
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 

หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2552 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
      1.1 ช่ือภาษาไทย  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 
     1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Engineering  Program  in  Mechatronics  Engineering 
                                                         

2. ชื่อปริญญา 
       2.1 ช่ือเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส) 
      2.2 ช่ือยอภาษาไทย วศ.บ.  (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส) 
      2.3 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Engineering  (Mechatronics  Engineering) 
     2.4 ช่ือยอภาษาอังกฤษ B.Eng.  (Mechatronics  Engineering) 
 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส    
  คณะวิศวกรรมศาสตร   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.1 เพ่ือผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรีท่ีมีความรูและสามารถปฏิบัติงานดานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส  
 4.2 เพ่ือผลิตวิศวกรแมคคาทรอนิกส ท่ีมีความสามารถท้ังทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ มีขีด 
ความสามารถในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการออกแบบระบบการจัดการ  และพัฒนาระบบ
ควบคุมงานอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีความรู พ้ืนฐานดาน 
การออกแบบการ ศึกษางานเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน   
 4.3 เพ่ือใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีกิจนิสัยในการคนควาปรับปรุงตอตนเอง ใหกาวหนาอยู  
เสมอ  สามารถวางแผนเพ่ือกําหนดการปฏิบัติงานและการควบคุมท่ีถูกหลักวิชาการ ซ่ึงจะกอใหเกิดผล 
สัมฤทธ์ิตามเปาหมายอยางประหยัดรวดเร็วและมีคุณภาพ 
 4.4 เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบ วินัย ตรงตอเวลา ความซ่ือสัตยสุจริต  
ขยันหม่ันเพียร  มีความสํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพและความรับผิดชอบหนาท่ีและสังคม 
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5. กําหนดการเปดสอน 
 เปดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ตั้งแตปการศึกษา  2552  เปนตนไป 
 

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สายชางอุตสาหกรรมหรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ( ม.6 )  สายวิทยาศาสตร - คณิตศาสตรหรือเทียบเทา 
  

7. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 โดยวิ ธีการสอบคัดเลือกตามระเบียบการสอบคัดเลือก  เพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาตรี     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
 

8. ระบบการศึกษา 
 8.1  การจัดการศึกษา  

  ใ ช ร ะ บ บ ท วิ ภ า ค โ ด ย ใ น ป ก า ร ศึ ก ษ า ห นึ่ ง ๆ  แ บ ง เ ป น  2  ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ป ก ติ  
มีเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนใหกําหนดระยะเวลา และ
จํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 
 8.2  การคิดหนวยกิต 
       8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอ 
ภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

      8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติท่ี  ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ  ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
       8.2.3 การทําโครงงาน  การฝกงาน  หรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาทํางานหรือฝกปฏิบัติ 
ไมนอยกวา  45  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิตระบบทวิภาค 
 

9. ระยะเวลาการศึกษา 
 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ใชระยะเวลาศึกษา  8  ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน 16   
ภาคการศึกษาปกติ  (8  ปการศึกษา)  
 

10. การลงทะเบียน 
10.1 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต  และลงได

ไมเกิน 22 หนวยกิต  ตอภาคการศึกษาปกติ ยกเวนการลงทะเบียนวิชา การฝกงาน ใหลงทะเบียนได 
นอยกวา  9  หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ 
              10.2  การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอน  ใหลงไดไมเกิน  9  หนวยกิต 
  



3 

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
11.1 การวัดผลใหปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง

หลักเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
การประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชาใหกําหนดเปนระดับคะแนนตางๆ  ซ่ึงมีคาระดับ

คะแนนตอหนวยกิต  และผลการศึกษาดังตอไปนี ้
 

ระดับคะแนน  (GRADE) คาระดับคะแนนตอหนวยกิต ผลการศึกษา 
ก  หรือ  A 4.0 ดีเยี่ยม  (Excellent) 

 ข+  หรือ  B+ 3.5 ดีมาก  (Very  Good) 
ข  หรือ  B 3.0 ดี  (Good) 

ค+  หรือ  C+ 2.5 ดีพอใช  (Fairly  Good) 
ค  หรือ  C 2.0 พอใช  (Fair) 

ง+  หรือ  D+ 1.5 ออน  (Poor) 
ง  หรือ  D 1.0 ออนมาก  (Very  Poor) 
ต  หรือ  F 0 ตก  (Fail) 

ถ   หรือ  W - ถอนรายวิชา  (Withdrawn) 
ม.ส.  หรือ  I - ไมสมบูรณ  (Incomplete) 
พ.จ.  หรือ  S - พอใจ  (Satisfactory) 
ม.จ.  หรือ  U - ไมพอใจ  (Unsatisfactory) 

ม.น.  หรือ  AU - ไมนับหนวยกิต  (Audit) 
 

 11.2  การสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาตองศึกษาครบทุกรายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรผานเกณฑ
ประเมินรายวิชา  และไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน  
หรือเทียบเทา 
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12. อาจารยผูทําการสอน 
 

 12.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

         รหัส 
(13  หลัก) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ วุฒิการศึกษา สําเร็จ 
    การศึกษาจาก 

ป 
พ.ศ. 

 ผูชวย 
ศาสตราจารย 

นายประเสริฐ 
วิโรจนชีวัน 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 

2539 
 

2536 
2531 

 ผูชวย 
ศาสตราจารย 

นายสหรัตน 
วงษศรีษะ 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมการผลิต 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2541 
 

2546 
2531 

 อาจารย นายคมพันธ   
ชมสมุทร 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2544 
 

2546 
2537 

 อาจารย นายสิงหแกว  
 ปอกเทิ่ง 

ค.อ.ม. 
 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

เคร่ืองกล 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2544 
 

2546 
2535 

 อาจารย นายมนัส 
บุญเทียรทอง 

 ค.อ.ม. 
 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

2543 
 

2535 
 อาจารย นายนลิมิต 

นิลาศ 
วศ.ม 

 
วศ.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
สื่อสาร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2550 
 

2535 

 อาจารย นายศุภวุฒ ิ
เนตรโพธิ์แกว 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา-ไฟฟากําลัง 
 
วิศวกรรมไฟฟา-ไฟฟากําลัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2548 
 
2542 
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12.2 อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 
 

        รหัส 
(13  หลัก) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ วุฒิการศึกษา สําเร็จ 
    การศึกษาจาก 

ป 
พ.ศ. 

 ผูชวย 
ศาสตราจารย 

นายประเสริฐ 
วิโรจนชีวัน 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 

2539 
 

2536 
2531 

 ผูชวย 
ศาสตราจารย 

นายสหรัตน 
วงษศรีษะ 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมการผลิต 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2541 
 

2546 
2531 

 อาจารย นายคมพันธ   
ชมสมุทร 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2544 
 

2546 
2537 

 อาจารย นายสิงหแกว  
 ปอกเทิ่ง 

ค.อ.ม. 
 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

เคร่ืองกล 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2544 
 

2546 
2535 

 อาจารย นายมนัส 
บุญเทียรทอง 

 ค.อ.ม. 
 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

2543 
 

2535 
 อาจารย นายสํารวม 

โกศลานันท 
วศ.บ. 

 ค.อ.บ. 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2544 
2539 

 อาจารย นายพนา 
ดุสิตากร 

 ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
 
วิศวกรรมไฟฟา 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2546 
 

2540 
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12.3  อาจารยผูสอน 
 

รหัส 
(13  หลัก) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ วุฒิการศึกษา สําเร็จ 
    การศึกษาจาก 

ป 
พ.ศ. 

 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางกรรณิการ 
มวงชู 

กศ.ม. 
กศ.บ. 

คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2542 
2537 

 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายอุดมวิชช  
พลเย่ียม 

วท.ม 
 

คบ. 

วิทยาศาสตร (เคม)ี 
 
เคม ี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา 

2544 
 

2539 

 อาจารย นายกฤษฎา 
เหล็กด ี

พบ.ม. 
 

กศ.บ. 

สถิต ิ
 
คณิตศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2540 
 

2527 
 อาจารย นายวรพจน 

โหรวิชิต 
วท.ม. 

 
กศ.บ. 

สถิต ิ
 
คณิตศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ (ปทุมวัน) 

2547 
 

2523 

 อาจารย น.ส.ยุพาพิน 
อติกานตกุล 

วท.ม. 
วท.บ. 

สถิติประยุกต 
คณิตศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ  

2545 
2541 

 อาจารย น.ส.นฤดี 
สมิทธปรีชา 

วท.ม. 
กศ.บ. 

สถิติประยุกต 
คณิตศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2546 
2542 

 อาจารย นางพรรณิการ 
มีออน 

วท.ม. 
กศ.บ. 

คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2544 
2542 

 อาจารย นางสุนีย 
สัมมาทัต 

วท.ม. 
คบ. 

คณิตศาสตรประยุกต 
คณิตศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาลัยครูพระนคร 

2539 
2527 

 อาจารย นางนิตยา 
บุญสิทธิ ์

ค.ม. 
วท.บ. 

 การศึกษาคณิตศาสตร 
 ศึกษาศาสตร-คณิตศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2530 
2524 

 อาจารย น.ส.เพ็ญนภา 
สุวรรณบํารุง 

กศ.ม. 
วท.บ 

คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2542 
2533 

 อาจารย น.ส.สุขจิตร 
ตั้งเจริญ 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 

คณิตศาสตร 
 
คณิตศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ 
วิทยาลัยครูรําไพพรรณ ี

2543 
 

2537 
 อาจารย นายวราวุฒ ิ

พุทธให 
วท.ม. 
กศ.บ. 

ฟสิกส 
ฟสิกส 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2546 
2542 

 อาจารย นายพลกฤษณ 
คุมกล่ํา 

วท.ม. 
วท.บ. 

ฟสิกสประยุกต 
ฟสิกส 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2547 
2544 

 อาจารย นายชัชวาล 
ศรีภักด ี

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
ค.บ. 

ฟสิกสประยุกต 
 
ฟสิกส 
ฟสิกส 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภฏันครราชสีมา 

2551 
 

2541 
2536 
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12.3 อาจารยผูสอน (ตอ) 
 

รหัส 
(13  หลัก) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ วุฒิการศึกษา สําเร็จ 
    การศึกษาจาก 

ป 
พ.ศ. 

 อาจารย น.ส.ชลพรรษ 
ไพรแกน 

วท.ม. 
วท.บ. 

