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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย
ภาควิชา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechatronics and Automation Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน)
: Bachelor of Engineering (Mechatronics and Automation Engineering)
: วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน)
: B.Eng. (Mechatronics and Automation Engineering)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
หลักสูตรนี้มี 3 วิชาเอก (แขนงวิชา) ดังนี้
1. แขนงวิชาการวัดและควบคุม
2. แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส
3. แขนงวิชาออโตเมชัน
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
149 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
 รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางชาติท่มี ีทักษะภาษาไทยในเกณฑดี
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
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5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอนเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ....xx..../...2563...
เมื่อวันที่.....xx... เดือน....xxx.... พ.ศ. ....2563....
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ ....x..../...2563...
เมื่อวันที่.....xx.... เดือน....xxx... พ.ศ. ....2563....
 รับรองหลักสูตรโดย สภาวิศวกร
เมื่อวันที่.....xx.... เดือน....xxx... พ.ศ. ....25xx....
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในปการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรเมคคาทรอนิกส
(2) วิศวกรระบบอัตโนมัติ/วิศวกรอัตโนมัติ/วิศวกรออโตเมชัน
(3) วิศวกรวัดคุม/วิศวกรระบบควบคุม
(4) วิศวกรสรางและพัฒนาหุนยนต
(5) วิศวกรโรงงานที่ควบคุมดวยเครื่องจักรขั้นสูง
(6) วิศวกรซอมบํารุง
(7) วิศวกรฝายขาย
(8) วิศวกรที่ปรึกษา
(9) วิศวกรโครงการ
(10) วิศวกรออกแบบ
(11) วิศวกรทดสอบ
(12) นักวิชาการ
(13) ผูรับเหมางานระบบ
(14) นักวิจัยในภาครัฐและเอกชน
(15) ธุรกิจสวนตัว หรืออาชีพอื่น ๆ ที่ตองใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เฉพาะนักศึกษาที่เลือกเรียนแขนงวิชาการวัดและควบคุม และแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส เทานั้น ที่สามารถ
ยื่นสมัครสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟากําลังได
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
แขนงวิชาการวัดและควบคุม
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา)

ผศ.ดร.วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
ณ อยุธยา
(สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)

คุณวุฒกิ ารศึกษา (สาขาวิชา),
ปที่สําเร็จการศึกษา
Dr. Mont (Automation), 2551

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
Institute for Automation
University of Leoben, Austria

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2541

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม), 2538
Ph.D (Engineering
Management), 2549

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
University of Missouri-Rolla,
USA

M.S. (Electrical Engineering),
2545

University of Missouri-Rolla,
USA

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2538
ผศ.สุธรรม สัทธรรมสกุล
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ), 2549 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)
(เกียรตินิยม อันดับ 2), 2544

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
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แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.สุพรรณ กุลพาณิชย
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา)

รศ.ดร.เกษตร ศิริสันติสัมฤทธิ์
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา)

ผศ.ดร.นพดล มณีรัตน
(สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
ปที่สําเร็จการศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), 2559

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2531

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

อส.บ. (เทคโนโลยีการวัดคุมทาง
อุตสาหกรรม), 2528
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), 2552

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

M.Eng. (Control Engineering),
2533
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2529

Osaka University, Japan

อส.บ. (เทคโนโลยีการวัดคุมทาง
อุตสาหกรรม), 2525
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), 2549

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2540

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

วท.บ. (วิทยาศาสตรฟสกิ ส), 2533

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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แขนงวิชาออโตเมชัน
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา)

ผศ.สาท คํามูล
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา)

ผศ.ดร.นภศูล วงษวานิช
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา)

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
ปที่สําเร็จการศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), 2549

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2543

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม), 2541

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2541
อส.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม), 2534
Ph.D. Electronics and Electrical
Engineering, 2559
B.Eng. Electronics and
Electrical Engineering, 2554

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
University of Cantabury,
New Zealand
University of Cantabury,
New Zealand

