-306 กลศาสตร์ของไหล (Mechanics of 
Fluid) 3(3-0-6) 
คุณสมบัติของของไหล ชนิดของการไหล สมการ
พลังงานสําหรับของไหล สมการ โมเมนตัมของ
การไหล การวิเคราะห์เชิงมิติ การไหลแบบอัดตัว
ไม่ได้ภายในท่อ การวัดอัตราการไหล การสูญเสีย
พลังงานภายในท่อ ป๊ัมและกังหันน้ํา

รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับออก เนื่องจากเนื้อหารายวิชาไม่
สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 
 

 04-613-307 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และการ
เชื่อมโยงในงานแมคคาทรอนกิส์ 
(Microprocessors System and Interfacing 
for Mechatronics)  3(3-0-6)  
ศึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ 
ซีพียู บัส หน่วยความจํา หน่วยรับและส่งข้อมูล 
เ ทค นิ คก าร อิ น เตอ ร์ เฟส  และก าร เ ขี ยน
โปรแกรมควบคุมการเขียนอินเตอร์ เฟสกับ
อุปกรณ์รายรอบ การออกแบบซอฟต์แวร์ ระบบ
เวลาจริงและการโปรแกรม โปรแกรมควบคุม
ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ การโปรแกรมด้วยภาษา
ช้ันสูง การควบคุมและไปท์ไลนิ่งเมมโมรีไฮราครี 
อินพุท/เอาท์พุท ซุปเปอร์สกาด้าและการขนาน
โพรเซสเซอร์ การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ใน
งานควบคุมระบบการวัด

รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับออก เอาเนื้อหาไปผนวกกับวิชา           
04-612-307 ระบบคอมพิวเตอร์และการ
เช่ือมโยง 
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
รายการ หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 04-612-414 ระบบการผลิตแบบยืดหยุน่และ
แบบรวม (Flexible Manufacturing System 
and Computer Integrate Manufacturing) 
3(2-3-4)  
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการผลิต
แบบประสานการ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 
(FMS) เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของ
เคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ (CNC) ชุดแขนกล 
(Robotics) ชุดขนถ่ายวัสดุ (Material Handling) 
และระบบตรวจสอบ (Computer Aided 
Inspection) ทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดการ
ระบบฐานข้อมูลในระบบการผลิตแบบรวม 
(CIM) การวางแผนระบบข้อมูลหลักขององค์กร
ระบบการควบคุมการผลิต  กระบวนการ
เช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลในการวางแผน และ
ควบคุมระบบ CIM 

รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับออก เอาเนื้อหาไปผนวกกับวิชา  
04-612-306 อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 04-612-415 การควบคุมแบบลําดับ (Sequence 
Control) 3(2-3-4) 
ศึกษาเกี่ยวกับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตรวจวัดใน
กระบวนการควบคุมอัตโนมัติ  การ เ ขี ยน
ไดอะแกรมของรีเลย์การฝึกเขียนโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ เคร่ืองมือและกระบวนการศึกษา เคร่ือง
ควบคุมแบบอัตโนมัติท่ีสามารถโปรแกรมการ
ทํางานได้การเขียนภาษาคําส่ัง ภาษาคําส่ังบูลลีน 
ภาษาคําส่ังแลดเดอร์ไดอะแกรม และภาษาคําส่ัง
อ่ืนๆ  ท่ี เกี่ ยวกับงานควบคุม  การแก้ ไขหรือ
เปล่ียนแปลงโปรแกรม หลักการเลือกใช้อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และระบบควบคุมให้เหมาะสมกับการ
ทํางานในแบบหรือลักษณะต่างๆ การประยุกต์ใช้
งานกับอุปกรณ์ภายนอก 

รายละเอียดการปรับปรุง :  
ปรับออก เอาเนื้อหาไปผนวกกับวิชา   
04-612-305 ไมโครโพรเซสเซอร์และการ
ควบคุมแบบลําดับ 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ชื่อ นามสกุล นายประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน 
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
การศึกษา ปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554 
 ปริญญาโท (วศ.ม.)  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539 
 ปริญญาตรี (วศ.บ.)  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2536  
 ปริญญาตรี (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2531 
สังกัดหน่วยงาน  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 1381 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
 โทรศัพท์: 081-4859213 
 E-mail: prasertwirot@hotmail.com  
ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
ผลงานทางวิชาการ 1)  ประเสริฐ  วิโรจน์ชีวัน.  “เคร่ืองล้างปลาสลิด”.  งบประมาณผลประโยชน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี พ.ศ. 2551  
 2)  ประเสริฐ  วิโรจน์ชีวัน.  “การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก”.  การนําเสนอ

ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 26-30 
สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราช
ประสงค์ กรุงเทพฯ 

 3)  Wirotcheewan P. et al.  “Modeling and Forecasting the Demand for 
Automotive Parts of Foreign Markets to Thailand”  Green Technology and 
Productivity 2010 the 2nd RMUTP International Conference 29-30 June 2010, 
page 57-64. Pathumwan Princess Hotel Bangkok, Thailand. 

 4)  ประเสริฐ  วิโรจน์ชีวัน และ อรรถกร  เก่งพล.  “แบบจําลองการพยากรณ์ความ
ต้องการชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศจีนท่ีมีต่อประเทศไทย”. การประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553  (IE Network Conference 2010) 
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จัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13-15 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
แอนด์ คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี  

 5)  Wirotcheewan P. et al.  Forecasting Model of Foreign Markets Demand on 
Thailand’s Automotive parts 10th Global Congress on Manufacturing and 
Management. Innovative Design for Sustainability in Manufacturing and 
Management, Bangkok, Thailand, November 22-24, 2010.  

 6)  ประเสริฐ  วิโรจน์ชีวัน และ อรรถกร  เก่งพล.  “การเลือกแบบจําลองการ
พยากรณ์ความต้องการช้ินส่วนยานยนต์ของประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีต่อประเทศไทย 
(The Selection Forecasting Model for Demand Automobile Parts of Japan on 
Thailand)” การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ 2010 เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 
84 พรรษา  จัดโดยคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท) ร่วมกับ 
กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชน ระหว่างวันท่ี 
16-17 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 

 7)  ประเสริฐ  วิโรจน์ชีวัน.  “การพัฒนาและออกแบบวิธีการจัดเก็บ Flare”.  การ
ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี 2554 (IE Network 
Conference 2011) จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 20-21 
ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี  

 8)  ประเสริฐ  วิโรจน์ชีวัน.  “เคร่ืองกะเทาะเมล็ดข้าวโพด”.  การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 4 และการประชุมวิชาการนานาชาติ 
คร้ังท่ี 3 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 14-16 ธันวาคม 
2554 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ชื่อ นามสกุล นายคมพันธ์ ชมสมุทร 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
การศึกษา ปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554 
 ปริญญาโท (วศ.ม.)  สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544 
 ปริญญาตรี (วศ.บ.)  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546 
 ปริญญาตรี (ค.อ.บ.)  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
                                สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2537 
การฝึกอบรม  การฝึกอบรม เร่ือง การเขียนโปรแกรมงาน CNC เบ้ืองต้น 
  Certified: Ergonomics in Occupational Health and Safety, UNSW; Australia 
  การฝึกอบรม เร่ืองการใช้เคร่ืองจักร CNC และ CAD/CAM ณ ประเทศ 

ออสเตรีย เป็นเวลา 3 เดือน 
  การฝึกอบรมด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ณ ประเทศเกาหลีใต้ 
  การจัดการระบบการศึกษา ณ  Monash University ประเทศออสเตรเลีย 
  กระบวนการผลิตช้ินส่วนรถยนต์ Ford ณ Ford Discovery Centre ณ ประเทศ

ออสเตรเลีย 
  กระบวนการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  งานระบบออโตเมช่ัน ณ ประเทศญ่ีปุ่น 
สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 1381 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
 โทรศัพท์: 02-9132424 ต่อ 177 โทรสาร: 02-9132424 ต่อ 177 
 Email: ch.kompan@hotmail.com  
ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
ผลงานทางวิชาการ 1) Chomsamutr K. and Jongprasithporn S.  “Design Optimization of Cutting 

parameters for roundness in turning operation by Taguchi method”.   World 
Academy of Science Engineering and Technology, Penang Malatsia 24-26 
February 2010. 
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 2) Chomsamutr K. and Jongprasithporn S.  “The Cutting Parameters Design 
for Product Quality Improvement in Turning Operations: Optimization and 
Validation with Taguchi Method”.  International Computers and Industrial 
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