ฟสิกส 
ฟสิกส 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 
2546 

 อาจารย นายวรวิทย 
จันทรสุวรรณ 

วท.ม. 
วท.บ. 

เคมีวิเคราะห   
เคมี  

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
    สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 

2547 
2543 

 อาจารย นางธนาพร   
บุญชู 

วท.ม 
วท.บ 

เคมีเชิงฟสิกส 
เคม ี

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2545 
2536 

 อาจารย นางสุรพร 
 กิตติสารวัณโณ 

วท.ม 
 

วท.บ 

การศึกษาวิทยาศาสตร 
(เคม)ี 
ศึกษาศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2541 
 

2514 
 อาจารย น.ส.อัญชนา  

ขัตติยะวงศ 
กศ.ม 
วท.บ 

วิทยาศาสตร (เคม)ี 
เคม ี

    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 

2548 
2540 

 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายปฎิภาณ 
ถิ่นพระบาท 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล  
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2545 
 

2539 
 ผูชวย

ศาสตราจารย 
นายสุวรรณ 
คงสาคร 

วศ.บ. 
 

ปวส. 

เคร่ืองกล 
 
ชางยนต 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ 

2516 
 

2514 
 อาจารย นายอนันต    

เต็มเปยม  
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2547 
2538 

 อาจารย นายสมจินต 
พวงเจริญชัย 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2542 
 

2538 
 ผูชวย 

ศาสตราจารย 
นายวัลลภ 
ภูผา 

วศ.ม. 
 

อส.บ. 

วิศวกรรมการผลิต 
 
เทคโนโลยีขนถายวัสด ุ

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2544 
 

2539 

 อาจารย นายรัชดาศักดิ ์
สุเพ็งคํา 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2549 
 
2544 
2537 

 อาจารย นายพิษณ ุ
ทองขาว 

วศ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ - 
ออกแบบการผลิต 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2547 
 

2539 
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12.3 อาจารยผูสอน (ตอ) 
 

รหัส 
(13  หลัก) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ วุฒิการศึกษา สําเร็จ 
    การศึกษาจาก 

ป 
พ.ศ. 

 อาจารย น.ส.พรพิศ 
ศิริมา 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมระบบการผลิต 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2546 
 

2544 
2540 

 อาจารย นายภิรมย 
ตั้งจิตเพียรผล 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
(เช่ือม - ประสาน) 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 

2548 
 

2544 
2529 

 อาจารย นายสถาพร 
พิมสาร 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2547 
 

2538 
 อาจารย นายประสิทธิ ์

แพงเพชร 
วศ.ม. 

 
วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ 
อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
อุตสาหการ -เคร่ืองมือกล 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2549 
 

2544  
2538 

 ผูชวย 
 ศาสตราจารย 

นายธนวัฒน 
ฉลาดสกุล 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2540 
2535 

 อาจารย นายสาคร 
วุฒิพัฒนพันธุ 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมไฟฟา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-
เกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2545 
 

2539 
 อาจารย นายสุรเชษฐ 

เดชฟุง 
วศ.ม. 

 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมไฟฟา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2543 
 

2538 
 อาจารย นายศุภวุฒ ิ

เนตรโพธิ์แกว 
วศ.ม. 

 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา-ไฟฟากําลัง 
 
วิศวกรรมไฟฟา-ไฟฟากําลัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2548 
 
2542 

 อาจารย นายณัฐพงศ 
พันธุนะ 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมการวัดคุม 
 
วิศวกรรมไฟฟา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2550 
 

2539 
 ผูชวย 

ศาสตราจารย 
นายกิจจา 
ลักษณอํานวยพร 

วศ.ม. 
วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2538 
2533 
2528 

 ผูชวย 
 ศาสตราจารย 

นางกมลทิพย 
วัฒกีกําธร 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส -   
คอมพิวเตอร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2544 
2538 
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12.3   อาจารยผูสอน (ตอ) 
 

รหัส 
(13  หลัก) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ วุฒิการศึกษา สําเร็จ 
    การศึกษาจาก 

ป 
พ.ศ. 

 อาจารย นายธนะกิจ 
วัฒกีกําธร 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

 วิศวกรรมไฟฟาวิศวกรรม
โทรคมนาคม 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2544 
 

2538 
 ผูชวย 

ศาสตราจารย 
นายสิทธิศักดิ ์
วรดิษฐ 

วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2549 
2536 

 อาจารย นายยุทธนา 
สรวลสรรค 

วศ.ม 
 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
 
วิศวกรรมไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส - 
คอมพิวเตอร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2550 
 

2544 
2537 

 อาจารย นายนิลมิต 
นิลาศ 

วศ.ม 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
สื่อสาร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2550 
 

2535 

 

13. จํานวนนักศึกษา 
13.1 จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา    
 

นักศึกษาระดับปริญญาตร ี ปการศึกษา 
ช้ันป 2552 2553 2554 2555 2556 
ท่ี  1 30 30 30 30 30 
ท่ี  2 - 30 30 30 30 
ท่ี  3 - - 30 30 30 
ท่ี  4 - - - 30 30 
รวม 30 60 90 120 120 

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวา 
จะสําเร็จการศึกษา 

- - - 30 30 

 

14. สถานที่และอุปกรณการสอน 
 ใชสถานท่ีและอุปกรณการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส  คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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15. หองสมุด 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหบริการหนังสือ ตํารา วารสาร โครงงานวิศวกรรม 
ส่ิงพิมพอ่ืนๆ  และโสตทัศวัสดุดังนี ้
 

1. หนังสือภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ จํานวน 35,832 เลม 

    1.1 สายวิทยาศาสตร  และเทคโนโลย ี จํานวน 26,317 เลม 

    1.2 สายมนุษยศาสตร  และสังคมฯ จํานวน 9,515 เลม 

2. วารสาร จํานวน 52 รายการ 

3. ปริญญานิพนธ / โครงงาน จํานวน 601 รายการ 

4. วัสดุท่ีไมตีพิมพ  (CD - ROM) จํานวน 1,587 แผน 
 

16. งบประมาณ  ประมาณการรายจายในการจัดการศึกษามีดังนี ้
 

ปงบประมาณ รายการ 
เปอรเซ็นต 2552 2553 2554 2555 

1. เงินเดือนและคาจางประจํา 9 2,043,120 2,211,960 2,383,800 2,561,520 
2. คาจางช่ัวคราว 1 190,560 190,560 190,560 190,560 
3. คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 9 234,000 1,884,250 3,484,500 3,668,500 
4. คาสาธารณูปโภค 2 175,680 351,360 527,040 702,720 
5. คาครุภัณฑ 60 19,285,600 13,200,000 14,850,000 12,500,000 
6. คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 16 1,589,400 3,178,800 4,768,200 6,357,600 
7. คาเงินอุดหนุน 2 150,000 350,000 550,000 950,000 
8. รายจายอ่ืน ๆ 1 113,400 226,800 340,200 453,600 

รวม 100 23,781,760 21,593,730 27,094,300 27,384,500 
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17. หลักสูตร 
 17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     145       หนวยกิต 
 17.2 โครงสรางหลักสูตร 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      32          หนวยกิต 
  1.1 กลุมวิชาภาษาไทย          3          หนวยกิต 
       1.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ                  12         หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร                  9          หนวยกิต 
 1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร     6 หนวยกิต 
 1.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการหรือกิจกรรม    2          หนวยกิต 
 

  2. หมวดวิชาเฉพาะ                 107 หนวยกิต 
  2.1 กลุมวิชาแกน                  38          หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ                  54      หนวยกิต 
 2.3 กลุมวิชาชีพเลือก      15 หนวยกิต 
 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หนวยกิต 
 

17.3 รายวิชา 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32  หนวยกิต 

 1.1 กลุมวิชาภาษาไทย  3  หนวยกิต  ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี ้
                           01- 001-101    การใชภาษาไทย            3(3-0-6) 
               Thai Usage 
                01- 001-103    ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร          3(3-0-6) 
              Thai for  Communication 
   01- 001-107    ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ    3(3-0-6) 
              Thai for Presentation 
 

 1.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  12  หนวยกิต   ประกอบดวย       
   01-002-101     ภาษาอังกฤษ  1        3(3-0-6) 
              English  1  
   01-002-102      ภาษาอังกฤษ  2        3(3-0-6) 
              English  2  
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   และใหเลือกศึกษาอีก  6  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี ้
 01-002-203     การสนทนาภาษาอังกฤษ  1                  3(3-0-6) 
             English  Conversation  1 
   01-002-205     ภาษาอังกฤษเทคนิค                 3(3-0-6) 
              Technical  English 
   01-002-206     ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ                 3(3-0-6) 
              English  for  Career 
   01-002-207     ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
              English in Everyday Life 
   01-002-213     ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม  1         3(3-0-6) 
              Industrial  English  1  
    

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  9   หนวยกิต      
   1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร   ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้
   01-003-102     มนุษยสัมพันธ        3(3-0-6) 
                   Human Relations 
   01-003-103     ระเบียบวิธีวิจัย        3(3-0-6) 
                           Research Methodology 
   01-003-104     การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม        3(3-0-6) 
                          Life and Social  Skills 
   01-003-105     สังคมกับเศรษฐกิจ                 3(3-0-6) 
              Society and Economy 
   01-003-108    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6) 
              The Philosophy of Sufficiency Economy 
   01-003-109     กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ   3(3-0-6) 
             Vocational Law and Ethics 
   01-003-110     ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย    3(3-0-6) 
               Introduction to Law 
   01-003-111     กฎหมายแรงงาน      3(3-0-6) 
               Labour Law  
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    1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร   ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้    
01-004-101     สารสนเทศและการศึกษาคนควา                 3(3-0-6) 

               Information Services and Study Fundamentals 
   01-004-103     จิตวิทยาท่ัวไป                  3(3-0-6) 
               General Psychology 
   01-004-108     การพัฒนาบุคลิกภาพ                   3(3-0-6) 
              Personality Development    
   

 1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6  หนวยกิต 
1.4.1 กลุมวิชาคณิตศาสตร   

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

 

1.4.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร ใหเลือกศึกษาอีก  3  หนวยกิต  ใหเลือกศึกษา 
                จากรายวิชาตอไปนี ้

02-002-101   วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                             3(3-0-6) 
 Science in Daily Life 
   02-002-104     ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร               3(3-0-6) 
              Environmental  and Resource Management 