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 แนวโนมความตองการบุคลากรในอุตสาหกรรมเปาหมายแหงอนาคต
จากแนวโนมความตองการบุคลากรในอุตสาหกรรมเปาหมายแหงอนาคตและทิศทางนโยบายการพั ฒนา
กําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2563 - 2567 ที่เปนนโยบายและยุทธศาสตรดานการศึกษาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (อววน.) ของสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
ซึ่งไดกําหนดแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศครอบคลุม 10 อุตสาหกรรมเปา หมาย โดยมี 5 กลุ ม
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่มีศักยภาพจะเปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไดแก หุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม
อุ ตสาหกรรมการบิ น และโลจิ ส ติ ก ส อุ ตสาหกรรมเชื้ อเพลิ ง ชี ว ภาพและเคมี ชี ว ภาพ อุ ต สาหกรรมดิจิ ทั ล และ
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร จึงมีความจําเปนที่ตองเตรียมบุคลากรที่มีทักษะ ความรู และความเชี่ยวชาญให
สอดคลองกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต และรองรับความตองการบุคลากรของพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งในปจจุบันพบวา ยังมีจํานวนไมเพียง
พอที่จะรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายแหงอนาคต
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ไดกําหนดวิสัยทัศนไวดังนี้ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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6 ดาน ไดแก (1) ยุทธศาสตรดา นความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความมั่นคงในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตร
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันในสังคม
(5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (6) ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกรอบยุทธศาสตรเหลา นี้ถูกนําไปแปลงเปนแผนงานและ
โครงการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เปนตนไป โดยในแผนพั ฒนาฯ
ฉบับที่ 12 มุงเนนการพัฒนาที่นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักปรัชญาพื้นฐานในการกํากับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศใหเติบโตอยางมีดุลยภาพ และคํา นึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติ
จะตองไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี คนเกง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตสํานึกคํานึงถึงประโยชนของ
ชาติเปนสําคัญ เพื่อใหประเทศกาวไปสูสังคมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ไดในอนาคต
นอกจากนี้ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เปนการเปลี่ยนแปลงโลกแบบดิจิทัล (Digital Revolution) ที่มี
การพัฒนาเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีสมัยใหม โดยเฉพาะการใชระบบอัจฉริยะและการสื่อสารขอมูลดวยเทคโนโลยี
อินเตอรเน็ต เชน Internet of Things (IoT), Big Data and Analytics, Cloud Computing, Cyber-Physical
Systems โดยกรอบนโยบายของไทยแลนด 4.0 นั้น ก็มีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงมุงเนนเพื่อ
ปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวย
ทุนปญญา เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงในทุกดานเพื่อใหประเทศหลุดพน
จากกับดักประเทศรายไดปานกลาง เชน การเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น การปรับเปลี่ยน
การเกษตรแบบดั้งเดิมไปสูการเกษตรสมัยใหม (Smart Farming) ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยีไปสู
เกษตรกรแบบผูประกอบการ (Entrepreneur) การใชหุนยนตอัจฉริยะในระบบการผลิต (Autonomous Robot for
Manufacturing) การใชขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และ Cloud Computing การปรับเปลี่ยนวิสาหกิจขนาดยอม
แบบดั้งเดิม (Traditional SMEs) ใหเปนองคกรสมารท (Smart Enterprises) หรือบริษัทเกิดใหม (Startups) ที่มี
ศักยภาพสูง การเปลี่ยนแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง จึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนาตอยอดในกลุม
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุตามเปาหมายของประเทศดังกลาว
11.3 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยจะเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) โดย
จํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้น ในขณะที่จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลงมาโดยตลอด ตั้งแต ป พ.ศ. 2548 เปนตนมา ทํา
ใหในปจจุบันเกิดการขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งยังมีปญหาเรื่องทักษะของแรงงานที่สวนใหญอยูในระดับที่ต่ํา ดังนั้น
การพัฒนาเพื่อปรับโครงสรางอุตสาหกรรมภาคการผลิตใหมีการใชองคความรูและเทคโนโลยีมากขึ้น โดยสรางวิธีการ
ดําเนินงานอยางปลอดภัย นาเชื่อถือ ประหยัด และมีประสิทธิภาพดวยการบู รณาการองคความรูดานวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกสและออโตเมชันเขากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ยิ่งกวานั้นการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่
อาศัยแรงงานคนมาเปนระบบอัตโนมัติ ยังชวยลดปญหาจากโครงสรางประชากรที่เปลี่ยนเปนสัง คมผูสูงวัยที่มีวัย
ทํางานลดลงอีกดวย สําหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรม 4.0 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) ไดกําหนดแผนการดําเนินการตามยุทธศาสตรตาง ๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับการการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ไว โดยกํา หนดยุท ธศาสตรในการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษ ย พัฒนาทักษะการคิด วิ เคราะห คิด
สรางสรรค ทักษะการทํางาน และการใชชีวิตใหพรอมเขาสูตลาดงาน มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
สวนยุทธศาสตรดานการสรา งความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มุงเนนที่การจัดใหมีสภาพแวดลอมและ
นวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1, 11.2 และ 11.3 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากปจจัยขางตนจะพบวา ความตองการของบุคลากรที่มีความรูและทักษะดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติมี
สูงมาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับแนวโนมความตองการบุคลากรในอุตสาหกรรมเปาหมายแหงอนาคต ไมเฉพาะเจาะจงแคกลุมหุนยนต
เพื่ออุตสาหกรรม แตในอีก 4 กลุมอุตสาหกรรมอนาคตที่เหลือ ไมวา จะเป นอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร ก็ ลวน
ตองการบุคลากรที่มีความรูและความสามารถในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับเมคคาทรอนิกสและออโตเมชันทั้งสิ้น
หลักสูตรไดถูกออกแบบใหมีความยืดหยุนตามความถนัดและความตองการของผูเรียน โดยไดแบงหลักสูตร
ออกเปน 3 แขนงวิชา คือ การวัดและควบคุม (Instrumentation and Control) เมคคาทรอนิกส (Mechatronics)
และออโตเมชัน (Automation) เพื่อใหสอดรับและเหมาะสมกับกลุมอุตสาหกรรมอนาคตในแตละกลุม ยกตัวอยา ง
เชน กลุมอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพที่เปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกั บการนํ าผลิตผลจากภาค
การเกษตร เชน ออย ปาลม ขาวโพด และมันสําปะหลัง มาใชเปนองคประกอบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เคมี
ชีวภาพ พอลิเมอรและวัสดุชีวภาพ จําเปนตองมีกระบวนการผลิต จึงมีความตองการวิศวกรในแขนงวิชาการวัดและ
ควบคุมเขาไปทํางานในสวนที่เกี่ยวของกับการผลิตหรือการซอมบํารุง อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส ในสวนของ
การบริห ารคลั ง สิ นค า มี ค วามต อ งการวิ ศวกรในแขนงวิ ช าออโตเมชั น เข า ไปทํ า งานในส ว นนี้ รวมทั้ ง ในกลุ ม
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจรที่ปจจุบันเริ่มใชแขนกลเขามาชวยในการผาตัดหรือหรืออุปกรณสําหรับชวยเหลือ
ผูสูงอายุ ซึ่งมีความตองการวิศวกรในแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียน
การสอนทั้ง 3 แขนงวิชา จึงเปนกลไกดานหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายแหงอนาคต
นอกจากนี้ ยังไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยอันสอดคลองตามขอกําหนดมาตรฐานระดับนานาชาติ
ที่เกี่ย วของกั บเทคโนโลยีการวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม ระบบการผลิตอัตโนมั ติ รวมถึงออโตเมชัน ในงาน
อุตสาหกรรม ดังเชน มาตรฐาน ISA (International Society of Automation) และมาตรฐาน IEC (International
Electrotechnical Commission) ที่ไดจากการทํางานของคณะกรรมการวิชาการ IEC Technical Committee
No. 65 หรือ IEC TC 65 (Industrial-Process Measurement, Control and Automation) เนื่องจากมาตรฐาน
ระดับนานาชาติเปนกลไกหนึ่งที่ใชเปนเครื่องมือในการตอรองทางการคาที่ผลักดันใหผูประกอบการไทยจําเปนตอง
ยกระดับการผลิตใหไดมาตรฐานที่กําหนดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
จากพันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังมี 4 ดาน ดังที่ไดกําหนดไวใน พรบ.
สถาบันฯ ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทําให
การพัฒนาหลักสูตรมีความจําเปนอยางมากในการพัฒนาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกสังคม และมี
ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบันฯ ดังนี้
- การจั ด การเรี ย นการสอน : การจั ด การศึ ก ษาให ผู สํา เร็ จ การศึ ก ษาในแต ล ะแขนงวิ ช าของหลั ก สู ต รมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามความตองการของผูมสี วนไดสวนเสีย เพื่อชวยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศและภูมิภาค
อาเซียน
- การวิจัย : การสงเสริมใหนักศึกษาเปนสวนหนึ่งในการสราง/รวมสรางงานวิจัย/องคความรู/นวัตกรรมใหม
รวมกับอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อชวยแกไขปญหาของสังคม
- บริการวิชาการ : การสงเสริมใหนักศึกษาเปนสวนหนึ่งในการถายทอดเทคโนโลยี/องคความรูรวมกับอาจารย
ประจําหลักสูตรและสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
 หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
มีการประสานงานกับอาจารยหรือผูแทนภายในคณะฯ และจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการเรียน
การสอนใหนักศึกษาในหลักสูตรนี้ โดยมีการวางแผนรวมกัน เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัด
และประเมินผล
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน มุงจั ดการศึกษาให
ผูสําเร็จการศึกษามีความรู ทักษะ ความสามารถในการประยุกตใชและความรับผิดชอบ ยึดมั่นในความถู กตอง มี
ความกลาหาญทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถในการทํางานเปนทีมและแกไข
ปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอนไดดวยการบูรณาการองคความรูดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชันและการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลในการรวมสรางนวัตกรรมหรือผลงานทางดานวิศวกรรมเพื่อเปนรากฐานที่ดี
ของการพัฒนาประเทศ
1.2 ความสําคัญ
หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิ ก สและออโตเมชัน นี้ถูก พัฒนาขึ้ น ให
สอดคลองกับแนวโนมความตองการบุคลากรที่มีสมรรถะและศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมเปาหมายแหงอนาคต เพื่อ
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการในระบบเศรษฐกิจโลกใหมที่มีการแขงขันสูงและการเปลี่ยนผานสู
ยุคดิจิทัล
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร (Program Educational Objectives)
1. การจัดการศึ กษาที่นัก ศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในแขนงวิช าใดแขนงวิ ชาหนึ่ง จากแขนง
วิชาการวัดและควบคุม แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส หรือแขนงวิชาออโตเมชัน เพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวน
ไดสวนเสียที่แตกตางกัน
2. การจัดการศึกษาใหผูสําเร็จการศึกษามีความพรอมในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความตองการของวงการ
วิชาชีพหรือการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไป โดยมีกระบวนการคิดวิเคราะหอย างเปน ระบบและการแกปญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซอนอยางสรางสรรค ตลอดจนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3. การจัดการศึกษาใหผูสํา เร็จ การศึกษามีความสามารถในการบูรณาการองคความรู ในสาขาวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกสและออโตเมชันเขากับเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความสามารถในการทํางานเปนทีมเพื่อสราง/รวมสราง
นวัตกรรมหรือผลงานทางดานวิศวกรรมเพื่อตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
4. การจัดการศึกษาใหผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมีความสามารถในการปรับตัวภายใตกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว
5. การจัดการศึกษาใหผูสําเร็จการศึกษาในแขนงวิชาการวัดและควบคุมและแขนงวิชาเมคคาทรอนิกสมี
ความสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และเพื่อประโยชนในการรองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใน
สาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟากําลัง
1.3.2 ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs/Sub-PLOs)
เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและ
ออโตเมชัน นักศึกษาจะสามารถ
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PLO1: ระบุประเด็นปญหา และหาแนวทางแกปญหาทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชาที่ซับซอนได โดยประยุกตใช
หลั ก การทางวิ ทยาศาสตร คณิต ศาสตร วิศ วกรรมศาสตร และความรูเฉพาะแขนงวิ ช าในการสรา ง/รว มสร า ง
นวัตกรรมหรือผลงานดานวิศวกรรมเพื่อตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
PLO1-A: ระบุ ป ระเด็ น ป ญ หา และจุ ดซั บ ซ อ นในกระบวนงาน โดยประยุ ก ต ใ ช ห ลัก การทางวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร และความรูเฉพาะแขนงวิชา
PLO1-B: วิเคราะห และระบุปจจัยและความสัมพันธของปจจัยของความซับซอน ที่สงผลตอการขับเคลื่อนของ
ระบบไดอยางสมเหตุสมผล
PLO1-C: หาแนวทางใหมในการแกปญหา โดยใชความรูจากงานวิจัยพัฒนาทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิช าใน
ระดับแนวหนา และคํานึงถึงความปลอดภัย ความนาเชื่อถือ และความคุมคา ตลอดจนบอกถึงผลกระทบจากการ
แกไขปญหาได
PLO2: ประยุกต ใช การออกแบบทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชาเพื่อนําเสนอวิ ธีแก ปญ หาไดตามขอกํ าหนด โดย
คํานึงถึงความปลอดภัย ความนาเชื่อถือ และความคุมคา
PLO2-A: วิเคราะหแนวคิดในการออกแบบทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชาที่นําไปใช และบอกถึงประโยชนที่คาด
วาจะไดรับ
PLO2-B: เสนอวิธีแกปญหาโดยใชการออกแบบทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชาที่เลือก โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ความนาเชื่อถือ และความคุมคา
PLO2-C: วางแผนขั้นตอนในการดําเนินงาน และดําเนินการตามแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
PLO3: ใชภาษา วิธีการสื่อสาร และการนําเสนอเชิงวิชาการอยางเหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพวิศวกรรม
PLO3-A: ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศัพททางเทคนิคในการสื่อสารในงานวิศวกรรม
PLO3-B: เขียนรายงานและนําเสนอตามหลักวิชาการ
PLO4: แสดงออกถึงความรับผิดชอบตองานและผลงานของตนโดยยึดมั่นหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และแสดงออกถึงทักษะการตัดสินใจที่คํานึงถึงผลกระทบจากการใชวิธีแกปญหาทางวิศวกรรมตอบริบททาง
สังคมและเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และบริบทโลก
PLO4-A: แสดงออกถึงความรับผิดชอบตองานและผลงานของตน
PLO4-B: แสดงออกถึงการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลักวิชาการและวิชาชีพ
PLO4-C: แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย และความซื่อสัตย
PLO4-D: แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ถูกกาลเทศะ
PLO4-E: แสดงออกถึงทักษะการตัดสินใจที่คาํ นึงถึงผลกระทบจากการใชวิธีแกปญหาทางวิศวกรรมตอบริบททาง
สังคมและเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และบริบทโลก
PLO5: แสดงออกถึงภาวะความเปนผูนํา การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล และการทํางานรวมกับทีม
PLO5-A: แสดงออกถึงภาวะความเปนผูนํา
PLO5-B: แสดงออกถึงการมีวุฒิภาวะโดยการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การใหเกียรติผูอื่น และ
การไมนําทัศนคติของตนเองไปตัดสินผูอื่น
PLO5-C: แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
PLO5-D: แสดงออกถึงการทํางานเปนทีม
PLO6: พัฒนาการทดลอง/ทดสอบที่เหมาะสมกับการแกปญหา และดําเนินการทดลอง/ทดสอบตามกิ จกรรมที่
กําหนดไดอยางถูกตองโดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงวิเคราะหและประเมินตามหลักวิศวกรรมเพื่อ
สรุปผลการทดลอง
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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PLO6-A: พัฒนาการทดลอง/ทดสอบที่เหมาะสมกับการแกปญหา และดําเนินการทดลอง/ทดสอบไดดวยตนเอง
ในกิจกรรมที่กําหนดอยางถูกตอง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน
PLO6-B: วิเคราะหผลการทดลอง/ทดสอบ และประเมินตามหลักวิศวกรรมเพื่อสรุปผลการทดลอง/ทดสอบ
PLO7: แสดงออกถึงความสนใจใฝรูและวางแผนในการพัฒนาตนเอง
PLO7-A: แสดงออกถึงความสนใจใฝรู
PLO7-B: แสดงออกถึงการประเมินและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
PLO7-C: คนควาและเลือกขอมูลที่นาเชื่อ และใชขอมูลที่คนควาในการแกปญหาหรืองานอื่น ๆ ดวยตนเอง
1.3.3 ผลลัพธการเรียนรูระดับชั้นป (Year Learning Outcomes: YLOs)
ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร

ผลลัพธการเรียนรูระดับชั้นป
YLO4 (ป 4)
YLO3 (ป 3)
YLO2 (ป 2)
PLO1: ระบุประเด็น PLO1-A: ระบุ
1. สรุปความ
1. รวบรวม แยก 1. แปลเปลี่ยน
ปญหา และหา
ประเด็นปญหา
จากขอมูลที่
ประเภท
ขอมูลที่เกีย่ วของ
แนวทางแกปญหา
และจุดซับซอนใน คนควา เพื่อ
ตรวจสอบ และ เพื่อจัดทําผังงาน
ทางวิศวกรรมเฉพาะ กระบวนงาน โดย คนหา/คัดเลือก วิเคราะหขอมูลที่ (Flow Chart) ใน
แขนงวิชาทีซ่ ับซอน ประยุกตใช
ประเด็นปญหา สัมพันธกัน
การแสดงลําดับ
ได โดยประยุกต ใช หลักการทาง
และจุดซับซอนใน รวมถึงสรุปความ ตอเนื่องของ
หลักการทาง
วิทยาศาสตร
กระบวนงานโดย เพื่อนําเสนอ
เหตุการณตาง ๆ
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
ใชองคความรูที่ ประเด็นที่สําคัญ
คณิตศาสตร
วิศวกรรมศาสตร เรียนมา
ในหัวขอที่
วิศวกรรมศาสตร
และความรูเฉพาะ
กําหนด
และความรูเฉพาะ
แขนงวิชา
แขนงในการสราง/
PLO1-B:
1. วิเคราะหหา 1. วิเคราะหหา 1. แยกสวน
รวมสรางนวัตกรรม วิเคราะห และ
สาเหตุตาง ๆ
สาเหตุและที่มา ประกอบของ
หรือผลงานดาน
ระบุปจจัยและ
และวิธีการที่
ของปญหา
ปญหา เพื่อทํา
วิศวกรรมเพื่อตอบ
ความสัมพันธของ หลากหลายที่
2. วางแผน
การวิเคราะหใน
โจทยภาค
ปจจัยของความ เปนไปไดในการ จัดลําดับ
แตละสวนยอย
อุตสาหกรรมและ
ซับซอน ทีส่ งผล แกปญหาที่
ความสําคัญของ 2. เรียบเรียงทีม่ า
สถานประกอบการ ตอการขับเคลื่อน ซับซอน
การแกปญ
 หา
ของปญหา หรือ
ของระบบไดอยาง 2. พิจารณาความ เพื่อใหสามารถ สถานการณอยาง
สมเหตุสมผล
เชื่อมโยงของ
ดําเนินการจากสิ่ง เปนระบบ
หลายปจจัยที่
ที่สําคัญที่สุดเปน 3. กําหนด
สัมพันธเกี่ยว
ลําดับแรก
ขั้นตอนในการ
ของกัน เพื่อสรุป
แกไขปญหาที่ไม
ความสัมพันธใน
สลับซับซอน
หลายระดับ
PLO1-C: หา
1. สามารถ
1. สามารถ
1. สามารถ
แนวทางใหมใน แกปญหางาน
แกปญหาทาง
แกปญหาทาง
การแกปญ
 หา
ทั่วไปทาง
วิศวกรรมเฉพาะ วิศวกรรมขั้น
โดยใชความรูจ าก วิศวกรรมเฉพาะ แขนงวิชาโดย
พื้นฐาน โดย
งานวิจัยพัฒนา
แขนงวิชา
ประยุกตใชองค ประยุกตใชองค
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน)

YLO1 (ป 1)
1. บอกความ
แตกตาง ให
เหตุผลอธิบาย
เพื่อจัดกลุม ขอมูล
ในหัวขอที่
กําหนด

1. แยกสวน
ประกอบของ
ปญหา เพื่อทํา
การวิเคราะหใน
แตละสวน ยอย
โดยดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่
กําหนด

1. สามารถ
แกปญหาทาง
วิศวกรรมขั้น
พื้นฐานได โดย
ดําเนินการตาม

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน)

YLO4 (ป 4)
ทางวิศวกรรม
2. นําเสนอ
เฉพาะแขนงวิชา แนวทางแก
ในระดับแนวหนา ปญหางานทาง
และคํานึงถึง
วิศวกรรมเฉพาะ
ความปลอดภัย
แขนงวิชาที่
ความนาเชื่อถือ ซับซอน
และความคุม คา 3. บอกถึง
ตลอดจนบอกถึง ผลกระทบจาก
ผลกระทบจาก
การแกไขปญหา
การแกไขปญหา ได
ได
1. เลือก/ใช
PLO2: ประยุกตใช PLO2-A:
การออกแบบทาง
วิเคราะหแนวคิด ความรูและ
วิศวกรรมเฉพาะ
ในการออกแบบ แนวคิดหลักที่
เรียน เพื่อ
แขนงวิชาเพื่อ
ทางวิศวกรรม
ออกแบบ
นําเสนอวิธีแกปญหา เฉพาะแขนงวิชาที่ โครงงาน ในการ
ไดตามขอกําหนด
นําไปใช และบอก แกปญหางาน
โดยคํานึงถึงความ
ถึงประโยชนที่
ทั่วไปทาง
วิศวกรรมเฉพาะ
ปลอดภัย ความ
คาดวาจะไดรบั
แขนงวิชา
นาเชื่อถือ และความ
คุมคา

ผลลัพธการเรียนรูระดับชั้นป
YLO3 (ป 3)
YLO2 (ป 2)
ความรูที่เรียนมา ความรูที่เรียนมา

1. บอกประเด็นที่
โจทยตอ งการให
หาคําตอบ
2. เลือกใชวิธีหรือ
สูตรในการหาผล
เฉลยหรือคําตอบ
3. คํานวณเพื่อหา
ผลเฉลยหรือ
คําตอบ
4. ตรวจสอบผล
เฉลยหรือคําตอบ
ที่คํานวณได
PLO2-B: เสนอ 1. ประยุกตใช
1. ประยุกตใช
วิธีแกปญหาโดย ความรูที่เรียน ใน ความรูที่เรียน ใน
ใชการออกแบบ การออกแบบ
การแกปญ
 หาทาง
ทางวิศวกรรม
โครงงาน สําหรับ วิศวกรรมเฉพาะ
เฉพาะแขนงวิชาที่ การแกปญ
 หางาน แขนงวิชาที่
เลือก โดย
ทั่วไปทาง
กําหนดขอบเขต
คํานึงถึงความ
วิศวกรรมเฉพาะ ชัดเจน
ปลอดภัย ความ แขนงวิชา
นาเชื่อถือ และ
2. วิเคราะห
ความคุม คา
จุดเดน-จุดดอย
และบอก
ประโยชนของ
แนวคิดที่เลือกใช
PLO2-C:
1. สามารถระบุ 1. สามารถระบุ
วางแผนขั้นตอน วัตถุประสงคของ วัตถุประสงคของ
ในการดําเนินงาน งานที่ตอ งทํา
งานที่ตอ งทํา
และดําเนินการ 2. สามารถ
2. สามารถ
ตามแผน เพื่อ
กําหนดขอบเขต กําหนดขอบเขต

YLO1 (ป 1)
ขั้นตอนที่กําหนด

1. บอกประเด็นที่
โจทยตอ งการให
หาคําตอบ
2. เลือกใชวิธีหรือ
สูตรในการหาผล
เฉลยหรือคําตอบ
3. คํานวณเพื่อหา
ผลเฉลยหรือ
คําตอบ

1. เลือกใชวิธีหรือ
สูตรในการหาผล
เฉลยหรือคําตอบ
ของโจทยปญหา
ที่กําหนด
2. คํานวณหาผล
เฉลยหรือคําตอบ
ของโจทยปญหา
ที่กําหนด