02-002-106 พลังงานและส่ิงแวดลอม    3(3-0-6) 
  Energy and Environments 

 

 1.5 กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ 2 หนวยกิต  
1.5.1 กลุมวิชาพลศึกษา  ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้
01-005-101      พลศึกษา                                1(0-2-1) 

            Physical  Education 
01-005-116       ลีลาศ                               1(0-2-1) 
             Social  Dance  
01-005-118       กิจกรรมเขาจังหวะ                             1(0-2-1) 
             Rhythmic  Activities  
01-005-123       กิจกรรมเพ่ือสุขภาพและสุขปฏิบัต ิ           1(0-2-1) 
             Activities  for  Health  and  Practices 
 



14 

1.5.2  กลุมวิชานันทนาการ  ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้
  01-006-101 นันทนาการ                              1(0-2-1) 
    Recreation 

01-006-104 เกมสําหรับนันทนาการ              1(0-2-1) 
  Recreation Games 
01-006-105 นันทนาการ  เพ่ือการฝกอบรม         1(0-2-1) 
  Recreation  for  Training  Courses 

 

            2. หมวดวิชาเฉพาะ  107  หนวยกิต  
                        2.1 กลุมวิชาแกน  38  หนวยกิต  
 02-311-108     แคลคูลัส  1  สําหรับวิศวกร                     3(3-0-6) 
                 Calculus  1  for  Engineers 
        02-311-109   แคลคูลัส  2  สําหรับวิศวกร                     3(3-0-6) 
                 Calculus  2  for  Engineers   

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

02-411-103     เคมีสําหรับวิศวกร                      3(3-0-6) 
     Chemistry  for  Engineers 
         02-411-104     ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร                     1(0-2-1) 
     Chemistry  for  Engineers  Laboratory 
                                    02-511-107 ฟสิกส  1  สําหรับวิศวกร                            3(3-0-6) 

  Physics  1  for  Engineers 
02-511-108 ปฏิบัติการฟสิกส  1  สําหรับวิศวกร                         1(0-2-1) 
  Physics  1  for  Engineers  Laboratory 
02-511-109 ฟสิกส  2  สําหรับวิศวกร                            3(3-0-6) 
  Physics  2  for  Engineers 
02-511-110 ปฏิบัติการฟสิกส  2  สําหรับวิศวกร                         1(0-2-1) 

                                       Physics  2  for  Engineers  Laboratory 
 04-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม                         3(3-0-6) 
   Engineering  Mechanics   
 04-211-102 เขียนแบบวิศวกรรม                         3(1-4-4) 
   Engineering  Drawing 
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 04-311-101 การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                       3(1-6-2) 
   Basic  Engineering  Training 
 04-311-102 การฝกวิชาชีพพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                  2(1-3-2) 
   Basic  Professional  Engineering  Training 
 04-311-103 วัสดุวิศวกรรม                  3(3-0-6) 
   Engineering  Materials 
 04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร                3(2-2-5) 
   Computer  Programming 
 

 2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ  54  หนวยกิต   ใหศึกษาจากวิชาตอไปนี ้
  04-113-203 วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 
    Fundamentals  of  Electrical  Engineering   
 04-312-101 กระบวนการผลิต                 3(3-0-6) 

    Manufacturing  Processes 
04-312-305   วิศวกรรมการบํารุงรักษา                3(3-0-6) 
  Maintenance  Engineering   

        04-312-309   การควบคุมคุณภาพ                            3(3-0-6) 
  Quality  Control  
04-312-310     การวางแผนและควบคุมงานการผลิต              3(3-0-6) 
  Production  Planning  and  Control  

      04-312-313   การศึกษางาน             3(3-0-6) 
     Work  Study 

  04-513-409 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร    3(3-0-6) 
   Sensor  and Transducer     
  04-612-201 วงจรไฟฟาและอุปกรณ    3(2-3-4) 
   Electrics  Circuits  and  Devices                                       

  04-612-202 วงจรอิเล็กทรอนิกส    3(2-2-5) 
    Electronics  Circuits      

  04-612-203 คอมพิวเตอรในงานออกแบบ                 3(2-3-4) 
    Computer  Aided  Design             

 04-612-304 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัต ิ   3(2-3-4) 
   Automatic  Machine  Engineering 
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 04-612-305 การควบคุมไฮดรอลิกส และนิวแมติกส  3(2-3-4) 
   Hydraulics  and  Pneumatics  Control 

 04-612-306 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส      3(3-0-6) 
                                   Mechatronics  Engineering 

    04-612-307 สัมมนาปญหาทางวิศวกรรม     1(0-2-1) 
   Seminar  in  Engineering  Problem             

04-612-308 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส   1(1-0-2) 
    Mechatronics  Engineering  Pre - Project  
 04-612-309 สหกิจศึกษา      1(1-0-2) 

  Cooperative  Education  
 04-612-411 การฝกงานทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส  6(0-40-0) 

  Mechatronics  Engineering  Practice    
 04-612-412  โครงงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส    3(1-6-5) 

  Mechatronics  Engineering  Project    
04-612-413 อิเล็กทรอนิกสกําลังสําหรับวิศวกรรม   3(2-2-4) 
  แมคคาทรอนิกส  

Power  Electronics  for  Mechatronics Engineering 
   
      

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี ้
         04-112-203        เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา   3(3-0-6) 
   Electronics Instruments and Measurements 
 04-112-204 สนามแมเหล็กไฟฟา    3(3-0-6) 
   Electromagnetic Fields 
 04-512-203 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส   3(3-0-6) 
   Electronics Circuits Analysis 

04-212-201 เทอรโมไดนามิกส  1    3(3-0-6) 
   Thermodynamics 1   
 04-212-202 กลศาสตรวัสดุ 1     3(3-0-6) 
   Mechanics  of  Materials 1    

                                   04-312-204   การบริหารงานวิศวกรรม                3(3-0-6) 
     Engineering  Management 
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  04-312-415       การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
                                Industrial  Plant  Design  
 04-313-219 การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ 3(2-2-5) 

  Engineering  Metrology  Laboratory 
           04-313-220 การประลองวิศวกรรมการทดสอบวัสด ุ               3(2-2-5) 

     Material  Testing  Engineering  Laboratory 
  04-514-304 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก      3(2-2-5) 

  Digital  Circuits  and  Logic  Design  
 04-612-310 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต    3(2-3-4) 

  Computer  Aided  Design  and  Manufacturing 
 04-612-414 ระบบการผลิตแบบยืดหยุนและแบบรวม  3(2-3-4) 

                             Flexible Manufacturing System and  
                                         Computer  Integrate  Manufacturing 

 04-612-415 การควบคมุแบบลําดับ    3(2-3-4) 
  Sequence  Control 
04-613-301 กลศาสตรหุนยนต    3(3-0-6) 
  Mechanics of  Robot   

 04-613-302 การออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกล     3(3-0-6) 
  Design  of  Machine  Elements 

       04-613-303 ระบบทางกลไฟฟา    3(3-0-6) 
   Electromechanical  Systems  
 04-613-304 หุนยนตอุตสาหกรรมและแมชีนวิช่ัน   3(2-2-5) 

   Industrial  Robotics  and  Machine  Vision              
       04-613-305 ไมโครโพรเซสเซอรในงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส  3(2-2-4) 

      Microprocessors  for  Mechatronics Engineering 
  04-613-306 กลศาสตรของไหล    3(3-0-6) 

   Mechanics  of  Fluid   
 04-613-307 ระบบไมโครคอมพิวเตอรและการเช่ือมโยง   3(3-0-6) 
                                 ในงานแมคคาทรอนิกส 

Microprocessors System and Interfacing for Mechatronics 
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   04-312-306  การวิจัยการดําเนินงาน                3(3-0-6) 
     Operation  Research   

 04-312-307          สถิตสํิาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ               3(3-0-6) 
  Statistics for Industrial Engineering 

       04-312-308         เศรษฐศาสตรวิศวกรรม                3(3-0-6) 
     Engineering  Economic 

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

    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

      ใหเลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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   17.4  แผนการศึกษา 
 

ปการศึกษาที่  1 
 

ภาคการศึกษาที่  1 
 

01-002-101 ภาษาอังกฤษ  1            3(3-0-6) 
01-xxx-xxx        วิชากลุมพลศึกษา        1(0-2-1) 
02-311-108 แคลคูลัส  1  สําหรับวิศวกร          3(3-0-6) 
02-511-107 ฟสิกส  1  สําหรับวิศวกร           3(3-0-6) 
02-511-108 ปฏิบัติการฟสิกส  1  สําหรับวิศวกร               1(0-2-1) 
04-211-102 เขียนแบบวิศวกรรม                        3(1-4-4) 
04-311-102 การฝกวิชาชีพพ้ืนฐานทางวิศวกรรม         2(1-3-2) 
04-312-101 กระบวนการผลิต                          3(3-0-6) 
 

รวม   19(14-11-32) 
 

ภาคการศึกษาที่  2 
 

01-002-102 ภาษาอังกฤษ  2           3(3-0-6) 
01-xxx-xxx         วิชากลุมนันทนาการ                     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 ฟสิกส  2  สําหรับวิศวกร           3(3-0-6) 
02-511-110 ปฏิบัติการฟสิกส  2  สําหรับวิศวกร         1(0-2-1) 
04-113-203 วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน        3(2-2-5) 
04-311-101 การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม           3(1-6-2) 
 

                         รวม                          21(15-14-34) 
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ปการศึกษาที่  2 
 

ภาคการศึกษาที่  1 
 

01-xxx-xxx         วิชากลุมภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
01-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตร       3(3-0-6) 
02-001-103      สถิติเบ้ืองตน                         3(3-0-6) 
02-311-211 แคลคูลัส  3  สําหรับวิศวกร          3(3-0-6) 
 04-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม                       3(3-0-6) 
04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร          3(2-2-5) 
04-612-201 วงจรไฟฟาและอุปกรณ     3(2-3-4) 
 

            รวม   21(19-5-39) 
 

ภาคการศึกษาที่  2 
 

01-xxx-xxx         วิชากลุมภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
01-xxx-xxx วิชากลุมมนุษยศาสตร       3(3-0-6) 
02-xxx-xxx         วิชากลุมวิทยาศาสตร                                3(3-0-6) 
04-312-305   วิศวกรรมการบํารุงรักษา                  3(3-0-6) 
04-612-202 วงจรอิเล็กทรอนิกส     3(2-2-5) 
04-612-203 คอมพิวเตอรในงานออกแบบ                  3(2-3-4) 
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก  1      3(x-x-x) 
 