1. ประยุกตใช
ความรูที่เรียน ใน
การแกปญ
 หา
พื้นฐานทาง
วิศวกรรม

1. ประยุกตใช
ความรูที่เรียน ใน
การแกปญ
 หา
โดยใชทักษะ
ความรูที่
กําหนดให

1. สามารถ
กําหนดขอบเขต
ของงานที่ตอ งทํา
2. สามารถ
กําหนดโครงราง

1. สามารถ
กําหนดโครงราง
งานที่ตอ งทํา
2. สามารถ
กําหนดขั้นตอน

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน)

YLO4 (ป 4)
บรรลุ
ของงานที่ตอ งทํา
วัตถุประสงคที่
3. สามารถ
กําหนดไว
กําหนดโครงราง
งานที่ตอ งทํา
รวมถึงสวน
ประกอบหรือ
วัสดุที่จําเปนตอง
ใช
4. สามารถ
กําหนดขั้นตอน
ของงานที่ตอ งทํา
5. สามารถ
กําหนด
ระยะเวลาสําหรับ
งานแตละขั้นตอน
ไดอยางเหมาะสม
6. สามารถ
ปรับเปลี่ยน
แผนงาน เมื่อเกิด
ปญหาหรือ
อุปสรรคในการ
ทํางานได
PLO3: ใชภาษา
PLO3-A: ใช
1. สามารถ
วิธีการสื่อสาร และ ภาษาไทย
สนทนาทั้ง
การนําเสนอเชิง
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย/
วิชาการอยาง
และศัพททาง
ภาษาอังกฤษได
เหมาะสมกับบริบท เทคนิคในการ
ถูกตอง
ของวิชาชีพวิศวกรรม สื่อสารในงาน
2. ใชศัพททาง
วิศวกรรม
เทคนิคในการ
ติดตอสือ่ สารได
อยางถูกตอง
PLO3-B: เขียน 1. เขียนรายงาน
รายงานและ
ที่มีเนื้อหา
นําเสนอตามหลัก สอดคลองกับเนื้อ
วิชาการ
เรื่องและลําดับ
เรื่องไดชัดเจน ไม
วกวน สอดแทรก
เรื่องบางอยาง
ทําใหเรื่อง
นาสนใจ อาน
แลวเกิด

ผลลัพธการเรียนรูระดับชั้นป
YLO3 (ป 3)
YLO2 (ป 2)
YLO1 (ป 1)
ของงานที่ตอ งทํา งานที่ตอ งทํา
ของงานที่ตอ งทํา
3. สามารถ
3. สามารถ
กําหนดโครงราง กําหนดขั้นตอน
งานที่ตอ งทํา
ของงานที่ตอ งทํา
รวมถึงสวน
ประกอบหรือ
วัสดุที่จําเปนตอง
ใช
4. สามารถ
กําหนดขั้นตอน
ของงานที่ตอ งทํา
5. สามารถ
กําหนด
ระยะเวลาสําหรับ
งานแตละขั้นตอน
ไดอยางเหมาะสม

1. สามารถ
สนทนาทั้ง
ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษได
ถูกตอง
2. อธิบาย
ความหมายของ
ศัพททางเทคนิค

1. สามารถ
สนทนาทั้ง
ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษดวย
ถอยคําที่
เหมาะสม สื่อสาร
ใหผูฟง เขาใจได
2. รูจําศัพททาง
เทคนิค
1. เขียนรายงาน 1. เขียนรายงาน
ที่มีเนื้อหา
ที่มีเนื้อหา
สอดคลองกับเนื้อ สอดคลองกับเนื้อ
เรื่องและลําดับ เรื่องและลําดับ
เรื่องไดชัดเจน ไม เรื่องไดชัดเจน ไม
วกวนสอดแทรก วกวน มีการใช
เรื่องบางอยาง
ภาษาถูกตอง
ทําใหเรื่อง
สวนมาก และสื่อ
นาสนใจ มีการใช ความหมายได
ภาษาถูกตอง
2. การพูด

1. สามารถ
สนทนาทั้ง
ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษดวย
ถอยคําที่
เหมาะสม สื่อสาร
ใหผูฟง เขาใจได
1. เขียนรายงาน
ที่มีเนื้อหา
สอดคลองกับเนื้อ
เรื่อง มีการใช
ภาษาผิดพลาด
บาง แตยงั พอสื่อ
ความหมายได
2. การพูด
นําเสนอทําได
หลังจากไดรับ
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วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน)

PLO4: แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบตอ
งานและผลงานของ
ตนโดยยึดมั่นหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยา บรรณ
วิชาชีพ และ
แสดงออกถึงทักษะ
การตัดสินใจที่
คํานึงถึงผลกระทบ
จากการใชวิธี
แกปญหาทาง
วิศวกรรมตอบริบท
ทางสังคมและ
เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม และ
บริบทโลก

PLO4-A: แสดง
ออกถึงความ
รับผิดชอบตองาน
และผลงานของ
ตน

PLO4-B: แสดง
ออกถึงการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายอยาง
ถูกตองตามหลัก
วิชาการและ
วิชาชีพ

PLO4-C: แสดง
ออกถึงความมี
ระเบียบวินัย และ

ผลลัพธการเรียนรูระดับชั้นป
YLO4 (ป 4)
YLO3 (ป 3)
YLO2 (ป 2)
จินตนาการ มี
สวนมาก และสื่อ นําเสนอทําได
การใชภาษา
ความหมายได
หลังจากไดรับ
ถูกตองเกือบ
2. การพูด
การสอน มีการใช
ทั้งหมด
นําเสนอไดรบั การ ทาทาง น้ําเสียง
2. การพูด
จัดเตรียมดวย
และการสบตา
นําเสนอทําได
ความชวยเหลือ ผูฟง
ชัดเจน ถูกตอง บางประการจาก
ผูฟงใหความ
ผูสอน การพูดมี
สนใจ มีทาทาง เหตุผล และใช
น้ําเสียงและการ ทาทางประกอบ
สบสายตาผูฟง ดี น้ําเสียง และการ
มาก
สบตาผูฟงทําไดดี
การเห็นความ
การกระทํา
การรับรูหรือการ
สําคัญหรือเห็น ปฏิบัตติ ามใน
ยอมรับโดยให
คุณคา ในเรื่อง
เรื่องบทบาท
ความสนใจใน
บทบาท หนาที่ หนาที่ ความ
เรื่องบทบาท
ความรับผิดชอบ รับผิดชอบตองาน หนาที่ ความ
ตองานและ
และผลงานของ รับผิดชอบตองาน
ผลงานของตน
ตนดวยความเต็ม และผลงานของ
ที่เกิดจากจิตใจ ใจ ยอมรับ เชื่อ ตนอยางเต็มใจ
และความรูสึก
ฟง ไมตอ งใชการ ไมตองมีใคร
ภายใน ซึ่งมีการ บังคับขูเข็ญ
บังคับ
แสดงออกทาง
กระทําดวยความ
พฤติกรรมชัดเจน พึงพอใจ
คงที่และ
สม่ําเสมอ
การเห็นความ
การกระทํา
การรับรูหรือการ
สําคัญหรือเห็น ปฏิบัตติ ามใน
ยอมรับโดยให
คุณคา ในเรื่อง
เรื่องการ
ความสนใจใน
การปฏิบัติงานที่ ปฏิบัติงานที่ไดรับ เรื่องการ
ไดรบั มอบหมาย มอบหมายดวย ปฏิบัติงานที่ไดรับ
ที่เกิดจากจิตใจ ความเต็มใจ
มอบหมายอยาง
และความรูสึก
ยอมรับ เชื่อฟง เต็มใจ ไมตองมี
ภายใน ซึ่งมีการ ไมตองใชการ
ใครบังคับ
แสดงออกทาง
บังคับขูเข็ญ
พฤติกรรมชัดเจน กระทําดวยความ
คงที่และ
พึงพอใจ
สม่ําเสมอ
การเห็นความ
การกระทํา
การรับรูหรือการ
สําคัญหรือเห็น ปฏิบัตติ ามใน
ยอมรับโดยให
คุณคา ในเรื่อง
เรื่องความมี
ความสนใจใน

YLO1 (ป 1)
การสอน

การรับรูหรือการ
ยอมรับโดยให
ความสนใจใน
เรื่องบทบาท
หนาที่ ความ
รับผิดชอบตองาน
และผลงานของ
ตนอยางเต็มใจ
ไมตองมีใคร
บังคับ

การรับรูหรือการ
ยอมรับโดยให
ความสนใจใน
เรื่องการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายอยาง
เต็มใจ ไมตองมี
ใครบังคับ

การรับรูหรือการ
ยอมรับโดยให
ความสนใจใน
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ผลลัพธการเรียนรูระดับชั้นป
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน)
YLO4 (ป 4)
YLO3 (ป 3)
YLO2 (ป 2)
ความซื่อสัตย
ความมีระเบียบ ระเบียบวินัย
เรื่องความมี
วินัย และความ และความซือ่ สัตย ระเบียบวินัย
ซื่อสัตยที่เกิดจาก ดวยความเต็มใจ และความซือ่ สัตย
จิตใจและความ ยอมรับ เชื่อฟง อยางเต็มใจ ไม
รูสึกภายใน ซึ่งมี ไมตองใชการ
ตองมีใครบังคับ
การแสดงออก
บังคับขูเข็ญ
ทางพฤติกรรม
กระทําดวยความ
ชัดเจนคงทีแ่ ละ พึงพอใจ
สม่ําเสมอ

YLO1 (ป 1)
เรื่องความมี
ระเบียบวินัย
และความซือ่ สัตย
อยางเต็มใจ ไม
ตองมีใครบังคับ

PLO4-D: แสดง การเห็นความ
ออกถึงพฤติกรรม สําคัญหรือเห็น
ที่ถูกกาลเทศะ
คุณคา ในเรือ่ ง
พฤติกรรมทีถ่ ูก
กาลเทศะ
ที่เกิดจากจิตใจ
และความรูสึก
ภายใน ซึ่งมีการ
แสดงออกทาง
พฤติกรรมชัดเจน
คงที่และ
สม่ําเสมอ

การกระทํา
ปฏิบัตติ ามใน
เรื่องพฤติกรรมที่
ถูกกาลเทศะดวย
ความเต็มใจ
ยอมรับ เชื่อฟง
ไมตองใชการ
บังคับขูเข็ญ
กระทําดวยความ
พึงพอใจ

การรับรูหรือการ
ยอมรับโดยให
ความสนใจใน
เรื่องพฤติกรรมที่
ถูกกาลเทศะ
อยางเต็มใจ ไม
ตองมีใครบังคับ

การรับรูหรือการ
ยอมรับโดยให
ความสนใจใน
เรื่องพฤติกรรมที่
ถูกกาลเทศะ
อยางเต็มใจ ไม
ตองมีใครบังคับ

PLO4-E: แสดง
ออกถึงทักษะการ
ตัดสินใจที่
คํานึงถึง
ผลกระทบจาก
การใชวิธี
แกปญหาทาง
วิศวกรรมตอ
บริบททางสังคม
และเศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม และ
บริบทโลก

การกระทํา
ปฏิบัตติ ามใน
เรื่องทักษะการ
ตัดสินใจที่
คํานึงถึง
ผลกระทบจาก
การใชวิธี
แกปญหาทาง
วิศวกรรมเฉพาะ
แขนงวิชาดวย
ความเต็มใจ
ยอมรับ เชื่อฟง
ไมตองใชการ
บังคับขูเข็ญ
กระทําดวยความ
พึงพอใจ

การรับรูหรือการ
ยอมรับโดยให
ความสนใจใน
เรื่องทักษะการ
ตัดสินใจที่
คํานึงถึง
ผลกระทบจาก
การใชวิธี
แกปญหาทาง
วิศวกรรมขั้น
พื้นฐานอยางเต็ม
ใจ ไมตองมีใคร
บังคับ

การรับรูหรือการ
ยอมรับโดยให
ความสนใจใน
เรื่องทักษะการ
ตัดสินใจที่
คํานึงถึง
ผลกระทบจาก
การใชวิธี
แกปญหาทาง
วิศวกรรมขั้น
พื้นฐานอยางเต็ม
ใจ ไมตองมีใคร
บังคับ

การเห็นความ
สําคัญหรือเห็น
คุณคา ในเรื่อง
ทักษะการ
ตัดสินใจที่
คํานึงถึง
ผลกระทบจาก
การใชวิธี
แกปญหาทาง
วิศวกรรมเฉพาะ
แขนงวิชา
ที่เกิดจากจิตใจ
และความรูสึก
ภายใน ซึ่งมีการ
แสดงออกทาง
พฤติกรรมชัดเจน
คงที่และ
สม่ําเสมอ
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ผลลัพธการเรียนรูระดับชั้นป
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน)
YLO4 (ป 4)
YLO3 (ป 3)
YLO2 (ป 2)
PLO5: แสดงออกถึง PLO5-A: แสดง การเห็นความ
การกระทํา
การรับรูหรือการ
ภาวะความเปนผูนํา ออกถึงภาวะ
สําคัญหรือเห็น ปฏิบัตติ ามใน
ยอมรับโดยให
การยอมรับความ
ความเปนผูนํา
คุณคา ในเรื่อง
เรื่องภาวะความ ความสนใจใน
แตกตางระหวาง
ภาวะความเปน เปนผูนําดวย
เรื่องภาวะความ
บุคคล
ผูนํา ที่เกิดจาก ความเต็มใจ
เปนผูนํา อยาง
และการทํางาน
จิตใจและ
ยอมรับ เชื่อฟง เต็มใจ ไมตองมี
รวมกับทีม
ความรูสึกภายใน ไมตองใชการ
ใครบังคับ
ซึ่งมีการ
บังคับขูเข็ญ
แสดงออกทาง
กระทําดวยความ
พฤติกรรมชัดเจน พึงพอใจ
คงที่และ
สม่ําเสมอ

YLO1 (ป 1)
การรับรูหรือการ
ยอมรับโดยให
ความสนใจใน
เรื่องภาวะความ
เปนผูนํา อยาง
เต็มใจ ไมตองมี
ใครบังคับ

PLO5-B: แสดง
ออกถึงการเคารพ
และใหเกียรติ
ผูอื่น การมี
ทัศนคติทไี่ ม
ตัดสินผูอื่น และ
การยอมรับผูอนื่