    รวม   21(x-x-x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

ปการศึกษาที่  3 
 

ภาคการศึกษาที่  1 
 

04-311-103 วัสดุวิศวกรรม            3(3-0-6) 
04-513-409 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร    3(3-0-6) 
04-612-304 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัต ิ    3(2-3-4) 
04-612-305 การควบคุมไฮดรอลิกส และนิวแมติกส   3(2-3-4) 
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก  2      3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก  3      3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก  4      3(x-x-x) 
 

    รวม   21(x-x-x) 
 

 ภาคการศึกษาที่  2 
 

01-xxx-xxx        วิชากลุมภาษาไทย           3(3-0-6) 
04-312-309   การควบคุมคุณภาพ                              3(3-0-6) 
04-612-306 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส    3(3-0-6) 

 04-612-307 สัมมนาปญหาทางวิศวกรรม      1(0-2-1) 
04-612-308 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส    1(1-0-2) 

 04-612-309 สหกิจศึกษา      1(1-0-2) 
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก  5      3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 1      3(x-x-x) 
 

                          รวม                              18(x-x-x) 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

ปการศึกษาที่  4 
 

ภาคการศึกษาที่  1 
 

  04-612-411 การฝกงานทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส   6(0-40-0) 
 

    รวม   6(0-40-0) 
 

ภาคการศึกษาที่  2 
 

01-xxx-xxx         วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร         3(3-0-6) 
04-312-310     การวางแผนและควบคุมงานการผลิต                3(3-0-6) 
04-312-313   การศึกษางาน                   3(3-0-6) 
04-612-412  โครงงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส   3(1-6-5) 
04-612-413 อิเล็กทรอนิกสกําลังสําหรับวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส  3(2-2-4) 
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 2      3(x-x-x) 
 

    รวม   18(x-x-x) 
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 17.5 ความหมายของรหัสวิชาและรหัสชั่วโมง 
ความหมายของรหัสวิชา 

     คณะ 
     สาขาวิชา 
     หมวดวิชา 
 XX – XXX - XXX 
     ลําดับวิชา 
     ปท่ีควรศึกษา 
     กลุมวิชา 
 

ความหมายของรหัสชัว่โมงเรียน 
3(2-2-5)  หมายถึง  หนวยกิต  (ช่ัวโมงทฤษฎี - ช่ัวโมงปฏิบัติ - ช่ัวโมงคนควา) 

 

 17.6 คําอธิบายรายวิชา 
 17.6.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
              17.6.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย   
 

01-001-101 การใชภาษาไทย                                  3(3-0-6) 
  Thai  Usage  
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : -   
  ศึกษาเกี่ยวกับความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการใชภาษาไทย  การฟง  การอาน  การเขียน  
การเขียนประเภทตางๆ  การพูดและการพูดประเภทตางๆ 
 

01-001-103 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                                 3(3-0-6) 
  Thai  for  Communication 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : -    
  ศึกษาเกี่ยวกับภาษากับการส่ือสาร  ความสัมพันธระหวางความคิดกับภาษา หลักการ 
ใชภาษาในการส่ือสาร  การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน และปญหาการใชภาษาไทย  เพ่ือ
การส่ือสารในสถานการณตางๆ  
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01-001-107  ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ                               3(3-0-6) 
  Thai  for  Presentation 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : -   
  ศึกษาเกี่ยวกับความรูท่ัวไปในการนําเสนอ องคประกอบการนําเสนอ  รูปแบบ/ประเภท
การนําเสนอ  หลักและเทคนิคการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ กิจกรรมและวิธีการส่ือสาร และ 
การเลือกส่ือโสตทัศนูปกรณ 

 

17.6.1.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ   
 

01-002-101 ภาษาอังกฤษ  1                                  3(3-0-6) 
  English  1 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : -   
  ศึกษาและฝกทักษะการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน การจับใจความสําคัญและ
รายละเอียด เทคนิคการหาความหมายของคําศัพทและสํานวน การส่ือสารในชีวิตประจําวันโดยใชสํานวน  
และโครงสรางภาษาพ้ืนฐานอยางเหมาะสมในระดับประโยคและขอความส้ันๆ 
 

01-002-102 ภาษาอังกฤษ  2                                  3(3-0-6) 
  English  2 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01-002-101  ภาษาอังกฤษ 1 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : -   
  ศึกษาและฝกทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน การจับใจความสําคัญและ
รายละเอียด  และการพัฒนาเทคนิคการหาความหมายของคําศัพทและสํานวนในระดับประโยคและยอหนา   
การส่ือสารในสถานการณตางๆ  โดยใชภาษาท่ีซับซอนขึ้น 
 

01-002-203 การสนทนาภาษาอังกฤษ  1                               3(3-0-6) 
  English  Conversation  1 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01-002-102  ภาษาอังกฤษ  2 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : - 
  ศึกษาและฝกทักษะการสนทนาเรื่องท่ัวๆไปในชีวิตประจําวัน  การใชสํานวนภาษาตาม
วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
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 01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค                                 3(3-0-6) 
  Technical  English 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01-002-102  ภาษาอังกฤษ  2 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : - 
  ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนท่ีเกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ 
 

01-002-206 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ                                  3(3-0-6) 
  English  for  Career 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01-002-102  ภาษาอังกฤษ  2 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : - 
  ศึกษาเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษในการพบปะผูคน การใชโทรศัพท  การนัดหมาย   
การนําเสนอผลประกอบการ โดยการใชงาน การบอกคุณสมบัติของสินคา และบริการ การพูดถึง
เปาหมายการตัดสินใจทําธุรกิจ การทักทวง และการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบ
ความกาวหนาของการดําเนินงาน  และเขาใจวัฒนธรรมของภาษา  และสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 
 

01-002-207  ภาษาอังกฤษในชวิีตประจําวัน                               3(3-0-6) 
  English  in  Everyday  Life 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01-002-102  ภาษาอังกฤษ  2 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : - 
  ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ  ในชีวิตประจําวัน 
 

01-002-213 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม  1                               3(3-0-6) 
  Industrial  English  1 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01-002-102  ภาษาอังกฤษ  2 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : - 
  ศึกษาและฝกทักษะภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการบรรยายเครื่องมือ  และ
วิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ  การอานปายประกาศ  และสัญลักษณ  การกรอกแบบฟอรม        
การซอม  และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ  การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพและการบันทึก
รายงาน 
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17.6.1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร   
 

01-003-102 มนุษยสัมพันธ                                3(3-0-6) 
  Human  Relations 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : -   
  ศึกษาเกี่ยวกับความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธพฤติกรรม  และธรรมชาติของ
มนุษยแรงจูงใจกับมนุษยสัมพันธในหนวยงาน  องคการกับมนุษยสัมพันธ  การส่ือสารกับมนุษยสัมพันธ  
มนุษยสัมพันธตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย  และหลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ 
 

01-003-103 ระเบียบวิธีวิจัย                               3(3-0-6) 
  Research  Methodology 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-001-103  สถิติเบ้ืองตน 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : -   
  ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ศึกษา 
ขั้นตอนสําคัญของการวิจัยและการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมุติฐานในการวิจัย วิธีการสุม
ตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวิจัย การตีความ
ขอมูลและการนําเสนอขอมูล  การเขียนรายงาน  การวิจัยและการเขียนเคาโครงการวิจัย 
 

01-003-104  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                           3(3-0-6)  
  Life  and  Social  Skills 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : -   
  ศึกษาเกี่ยวกับการสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบ
ของบุคคล  กลยุทธการบริหารตนเอง  เทคนิคการครองใจคน  การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ 
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01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ                                 3(3-0-6) 
  Society  and  Economy 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : -   
  ศึกษาความหมาย  ขอบเขต  และวิธีวิเคราะหทางสังคมศาสตร ความสัมพันธระหวาง
สังคมเศรษฐกิจเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม ปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกจิระบบ เศรษฐกิจ องคการธุรกิจ  
ปจจัยการผลิต  การกําหนดราคาตลาด และทรัพยากรมนุษย ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผล
ตอการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
 

01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 
  The Philosophy of Sufficiency Economy 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : - 
  ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการท่ีดี การสราง
ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

01-003-109      กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ      3(3-0-6) 
           Vocational Law and Ethics 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : - 
  ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพตอ
การกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล  แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม รวมท้ัง
ศึกษากรณีศึกษาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ วิเคราะหกรณีศึกษา สัมมนาและสรุปใน
ลักษณะกึ่งปจฉิมนิเทศ  เพ่ือเนนใหตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพและดํารงไวซ่ึงสถาบันของวิชาชีพ
ของสาขาวิชา 
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 01-003-110      ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย       3(3-0-6) 
            Introduction to Law 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 
  ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ และประโยชนของกฎหมาย วิวัฒนาการ 
และท่ีมาของกฎหมาย การแบงประเภทกฎหมาย การใชบังคับและการตีความกฎหมาย สิทธิตามกฎหมาย 
กฎหมายในชีวิตประจําวัน และสาระสําคัญของประมวลกฎหมาย 
 

01-003-111      กฎหมายแรงงาน        3(3-0-6) 
Labour Law  

  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : - 
  ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐาน และวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุมครองแรงงาน
กฎหมายแรงงานสัมพันธ กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง
ปญหาและแนวทางการแกไข 
 

17.6.1.4 กลุมวิชา มนุษยศาสตร   
 

01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา                               3(3-0-6)  
  Information  Services  and  Study  Fundamentals 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : -  
  ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร  
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ และการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา 
การอางอิง  และบรรณานุกรม  
 

01-004-103 จิตวิทยาทั่วไป                                  3(3-0-6) 
  General  Psychology 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : -   
  ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูพ้ืนฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม ส่ิงแวดลอม และพัฒนาการ 
ของมนุษย โดยสังเขป สรีระวิทยาท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ 
เชาวปญญา  และความฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัว และสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม 
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01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                 3(3-0-6) 
  Personality  Development 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : -   
  ศึกษาเกี่ยวกับความรูพ้ืนเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ และการรับรู เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว  
มนุษยสัมพันธ กับบุคลิกภาพท่ีพัฒนาสมบูรณ 
 