การเห็นความ
สําคัญหรือเห็น
คุณคา ในเรื่อง
การเคารพและให
เกียรติผูอื่น การมี
ทัศนคติทไี่ ม
ตัดสินผูอื่น และ
การยอมรับผูอนื่
ที่เกิดจากจิตใจ
และความรูสึก
ภายใน ซึ่งมีการ
แสดงออกทาง
พฤติกรรมชัดเจน
คงที่และ
สม่ําเสมอ

การกระทํา
ปฏิบัตติ ามใน
เรื่องการเคารพ
และใหเกียรติ
ผูอื่น การมี
ทัศนคติทไี่ ม
ตัดสินผูอื่น และ
การยอมรับผูอนื่
ดวยความเต็มใจ
ยอมรับ เชื่อฟง
ไมตองใชการ
บังคับขูเข็ญ
กระทําดวยความ
พึงพอใจ

การรับรูหรือการ
ยอมรับโดยให
ความสนใจใน
เรื่อง การเคารพ
และใหเกียรติ
ผูอื่น การมี
ทัศนคติที่ไม
ตัดสินผูอื่น และ
การยอมรับผูอนื่
อยางเต็มใจ ไม
ตองมีใครบังคับ

การรับรูหรือการ
ยอมรับโดยให
ความสนใจใน
เรื่องการเคารพ
และใหเกียรติ
ผูอื่น การมี
ทัศนคติทไี่ ม
ตัดสินผูอื่น และ
การยอมรับผูอนื่
อยางเต็มใจ ไม
ตองมีใครบังคับ

PLO5-C: แสดง
ออกถึงความ
สามารถในการ
ปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลง

การเห็นความ
สําคัญหรือเห็น
คุณคา ในเรื่อง
ความสามารถใน
การปรับตัวกับ
การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากจิตใจ
และความรูสึก
ภายใน ซึ่งมีการ
แสดงออกทาง
พฤติกรรมชัดเจน
คงที่และ
สม่ําเสมอ

การกระทํา
ปฏิบัตติ ามใน
เรื่องความ
สามารถในการ
ปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลง
ดวยความเต็มใจ
ยอมรับ เชื่อฟง
ไมตองใชการ
บังคับขูเข็ญ
กระทําดวยความ
พึงพอใจ

การรับรูหรือการ
ยอมรับโดยให
ความสนใจใน
เรื่อง
ความสามารถใน
การปรับตัวกับ
การเปลี่ยนแปลง
อยางเต็มใจ ไม
ตองมีใครบังคับ

การรับรูหรือการ
ยอมรับโดยให
ความสนใจใน
เรื่องความ
สามารถในการ
ปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลง
อยางเต็มใจ ไม
ตองมีใครบังคับ
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ผลลัพธการเรียนรูระดับชั้นป
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน)
YLO4 (ป 4)
YLO3 (ป 3)
YLO2 (ป 2)
PLO5-D: แสดง การเห็นความ
การกระทํา
การรับรูหรือการ
ออกถึงการทํางาน สําคัญหรือเห็น ปฏิบัตติ ามใน
ยอมรับโดยให
เปนทีม
คุณคา ในเรื่อง
เรื่องการทํางาน ความสนใจใน
การทํางานเปน เปนทีมดวยความ เรื่องการทํางาน
ทีมที่เกิดจาก
เต็มใจ ยอมรับ
เปนทีม อยางเต็ม
จิตใจและ
เชื่อฟง ไมตองใช ใจ ไมตองมีใคร
ความรูสึกภายใน การบังคับขูเข็ญ บังคับ
ซึ่งมีการ
กระทําดวยความ
แสดงออกทาง
พึงพอใจ
พฤติกรรมชัดเจน
คงที่และ
สม่ําเสมอ
PLO6: พัฒนาการ
ทดลอง/ทดสอบที่
เหมาะสมกับการ
แกปญหา และ
ดําเนินการทดลอง/
ทดสอบตามกิจกรรม
ที่กําหนดไดอยาง
ถูกตองโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยใน
การทํางาน รวมถึง
วิเคราะหและ
ประเมินตามหลัก
วิศวกรรมเพื่อสรุปผล
การทดลอง

PLO6-A: พัฒนา
การทดลอง/
ทดสอบที่
เหมาะสมกับการ
แกปญหา และ
ดําเนินการ
ทดลอง/ทดสอบ
ไดดวยตนเองใน
กิจกรรมทีก่ ําหนด
อยางถูกตอง โดย
คํานึงถึงความ
ปลอดภัยในการ
ทํางาน
PLO6-B:
วิเคราะหผลการ
ทดลอง/ทดสอบ
และประเมินตาม
หลักวิศวกรรม
เพื่อสรุปผลการ
ทดลอง/ทดสอบ

1. สามารถ
พัฒนาการ
ทดลอง/ทดสอบ
ในการทํา
โครงงานได

1. ใชงานเครื่อง
มือวัดและตัว
ควบคุมทาง
อุตสาหกรรมได
อยางถูกตอง
2. เขียน
โปรแกรมเพื่อ
ควบคุมและ
ติดตาม/แสดงผล
การทํางานของ
อุปกรณตาม
เงื่อนไขทีก่ ําหนด
ได
1. ระบุ
ขอเท็จจริง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการ
ทดลอง
2. สรุปสาระ
สําคัญของเรื่อง
อธิบายเหตุผล
ความสัมพันธ
หลักการสําคัญ
เกี่ยวกับผลการ
ทดลอง
3. แสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับ
ผลการทดลอง

YLO1 (ป 1)
การรับรูหรือการ
ยอมรับโดยให
ความสนใจใน
เรื่องการทํางาน
เปนทีม อยางเต็ม
ใจ ไมตองมีใคร
บังคับ

1. ใชงาน
เครื่องมือวัดทาง
ไฟฟาไดอยาง
ถูกตอง
2. เขียน
โปรแกรมดวย
ภาษาที่กําหนด
เพื่อควบคุมการ
ทํางานของ
อุปกรณตาม
เงื่อนไขทีก่ ําหนด
ได

1. ใชงานมัลติมิเตอรในการวัด
คาตัวแปรพีน้ ฐาน
ทางไฟฟา
2. เขียน
โปรแกรมดวย
ภาษาที่กําหนด
เพื่อคํานวณหรือ
ประมวลผลตาม
เงื่อนไขทีก่ ําหนด
ได

1. ระบุ
ขอเท็จจริง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการ
ทดลอง
2. สรุปสาระ
สําคัญของเรื่อง
บอกเหตุผล
ความสัมพันธ
เกี่ยวกับผลการ
ทดลอง
2. แสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับ
ผลการทดลอง
ตามหลัก

1. ระบุ
ขอเท็จจริง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการ
ทดลอง
2. สรุป
สาระสําคัญของ
เรื่อง บอก
ความสัมพันธ สิ่ง
ที่เกี่ยวของได
3. แสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับ
ผลการทดลอง
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ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน)

PLO7: แสดงออกถึง PLO7-A: แสดง
ความสนใจใฝรูและ ออกถึงความ
วางแผนในการ
สนใจใฝรู
พัฒนาตนเอง

PLO7-B: แสดง
ออกถึงการ
ประเมินและ
พัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง

PLO7-C: คนควา
และเลือกขอมูลที่
นาเชื่อ และใช
ขอมูลทีค่ น ควาใน
การแกปญ
 หาหรือ
งานอื่น ๆ ดวย
ตนเอง