17.6.1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตร   
 

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

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : - 
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถิติ  ความนาจะเปน  ตัวแปรสุมและการแจกแจง

ตัวแปรสุม  การสุมตัวอยาง  การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกช่ันของตัวอยางสุม  การประมาณคา   
การทดสอบสมมติฐาน    

 

17.6.1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตร   
 

02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                               3(3-0-6)       
  Science  in  Daily life 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : -  
ศึกษาเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ  

พลังงานไฟฟาและการส่ือสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน  
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย 
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02-002-104  ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร                              3(3-0-6)   
Environmental  and  Resource  Management 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : - 
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูพ้ืนฐานทางส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยา 

และสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษส่ิงแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 

 

02-002-106  พลังงานและส่ิงแวดลอม                                 3(3-0-6)    
 Energy and Environments 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : - 
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พลังงานและ

ทรัพยากรพลังงาน การอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทนแบบยั่งยืน แนวโนมพลังงานทดแทน
ของไทยและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  นโยบาย/กฎหมายเกี่ยวกับพลังงานและส่ิงแวดลอม 

 

17.6.1.7 กลุมวิชากลุมวิชาพลศึกษา    
 

01-005-101 พลศึกษา         1(0-2-1)  
   Physical  Education 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : -   
  ศึกษาความรู เบ้ืองตนเกี่ยวกับพลศึกษาวิทยาศาสตร  การกีฬาเบ้ืองตนฝกปฏิบัติ  
การเสริมสราง และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สวัสดิภาพในกิจกรรมพลศึกษา การจัดและ
ดําเนินการกิจกรรมการแขงขันกีฬา  ระเบียบกติกา มารยาท และการเลนเปนทีม โดยเลือกกิจกรรมทาง 
พลศึกษาตามความเหมาะสม 
 

 01-005-116 ลีลาศ                                   1(0-2-1) 
  Social  Dance 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : -     
  ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับลีลาศ  ฝกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานของการลีลาศจังหวะตางๆ      
กฎ  ระเบียบ  และมารยาทของการลีลาศ 
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01-005-118 กิจกรรมเขาจังหวะ                                 1(0-2-1)
 Rhythmic  Activities       
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : -   
  ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกิจกรรมเขาจังหวะ  ฝกปฏิบัติทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน 
การจัดทรวดทรงของรางกาย  และการเคล่ือนไหวประกอบเสียงดนตร ี
 

01-005-123 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพและสุขปฏิบัติ                               1(0-2-1) 
  Activities  for  Health  and  Practices 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : -   
  ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลสุขภาพและอวัยวะ
ตาง ๆ ของรางกาย ปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ อาหารเพ่ือสุขภาพ และกิจกรรม 
การสงเสริมสุขภาพจิต 
 

17.6.1.8 กลุมวิชา กลุมวิชานันทนาการ    
 

01-006-101 นันทนาการ                                 1(0-2-1) 
  Recreation 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : -   
  ศึกษาความหมายและความสําคัญของนันทนาการ  ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม
นันทนาการประเภทตางๆ  เชน  คายพักแรม  และการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม 
 

01-006-104 เกมสําหรับนันทนาการ                                  1(0-2-1) 
           Game  for  Recreation 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : -   
  ศึกษาความรูท่ัวไป ปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกเกมมาใชในกิจกรรมนันทนาการตามโอกาส 
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01-006-105 นันทนาการเพ่ือการฝกอบรม                                1(0-2-1) 
  Recreation  for  Training  Courses 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : -   
  ศึกษาความหมาย  และความสําคัญของนันทนาการ  และการเปนผูนํานันทนาการใน 
การฝกอบรม  ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม  และการเลือกใชกิจกรรม
นันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตางๆ 
 

 17.6.2 หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
   17.6.2.1 กลุมวิชาแกน   
 

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

ศึกษาเกี่ยวกับพีชคณิต เวก เตอรในสามมิติ  ฟงก ช่ัน  ลิ มิต และความตอเนื่ อง  
การหาอนุพันธ  บทประยุกตอนุพันธ และรูปแบบไมกําหนด การหาปริพันธ  เทคนิคของการหาปริพันธ 
ปริพันธจํากัดเขต  และการประยุกต 

 

02-311-109         แคลคูลัส  2  สําหรับวิศวกร                               3(3-0-6) 
  Calculus  2  for  Engineers 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-311-108 แคลคูลัส  1  สําหรับวิศวกร 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : - 
  ศึกษาเกี่ยวกับแคลคูลัสของฟงกช่ันคาเวกเตอร การหาปริพันธเชิงตัวเลข และปริพันธ 
ไมตรงแบบ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรมเทยเลอรของ
ฟงกช่ันมูลฐาน  สมการเชิงอนุพันธเบ้ืองตนและการประยุกต 
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02-311-211         แคลคูลัส  3  สําหรับวิศวกร                               3(3-0-6) 
  Calculus  3  for  Engineers 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-311-109 แคลคูลัส  2  สําหรับวิศวกร 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : - 

ศึกษาเกี่ยวกับพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม เสน ระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ  
แคลคูลัสของฟงกช่ันคาจริงของสองตัวแปรและการประยุกต อนุพันธยอยและปริพันธสองช้ัน แคลคูลัส
ของฟงกช่ันคาจริงของหลายตัวแปร  ปริพันธตามเสนเบ้ืองตน 
 

02-411-103     เคมีสําหรับวิศวกร                                3(3-0-6) 
  Chemistry  for  Engineers 
                   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : - 
           ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอม และโครงสรางแบบอิเล็กตรอนของอะตอม 
ปริมาณสัมพันธ สมบัติพิริออดิก ธาตุรีพรีเซนทะทีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี กาซ
ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมีและจลนศาสตรเคมี และกรด เบส เกลือ และสมดุลไอออน 
 

02-411-104     ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร                               1(0-2-1) 
  Chemistry  for  Engineers  Laboratory 
                           รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : 02-411-103   เคมีสําหรับวิศวกร 
                    ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการใชเครื่องมือ และอุปกรณทางเคมี ปริมาณสัมพันธ  
สมบัติพิริออดิก ธาตุรีพรีเซนทะทีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน การทดสอบสารประกอบอิออนิกและ
สารประกอบโควาเลนต กาซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย การทดลองสมดุลเคมีและจลนศาสตร-
เคมี และการทดลองกรด เบส และสมดุลไอออน 
 

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

  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : - 

ศึกษาเกี่ยวกับเวกเตอร แรง และการเคล่ือนท่ีโมเมนตัม และพลังงาน ระบบอนุภาค  
การเคล่ือนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง การเคล่ือนท่ีแบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล สมบัติเชิงกลของสาร 
ความรอนและอุณหพลศาสตรเบ้ืองตน  คล่ืนและคล่ืนเสียง 
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02-511-108 ปฏิบัติการฟสิกส  1  สําหรับวิศวกร                              1(0-2-1) 
Physics  1  for  Engineers  Laboratory 

  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู     : 02-511-107 ฟสิกส  1  สําหรับวิศวกร                       
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับ แรงและการเคล่ือนท่ี โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติ
เชิงกลของสาร  การเคล่ือนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง  การเคล่ือนท่ีแบบออสซิลเลต  กลศาสตรของไหล  
ความรอนและอุณหพลศาสตรเบ้ืองตน  คล่ืนและคล่ืนเสียง 
 

02-511-109         ฟสิกส  2  สําหรับวิศวกร                                                         3(3-0-6) 
                            Physics  2  for  Engineers 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : - 
  ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟาสถิต  ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ แม เหล็กไฟฟา  
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร และฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีควอนตัมเบ้ืองตน ฟสิกสอะตอมและนิวเคลียส 
 

02-511-110         ปฏิบัติการฟสิกส  2  สําหรับวิศวกร                              1(0-2-1) 
 Physics  2  for  Engineers  Laboratory 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
    รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   : 02-511-109 ฟสิกส  2  สําหรับวิศวกร  
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ แมเหล็กไฟฟา 
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีควอนตัมเบ้ืองตน  ฟสิกสอะตอมและนิวเคลียส 
 

04-211-101   กลศาสตรวิศวกรรม                                                         3(3-0-6) 
Engineering   Mechanics 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    - 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 

              ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบ้ืองตนของกลศาสตรแรงและระบบแรง ผลลัพธของระบบแรง  
การสมดุลแรงในช้ินสวนของโครงสรางและเครื่องจักรกล แรงเสียดทาน จุดศูนยถวง และจุดเซนทรอย  
จลศาสตรและพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุ  กฎขอสองของนิวตัน 
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04-211-102 เขียนแบบวิศวกรรม                                                         3(1-4-4) 
  Engineering  Drawing  

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    - 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 
 ศึกษาเกี่ยวกับ ตัวอักษร  หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย การกําหนดขนาด

และพิกัดความเผ่ือ  ภาพตัด  ภาพชวย  และภาพคล่ี การสเก็ตภาพ  การเขียนภาพแยกช้ินและภาพประกอบ 
การอานและวิเคราะหแบบงาน การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
 

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

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    - 
                       รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 
 ศึกษา และปฏิบัตเิกี่ยวกับงานพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรม ท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือกล
การใชเครื่องมือวัด งานตะไบ พ้ืนฐานงานเจาะ การทําเกลียวระบบตางๆ ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณตางๆ  
 

04-311-102 การฝกวิชาชีพพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                                                       2(1-3-2) 
 Basic  Professional  Engineering  Training 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    - 
                       รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 
 ศึกษาวิชาชีพและปฏิบัติเกี่ยวกับงานพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมท่ีเกี่ยวของกับงาน
ไฟฟาพ้ืนฐานการเดินสายไฟฟา การตอไฟฟากระแสตรงกระแสสลับ การตอวงจรไฟฟาศึกษา                               
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน การบัดกรีการทําแผน PCB และงานไมตลอดจนเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ  
 

04-311-103     วัสดุวิศวกรรม                                                                    3(3-0-6) 
     Engineering  Materials 
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    - 
    รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 
      ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรม  เชน โลหะ  พลาสติก ยางมะตอย ไม คอนกรีต และ

วัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย การทดสอบสมบัติตาง  ๆ ของวัสดุ
วิศวกรรม  และการแปลความหมาย  การศึกษาโครงสรางมหภาค  และจุลภาคท่ีเกี่ยวของกับสมบัติของ
วัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตผลิตภัณฑโดยการใชวัสดุวิศวกรรม 
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04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร      3(2-2-5) 
 Computer  Programming 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    - 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวคิดและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 

การศึกษากิริยา  (Interaction)  ระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร  การประมวลผลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง  

 
 

17.6.2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 
 

04-113-203 วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน         3(2-2-5) 
Fundamentals  of  Electrical  Engineering  
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    - 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 

 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ ระบบ
ไฟฟาของการไฟฟา  เครื่องวัดไฟฟา  พ้ืนฐานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  เครื่องกลไฟฟากระแสตรง และ
กระแสสลับ วงจรควบคุมมอเตอร กระแสสลับชนิด 3 เฟสดวยคอนแทคเตอร อุปกรณตัดตอนไฟฟา 
วิเคราะหระบบปองกันอันตรายจากไฟฟารั่ว 
 

 

04-312-101 กระบวนการผลิต                    3(3-0-6) 
Manufacturing  Processes  
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    - 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 
ศึกษาเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตขั้นพ้ืนฐาน เชน การผลิตโลหะจําพวกเหล็ก งานหลอโลหะ  

การแปรรูปวัสดุ การตัดขึ้นรูปวัสดุ การตอประกอบ การตกแตงผิวสําเร็จ การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ 
ทางกายภาพ เครื่องมือวัดทดสอบและตรวจสอบวัสดุทางวิศวกรรม ตลอดจนการใชเครื่องจักรใน 
การผลิตระบบอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 



37 

04-312-305 วิศวกรรมการบํารุงรักษา                                   3(3-0-6) 
 Maintenance  Engineering 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    - 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 

  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบํารุงรักษาเครื่องจักรชนิดตาง ๆ เชน แบบเชิงปองกัน แบบแกไข
ปรับปรุง การเส่ือมสภาพเครื่องจักร การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดย TPM การเพ่ิมประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่องจักร OEE  การบริหารงานบํารุงรักษาระบบตาง ๆ เชน งบประมาณ ดัชนีสมรรถนะ
และการใชโปรแกรม อุปกรณ การตรวจสภาพ เครื่องจักรกล การวางแผนและการควบคุมการบํารุงรักษา 
ความปลอดภัยในการทําการซอมเครื่องจักร และอุปกรณ การวัดและประเมินผลการบํารุงรักษา 
 

04-312-309 การควบคุมคุณภาพ                                 3(3-0-6) 
  Quality Control 
             รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    02-001-103 สถิติเบ้ืองตน 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 
  ศึกษาเกี่ยวกับหลักในการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิตและบริหาร เลือกใช
เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพท้ัง 7 อยาง ไดแก ใบตรวจสอบ ฮีสโตแกรม แผนภาพพาเรโต แผนภาพ             
สาเหตุและผล กราฟ  แผนภาพการกระจาย และแผนภูมิควบคุม ศึกษาการสรางแผนควบคุมคุณภาพ               
กําหนดแผนการสุมตัวอยาง เพ่ือสรางมาตรฐานคุณภาพใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เทคนิคใน 
การระดมสมอง และการดําเนินกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพ คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการมีระบบคุณภาพ 
ความเช่ือถือได และการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ 
 

04-312-310 การวางแผนและควบคุมงานการผลิต                              3(3-0-6) 
  Production Planning and Control 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  02-001-103 สถิติเบ้ืองตน  
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 
  ศึกษาลักษณะของระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ การวางแผนกระบวนการผลิต 
การวิเคราะหตนทุน เพ่ือใชในการตัดสินใจ การจัดตารางการผลิต การควบคุมสินคาคงคลัง และ 
การควบคุมการผลิต 
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04-312-313 การศึกษางาน                                    3(3-0-6) 
  Work Study 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  02-001-103 สถิติเบ้ืองตน 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 
  ศึกษาการเพ่ิมผลผลิตองคประกอบของเวลาท่ีใชทํางานหนึ่ง ๆ ใหเสร็จเทคนิคใน 
การบันทึกขอมูลดวยแผนภูมิกระบวนการผลิตแผนภูมิ  การเคล่ือนท่ีแผนภาพการเคล่ือนท่ีแผนภาพ
เสนดาย แผนภูมิกระบวนการผลิตหลายชนิด แผนภูมิสองมือ เทคนิคการตั้งคําถามการปรับปรุงแกไข 
การใชประโยชนสูงสุดจากคนและเครื่องจักร การเคล่ือนไหวของคน ณ จุดปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ การจับเวลาโดยตรง การหาเวลามาตรฐานการสุมงาน และส่ิงท่ีชวยสนับสนุนในการศึกษางาน 
เชน การขนถายวัสด ุ
 

04-513-409 เซนเซอร และทรานสดิวเซอร       3(3-0-6) 
Sensor  and Transducer    
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    - 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 

     ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของอุปกรณตรวจจับและตัวแปลงสัญญาณทางดานแสง  
ความรอน ความดัน การเคล่ือนท่ี การไหล ระดับของไหล ปฏิกิริยาทางเคมี  การนําอุปกรณตรวจจับและ
ตัวแปลงสัญญาณไปประยุกตใชงาน 
 

04-612-201 วงจรไฟฟาและอุปกรณ       3(2-3-4) 
Electrics  Circuits  and  Devices 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : - 

                           รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู     : - 
  ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับองคประกอบของวงจร  กฎของเคอรชอฟฟและทิศทาง
อางอิง  แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับกราฟของขายวงจร วงจรแบบตัวตานทาน  การวิเคราะหแบบโหนดและเมช  
คล่ืนแบบไซน การแทนดวยเฟสเซอร  อิมพีแดนซและแอดมิตแตนซ  การวิเคราะหในสถานะอยูตัวตอ
คล่ืนแบบไซน  กําลังไฟฟา  ผลตอบเชิงความถ่ี  วงจรไฟฟาสามเฟส  ระบบวงจรและกําลังไฟฟา  สาม
เฟส  การปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา ปฏิบัติการทดลองสอดคลองและครอบคลุมเนื้อหา  ทางดาน
ทฤษฎีตัวปองกันระบบไฟฟา 
 
 
 
 



39 

04-612-202 วงจรอิเล็กทรอนิกส       3(2-2-5) 
Electronics  Circuits    
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    - 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 

     ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการทํางานของหลอดอิเล็กตรอน พ้ืนฐานทาง 
ฟสิกสของสารกึ่งตัวนํา ทฤษฎีรอยตอสารพีสารเอ็น คุณลักษณะการประยุกตใชงานไดโอด  
ซีเนอรไดโอด วงจรจัดรูปสัญญาณ การออกแบบวงจรแหลงจายไฟตรงอยางงาย การออกแบบวงจร
ทวีคูณแรงดันไฟตรงทรานซิสเตอร 2 รอยตอและทรานซิสเตอรสนามไฟฟา การทํางานคุณลักษณะ  
ขอกําหนดตาง ๆ เทคนิคการจัดไบอัส การวิเคราะหและออกแบบวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก หลักการ
ทํางานของออปแอมปและการประยุกตใชงานออปแอมป ปฏิบัติการทดลองสอดคลองและครอบคลุม
เนื้อหาทางทฤษฎี  
 

04-612-203 คอมพิวเตอรในงานออกแบบ                    3(2-3-4) 
Computer  Aided  Design 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    - 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 
ศึกษาและปฏิบัตกิารเกี่ยวกับหลักการ วิธีการใชโปรแกรมออกแบบช้ินงานแบบสองมิติ  

สามมิติ โดยใชโปรแกรม (Software) สมัยใหม การสรางและแกไขโดยคําส่ัง พรอมจัดเก็บขอมูลแบบตาง ๆ   
 

04-612-304 วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลอัตโนมัต ิ      3(2-3-4) 
Automatic  Machine  Engineering  
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    - 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลท่ีทํางานดวยคอมพิวเตอร การทํางานของ

เครื่องกลึงและเครื่องกัดอัตโนมัติ (ซีเอ็นซี) การใชคําส่ังในการปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน  
ตลอดจนวิธีการกําหนดเง่ือนไขในการกลึง และการกัดงานดวยเครื่องซีเอ็นซี การเขียนและใชโปรแกรม     
คอมพิวเตอรเพ่ือควบคุมเครื่องจักร 
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04-612-305 การควบคุมไฮดรอลิกส และนิวแมติกส     3(2-3-6) 
Hydraulics  and  Pneumatics  Control 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    - 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานของระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส

หลักการทํางานของระบบและอุปกรณตาง ๆ  ท่ีใชในระบบ สัญลักษณท่ีเกี่ยวของ การออกแบบควบคุม
การทํางานและการประยุกตใชงาน การตรวจสอบและแกไขจุดบกพรองตลอดจนการบํารุงรักษา  
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมท้ังระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส 

 

04-612-306 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส         3(3-0-6) 
Mechatronics  Engineering   
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    - 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 

 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานของวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส การพัฒนาเทคโนโลยีใหม  
ในสถานะปจจุบันและในอนาคต แมคคาทรอนิกสในการผลิต แมคคาทรอนิกสและเทคโนโลยี 
องคประกอบของระบบแมคคาทรอนิกส การควบคุมการเคล่ือนท่ี การขับ แอคทูเอเตอร และอุปกรณการ
ควบคุม  และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการควบคุมช้ันสูง  ขอบเขตของระบบควบคุม  แบบใชสัญญาณ
ปอนกลับ  ระบบควบคุมแบบลําดับ  

 

04-612-307 สัมมนาปญหาทางวิศวกรรม                                1(0-2-1) 
  Seminar  in  Engineering  Problem  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการมองปญหาและวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรม หลักใน 
การระดมสมองเพ่ือแกปญหาการทํางานรวมกัน การติดตามผลงาน หลักการพูด การเสนอผลงาน  
และรายงานผลงาน 
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04-612-308 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส      1(1-0-2) 
Mechatronics  Engineering  Pre - Project  
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    - 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 
ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกและความเปนไปไดของหัวขอโครงการ รวบรวมขอมูลนําเสนอ

โครงการศึกษาความเปนมาของปญหา วิธีดําเนินงานโครงการ เตรียมแผนการดําเนินงาน โครงการ
กําหนดจุดประสงค เปาหมาย ขั้นตอน และแผนการดําเนินงาน ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ   
เพ่ือดําเนินโครงการ และรายงานความกาวหนาของโครงการ 

 

04-612-309 สหกิจศึกษา          1(1-0-2) 
Cooperative  Education  
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    - 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอน

ของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน
อาชีพ การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณงานอาชีพ ความรู
พ้ืนฐานท่ีจําเปน  สําหรับการไปปฏิบัติ งานในสถานประกอบการ ระบบบริหาร งานคุณภาพ 
ในสถานประกอบการ ระบบการประกันคุณภาพ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและ 
การเขียนรายงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  เพ่ือสังคมการทํางาน  การเตรียมความพรอมสูความสําเร็จ 

 

04-612-411 การฝกงานทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส     6(0-40-0) 
Mechatronics  Engineering  Practice    
 รายวิชาท่ีตองเรยีนมากอน  :    04-612-308  สหกิจศึกษา     
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 
ศึกษาและปฏิบัติงาน โดยนําความรูจากสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสไปประยุกต 

ใชในสถานประกอบการจริง  โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไมนอยกวา 16 สัปดาห 
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04-612-412  โครงงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส       3(1-6-5) 
Mechatronics  Engineering  Project  

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 04-612-307  การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส                                                            
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 
ศึกษาและวิเคราะหแผนการดําเนินโครงการ ปฏิบัติการในโครงการตามท่ีไดรับอนุมัติ

วิเคราะหการปฏิบัติงาน ปญหาและกําหนดวิธีการแกปญหา นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการเปนระยะ  ๆ
นําเสนอผลการดําเนินงานในขั้นสุดทาย  และจัดทํารายงานโครงการท่ีสมบูรณ 
 

04-612-413    อิเล็กทรอนิกสกําลังสําหรับวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส          3(2-3-4) 
  Power  Electronics  for  Mechatronics Engineering 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : - 
                           รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู     : - 
  ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติของ ไดโอดกําลัง เอสซีอาร ทรานซิสเตอรกําลัง การ
ควบคุมและปองกันอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง  คุณลักษณะสารแมเหล็ก แกนเหล็กชนิดพิเศษตางๆ  ท่ี
ใชในงานอิเล็กทรอนิกสกําลัง วงจรคอนเวอรเตอรแบบตางๆ วงจรเร็กติไฟรเออร หลักการทํางานของ
แหลงจายกําลังไฟฟาแบบสวิตช่ิง วงจรควบคุมไฟฟากระแสสลับ  ชอปเปอรอินเวอรเตอร  รวมท้ัง
หลักการควบคุมมอเตอรกระแสตรง และมอเตอรกระแสสลับเบ้ืองตนดวยอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
 

17.6. 2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 
 

04-112-203       เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา      3(3-0-6) 
Electrical Instruments and Measurements  
รายวิชาท่ีตองเรยีนมากอน :-   
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   :-    
ศึกษาเกี่ยวกับหนวยวัดและเครื่องมือวัดมาตรฐาน การซีลด ความปลอดภัย ความ

เท่ียงตรง การวัดแรงดัน กระแสและกําลังไฟฟา การวัดอมพีแดนซท่ีความถ่ีสูงและต่ํา ทราสดิวเตอร    
การวัดทางแมเหล็ก เทคนิคการวัดดวยระบบดิจิตอล สัญญาณรบกวน เทคนิคในการทําใหอัตราสวน
สัญญาณตอสัญญาณรบกวนดีขึ้น 
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04-112-204      สนามแมเหล็กไฟฟา         3(3-0-6) 
Electromagnetic Fields 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :-  02-511-109  ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   :-    
ศึกษาเกี่ยวกบัการวิเคราะหเวกเตอร สนามแมเหล็กไฟฟาสถิตย ตัวนําและ   ไดอิเล็กตริก 

คาปาซิแตนซ การพาและการนํากระแสไฟฟา สนามแมเหล็กสถิตย ความเหนี่ยวนํา สนามแมเหล็กไฟฟา
ท่ีเปล่ียนแปลงตามเวลา สมการแมกซเวลล คล่ืนระนาบ คล่ืนแมเหล็กไฟฟาในตัวกลางชนิดไอโซทรอปก  

  

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

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    02-311-108 แคลคูลัส  1  สําหรับวิศวกร 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 

ศึกษาเกี่ยวกับกฎขอท่ีหนึ่งเทอรโมไดนามิกส    กฎขอท่ีสองของเทอรโมไดนามิกส   
วัฎจักรตางๆทางเทอรโมไดนามิกส  พลังงานรูปแบบตางๆ เอนโทรป  พ้ืนฐานการถายเทความรอน 
และการเปล่ียนแปลงรูปของพลังงาน 
 

04-212-202 กลศาสตรวัสดุ 1        3(3-0-6) 
Mechanics  of  Materials 1 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    04-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม     
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    -  
ศึกษาเกี่ยวกับแรงและความเคน  ความเคนและความเครียด  ความสัมพันธระหวาง  

ความเคนและความเครียด  ความเคนท่ีเกิดจากอุณหภูมิ ภาชนะอัดความดันและการเช่ือมตอ  การบิดตัว
ของเพลาตันและเพลากลวง  การเขียนไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนตดัด การคํานวณหาคาความเคน
ดัด และความเคนเฉือนในคาน  พรอมท้ังการหาคาระยะโกงท่ีเกิดขึ้นในคานโดยใชวิธีอ่ืนๆ  วงกลมของ
โมร ทฤษฎีความเสียหาย  เสา  การโกงของเสา  ความเคนผสม 
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04-312-204  การบริหารงานวิศวกรรม                                                                                    3(3-0-6) 
  Engineering  Management 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    -  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    -   

  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการ มนุษยสัมพันธในการทํางาน การเพ่ิมผลผลิตทางวิศวกรรม 
กฎหมายการคา กฎหมายแรงงานความปลอดภัยเบ้ืองตนการตัดสินใจ สําหรับการผลิตการพยากรณใน
งานการผลิต การเงิน การตลาด กับงานทางอุตสาหกรรมเศรษฐศาสตรวิศวกรรมเบ้ืองตน การบริหาร
โครงการ การบริหารควบคุมคุณภาพท้ังระบบการศึกษาความเปนไปไดเบ้ืองตน   
 

04-312-306 การวิจัยการดําเนินงาน                                  3(3-0-6)
  Operation  Research 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   02-001-103 สถิติเบ้ืองตน 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    -  
  ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบ้ืองตนของการวิจัยดําเนินงานปญหาของการโปรแกรมเชิงเสน  
การขนสง การจัดสรรงาน การวิเคราะหโครงขายงาน ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีเกม โปรแกรมพลวัตและ 
การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการแกปญหาตางๆ  ของการวิจัยดําเนินงาน 
 

04-312-307         สถิติสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ                  3(3-0-6) 
  Statistics for Industrial Engineering 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   02 - 001-103 สถิติเบ้ืองตน 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    -  
   ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจ แบบมีการทดลองและไมมีการทดลอง การทดสอบ
สมมติฐานแบบพาราเมตริกและแบบนอนพาราเมตริก  การประมาณคาสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน
เนื่องจากปจจัยเดียวและสองปจจัย การพยากรณ แบบอนุกรมเวลา และการวิเคราะหการถดถอย 
 

04-312-308 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม                                    3(3-0-6) 
  Engineering  Economic 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    02-001-103 สถิติเบ้ืองตน                   
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    -   
  ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและเขาใจหลักการวิเคราะห     
พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตรท่ีจะนําไปใชงานวิศวกรรมการคิดตนทุน การคิดดอกเบ้ีย การคิดคาเส่ือมราคา  
การประเมินคาทางเศรษฐศาสตรในการตัดสินใจเลือกเปรียบเทียบคาอัตราผลตอบแทน ภาษีเงินเฟอ  
และโครงการตางๆ 
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04-312-311 วิศวกรรมความปลอดภัย                                             3(3-0-6) 
  Safety Engineering 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    -  
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :    - 
  ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดตั้งองคกรความปลอดภัยทางวิศวกรรมการ  ฝกระบบรักษา 
ความปลอดภัยการประกันอุบัติเหต ุ การวิเคราะหและปองกันอุบัติภัยในกระบวนการผลิตทางวิศวกรรม       
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลสภาพแวดลอมและองคประกอบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางวิศวกรรม  
การสอบสวนอุบัติเหต ุ การประเมินความเส่ียง และกฎหมายความปลอดภัย 
 

04-312-415        การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                                                      3(3-0-6) 
                           Industrial  Plant  Design 
                           รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   04-312-116 การศึกษางาน 

รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    : - 
                  ศึกษาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม เชน ทําเลท่ีตั้งโรงงาน ชนิดของผังโรงงาน
ตัวอาคารโรงงานท่ีดินระบบการไหลของวัสดุ การออกแบบวิเคราะหกระบวนการผลิต กําลังการผลิต 
การประเมินผลตนทุนการวางผังโรงงาน  หลักการบริหารโครงการ            
04-313-219        การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ             3(2-2-5) 

  Engineering  Metrology  Laboratory 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : - 
                           รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู     : - 
                            ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการวัด และตรวจสอบการใช เครื่ อง มือวัดทางวิศวกรรม  
การประเมินผลการวัด  และการตรวจสอบ  ตลอดจนการบํารุงรักษาเครื่องมือวัด 
 

04-313-220  การประลองวิศวกรรมการทดสอบวัสด ุ            3(2-2-5) 
  Material   Testing   Engineering  Laboratory 

  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : - 
                           รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู     : - 
                            ศึกษาคุณสมบัติทางกลของวัสดุภายใตแรงกระทํา หลักการของการทดสอบวัสดุและ
การวิเคราะหผลการทดสอบ 
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04-512-203 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส       3(3-0-6) 
Electronic Circuits Analysis 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :-   
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู   :-    
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางพ้ืนฐานของออปแอมป และการประยุกตใชงานแหลงจาย

กระแสคงท่ี แหลงจายแรงดันอางอิง การวิเคราะหวงจรภายในไอซีดิจิตอลตางๆ พ้ืนฐานการออกแบบ
วงจรรวม การใชโปรแกรมชวยวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสตางๆ  
 

04-514-304 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก         3(2-2-5) 
  Digital  Circuits  and  Logic  Design  

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  - 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :  - 

   ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับทฤษฎีเบ้ืองตนของวงจรสวิตช่ิง พีชคณิตบูลลีน  
รหัสคอมพิวเตอร  การตรวจสอบความผิดพลาดตารางความเปนจริง แผนท่ีแบบคารนอร แผนท่ีแบบเวน  
วงจรเกตแบบแอนดออรและนอร วงจรฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรชิพทรีจิสเตอร การออกแบบวงจร
ดิจิตอลฟงกช่ันตางๆ  วงจร     ซีเควนเชียล  แบบซิงโครนัทและอะซิงโครนัท  การออกแบบระบบดิจิตอล
โดยใชวงจรรวม  วงจรมัลติเพล็กซ  การตรวจสอบและจํากัดสัญญาณรบกวนในระบบดิจิตอล  ปฏิบัติการ
ทดลองสอดคลองและครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎี 
 

04-612-310 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต       3(2-3-4) 
Computer   Aided  Design  and  Manufacturing  
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  - 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :  - 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Software) สําหรับออกแบบ

งานในลักษณะทรงตัน (Solid) และพ้ืนผิว (Surface) เรียนรูขั้นตอนการใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานการผลิต 
(CAM) และการเช่ือมโยงขอมูลกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  (CNC) 
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04-612-414 ระบบการผลิตแบบยืดหยุนและแบบรวม     3(2-3-4) 
Flexible Manufacturing System and Computer  Integrate  Manufacturing 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : -   

                            รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    : -    
                           ศึกษาและฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบประสานการ ระบบการผลิตแบบ
ยืดหยุน (FMS) เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC) ชุดแขนกล 
(Robotics) ชุดขนถายวัสดุ (Material Handling) และระบบตรวจสอบ (Computer Aided Inspection) 
ทํางานดวยคอมพิวเตอร การจัดการระบบฐานขอมูลในระบบการผลิตแบบรวม (CIM)  การวางแผน
ระบบขอมูลหลักขององคกรระบบการควบคุมการผลิต กระบวนการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลใน 
การวางแผน และควบคุมระบบ  CIM 
 

04-612-415 การควบคุมแบบลําดับ       3(2-3-4) 
Sequence   Control    
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  - 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :  - 
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดในกระบวนการควบคุมอัตโนมัติ การเขียน

ไดอะแกรมของรีเลยการฝกเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ  เครื่องมือและกระบว นการศึกษา  
เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติท่ีสามารถโปรแกรมการทํางานไดการเขียนภาษาคําส่ัง ภาษาคําส่ังบูลลีน  
ภาษาคําส่ังแลดเดอรไดอะแกรม  และภาษาคําส่ังอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับงานควบคุม การแกไขหรือเปล่ียนแปลง
โปรแกรม หลักการเลือกใชอุปกรณ เครื่องมือ  และระบบควบคุมใหเหมาะสมกับการทํางานในแบบหรือ
ลักษณะตางๆ การประยุกตใชงานกับอุปกรณภายนอก 
 

04-613-301 กลศาสตรหุนยนต                                3(2-2-5) 
  Mechanic  of  Robotics 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :  - 
  ศึกษาเกี่ยวกับชนิดและการทํางานของกลไกในเครื่องจักร วิเคราะหการเคล่ือนไหว 
ความเร็ว ความเรงในกลไกของหุนยนต สภาวะการสมดุลของเครื่องจักร ออกแบบการทํางานของกลไก
และช้ินสวนหุนยนต โดยเนนช้ินสวนหุนยนต 
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04-613-302 การออกแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล        3(3-0-6) 
   Design  of  Machine  Elements 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  04-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :  -  
ศึกษาเกี่ยวกับถึงขั้นตอนในการออกแบบ การวิเคราะหแรง และความเคนท่ีเกิดขึ้นใน

ช้ินสวนท่ีอยูภายใตภาระ การสงถายกําลังของช้ินสวนเครื่องจักรท่ีใชในงานผลิต การออกแบบคํานวณ
ช้ินสวน เครื่องมือ เลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับช้ินสวนท่ีออกแบบ และการเลือกใชช้ินสวนเครื่องจักรกล
      

04-613-303 ระบบทางกลไฟฟา       3(3-0-6) 
Electromechanical  Systems  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : - 

                           รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู     : - 
  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานทางไฟฟาและแมเหล็ก เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง 
มอเตอรไฟฟากระแสตรง หมอแปลงไฟฟาอุดมคติและการใชงาน มอเตอรไฟฟาสามเฟส แบบเหนี่ยวนํา 
เครื่องกําเนิดแบบซิงโครนัส มอเตอรไฟฟาหนึ่งเฟส สเตปปงมอเตอร การควบคุมมอเตอรในงาน
อุตสาหกรรม 
 

04-613-304 หุนยนตอุตสาหกรรมและแมชีนวิชั่น      3(2-2-5) 
Industrial  Robotics  and  Machine  Vision    
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  - 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู    :  - 

     ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับชนิดของระบบอัตโนมัติ หุนยนตอุตสาหกรรมเบ้ืองตน  
ประวัติของหุนยนต  จํานวนของหุนยนตและงานหลักท่ีใชพลังงานจลนของระบบหลายองศาอิสระ 
การจําลองดวยซอฟตแวร ระบบเปดมาตรฐานความปลอดภัย ภาษาของหุนยนต การออกแบบเวิรคเซล  
การอินเตอรเฟสฮารดแวร ทบทวนการควบคุมแบบปอนกลับ การควบคุมในระบบคาทีเชียลและระบบ 
ขอตอกลยุทธในการควบคุมการเคล่ือนท่ีของหุนยนตอุตสาหกรรม  การควบคุมตําแหนงของแขนกล  
หุนยนตอุตสาหกรรมชนิดขอตอเดียว  การควบคุมการเคล่ือนท่ีแขนหุนยนต  สําหรับงานขนสงลําเลียง
ดวยสายพานลําเลียง  ตัวขับและอุปกรณวัดสําหรับหุนยนต  มโนภาพของแมชีนวิช่ัน  การไดมาของภาพ  
การติดตั้งอุปกรณใหแสงสวาง  กลอง  ตัวตรวจจับการเห็น กรรมวิธีทางภาพและการวิเคราะหเทคนิคของ 
แมชีนวิช่ัน 3 มิติ  การทําภาพใหดีขึ้น การทําซํ้าของภาพ การตอและการทํางานรวมกันของกลองกับ
หุนยนต  
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04-613-305 ไมโครโพรเซสเซอรในงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส          3(2-3-4) 
  Microprocessors  for  Mechatronics Engineering 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : - 
                           รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู     : - 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับพ้ืนฐานของไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 
ฮารดแวรของระบบไมโครโพรเซสเซอร หรือไมโครคอนโทรลเลอร การเขียนโปรแกรมควบคุม ระบบ
อินเตอรรัปตไทมเมอรและเคาทเตอร  พอรตอนุกรม  การประยุกตใชงานกับอุปกรณภายนอก  
 

04-613-306 กลศาสตรของไหล       3(3-0-6) 
Mechanics  of  Fluid  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : - 

                           รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู     : - 
  คุณสมบัติของของไหล  ชนิดของการไหล  สมการพลังงานสําหรับของไหล  สมการ     
โมเมนตัมของการไหล  การวิเคราะหเชิงมิติ  การไหลแบบอัดตัวไมไดภายในทอ  การวัดอัตราการไหล 
การสูญเสียพลังงานภายในทอ  ปม  และกังหันน้ํา 
 

04-613-307 ระบบไมโครคอมพิวเตอรและการเชื่อมโยงในงานแมคคาทรอนิกส  3(3-0-6) 
Microprocessors  System  and  Interfacing  for  Mechatronics 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : - 

                           รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู     : - 
  ศึกษาเกี่ยวกับฮารดแวรของไมโครคอมพิวเตอร ซีพียู บัส หนวยความจํา หนวยรับและ
สงขอมูล เทคนิคการอินเตอรเฟส และการเขียนโปรแกรมควบคุมการเขียนอินเตอรเฟสกับอุปกรณรายรอบ  
การออกแบบซอฟตแวร ระบบเวลาจริงและการโปรแกรม โปรแกรมควบคุมระบบไมโครคอมพิวเตอร 
การโปรแกรมดวยภาษาช้ันสูง การควบคุมและไปทไลนิ่ง เมมโมรีไฮราครี   อินพุท/เอาทพุท  
ซุปเปอรสกาดาและการขนานโพรเซสเซอร  การประยุกตไมโครคอมพิวเตอรในงานควบคุมระบบการวัด 
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18. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
       หลักสูตรนี้กําหนดระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรไว  4  ประเด็นดังนี ้
           18.1 การบริหารหลักสูตร 
      18.1.1  ใหมีการจัดทําโครงการสอนทุกรายวิชา 
                    18.1.2  จัดทําทําเนียบผูสอนท้ังอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ 
                    18.1.3   ใหมีการประเมินผลการเรียนการสอน 
                    18.1.4   นําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน 
           18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
                    18.2.1  มีการสํารวจทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
                    18.2.2  จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ  และส่ือทุกประเภทเพ่ือใชในการเรียนการสอนใหพอเพียง 
                    18.2.3  วางแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรทดแทนและเพ่ิมเติม 
           18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
                    18.3.1  จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษา 
                    18.3.2  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  และปจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีจะจบการศึกษา 
                    18.3.3  มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
                    18.3.4  มีโครงการพัฒนานักศึกษา  กิจกรรมชมรม  กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม 
                    18.3.5  มีกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา  และทุนการศึกษา 
            18.4 ความตองการของตลาดแรงงานสังคม  และหรือ  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
                     18.4.1  สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจากสถานประกอบการ 
 

19. การพัฒนาหลักสูตร 
       19.1 ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  สําหรับหลักสูตรนี ้
                  19.1.1   มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา 
                  19.1.2   มีระบบวัดและประเมินผลการศึกษา 
                  19.1.3   มีระบบประเมินผลการเรียนการสอน  
                  19.1.4   มีการจัดการฝกงานของนักศึกษาอยางเปนระบบ 
                  19.1.5   มีระบบการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตหลังจบการศึกษาแลว 
                  19.1.6   มีการประเมินความพึงพอใจของหนวยงานผูใชบัณฑิต 

 19.2 กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตนทุก  ๆ ระยะ  5  ป 
                 กําหนดการประเมินครัง้แรกป  2557 
 