ผลลัพธการเรียนรูระดับชั้นป
YLO4 (ป 4)
YLO3 (ป 3)
YLO2 (ป 2)
ตามหลัก
วิศวกรรมไดอยาง
วิศวกรรมได
ถูกตอง
การเห็นความ
การกระทํา
การรับรูหรือการ
สําคัญหรือเห็น ปฏิบัตติ ามใน
ยอมรับโดยให
คุณคา ในเรื่อง
เรื่องความสนใจ ความสนใจใน
ความสนใจใฝรูที่ ใฝรู ดวยความ
เรื่องความสนใจ
เกิดจากจิตใจและ เต็มใจ ยอมรับ
ใฝรู อยางเต็มใจ
ความรูสึกภายใน เชื่อฟง ไมตองใช ไมตองมีใคร
ซึ่งมีการ
การบังคับขูเข็ญ บังคับ
แสดงออกทาง
กระทําดวยความ
พฤติกรรมชัดเจน พึงพอใจ
คงที่และ
สม่ําเสมอ
การเห็นความ
การกระทํา
การรับรูหรือการ
สําคัญหรือเห็น ปฏิบัตติ ามใน
ยอมรับโดยให
คุณคา ในเรื่อง
เรื่องการประเมิน ความสนใจใน
การประเมินและ และพัฒนาตนเอง เรื่องการประเมิน
พัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง ที่ ดวยความเต็มใจ อยางตอเนื่อง
เกิดจากจิตใจและ ยอมรับ เชื่อฟง อยางเต็มใจ ไม
ความรูสึกภายใน ไมตองใชการ
ตองมีใครบังคับ
ซึ่งมีการ
บังคับขูเข็ญ
แสดงออกทาง
กระทําดวยความ
พฤติกรรมชัดเจน พึงพอใจ
คงที่และ
สม่ําเสมอ
1. คนควาและ
1. คนควาและ
1. บอกแหลง
เลือกขอมูลที่
เลือกขอมูลที่
ขอมูลทีใ่ หขอมูล
นาเชื่อถือ
นาเชื่อถือสําหรับ ในหัวขอที่สนใจ
2. สามารถเลือก ใชในการ
2. บันทึกประเด็น
ขอมูลได
ออกแบบ
สําคัญที่ไดคน ควา
เหมาะสมและ
2. สามารถเลือก รวมทั้งมีหลักฐาน
นาเชื่อถือสําหรับ ขอมูลได
แสดงใหเห็นการ
ใชในการแก
เหมาะสมและ
คนควา
ปญหาหรืองาน นาเชือ่ ถือได
อื่น ๆ

YLO1 (ป 1)
การรับรูหรือการ
ยอมรับโดยให
ความสนใจใน
เรื่องความสนใจ
ใฝรอู ยางเต็มใจ
ไมตองมีใคร
บังคับ

การรับรูหรือการ
ยอมรับโดยให
ความสนใจใน
เรื่องการประเมิน
และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
อยางเต็มใจ ไม
ตองมีใครบังคับ

1. บอกแหลง
ขอมูลทีใ่ หขอมูล
ในหัวขอที่สนใจ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให
ตอบสนองความตองการของผูมีสวนได
สวนเสีย และสอดคลองกับนโยบาย
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการ ตลอดจนการเปลี่ยน
แปลงของเทคโนโลยีดานวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส และออโตเมชัน
รวมถึงการวัดและควบคุม

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในดาน
ความตองการผูประกอบการดาน
เมคคาทรอนิกส ออโตเมชัน และการ
วัดและควบคุม
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
ขอกําหนดตามมาตรฐานสากลที่
เกี่ยวของ เชน ISA และ IEC
- ติดตามนโยบายการพัฒนาทางดาน
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของ
หนวยงานตาง ๆ ภายในประเทศ

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และการ
เรียนการสอนที่เปนการศึกษาที่มุง
ผลลัพธ (Outcome-Based
Education) ตามแนวทาง TABEE

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- รายงานสรุปความเห็นของ
ผูใชบัณฑิต
- รายงานผลประเมินการ
เรียนรูของผูเรียนรวมกับ
รวมกับผูประกอบการ (สําหรับ
โครงการสหกิจศึกษา)
- รายงานสรุปมาตรฐานสากล
ที่เกี่ยวของ
- รายงานสรุปนโยบายการ
พัฒนาทางดานอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีภายในประเทศ
- ตารางเปรียบเทียบ
วัตถุประสงคของหลักสูตรกับ
ความตองการของผูมีสวนได
สวนเสีย
- พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามแนวคิด - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาที่มุงผลลัพธ
- ตารางเปรียบเทียบผลลัพธ
- เปรียบเทียบผลลัพธการเรียนรูระดับ การเรียนรูระดับหลักสูตร
หลักสูตรกับ TQF
(PLOs) กับ TQF
- ตารางเปรียบเทียบผลลัพธ
การเรียนรูระดับหลักสูตร
(PLOs) กับ TABEE
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มี ร ะยะเวลาศึ ก ษาไม น อ ยกว า 15 สั ป ดาห การศึ ก ษาภาคฤดู ร อ นกํ า หนดให มี ร ะยะเวลาและจํ า นวน
หนวยกิตเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
ข อกํ า หนดต า ง ๆ ไปเป นตามขอ บัง คับ สถาบั นเทคโนโลยีพ ระจอมเกลา เจา คุ ณ ทหารลาดกระบัง ว า ดว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูรอน)

 มีภาคการศึกษาพิเศษ โดยขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และเปนไปตาม
ประกาศของคณะฯ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
 ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 วัน – เวลาราชการปกติ
 นอกวัน – เวลาราชการ จันทร – ศุกร เวลา 16.30 – 19.30 น.
เสาร – อาทิตย เวลา 9.00-12.00 น., 13.00-16.00 น. และ 16.30-19.30 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูรอน) เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษา
แหงอื่น ผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผานการคัดเลือก
(รับตรง) ตามขอบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2. สํา เร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมีคุณสมบัติตามขอบังคับและประกาศของ
สถาบันฯ/ประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ตองผานการสอบคัดเลือกตามประกาศของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
 การปรับตัวเขากับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
 นักศึกษาเขาใหมบางคนอาจจะยังมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไมเพียงพอ
 นักศึกษาเขาใหมสวนใหญยังขาดทักษะการคิดเชิงระบบในการแกปญหาอยางสมเหตุสมผล
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
 จัดการปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาใหมกอนเริ่มภาคการศึกษาแรก รวมถึงใหอาจารยผูสอนและอาจารยที่
ปรึกษาคอยติดตามผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษาเปนระยะ
 มีการออกแบบกิจกรรมในรายวิชาตาง ๆ ใหมีโอกาสไดใชทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารและนําเสนอ
งาน และอาจมีการสอนภาษาโดยเจาของภาษา
 ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนในบางรายวิชาโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) ใน
การเรียนรู หรือ Learning-by-Doing ที่เนนการเรียนรูควบคูการปฏิบัติ เพื่อสรางทักษะการคิดเชิงระบบ
รวมทั้งสรางโอกาสใหนักศึกษาไดรูที่จะเรียน (Learn to Learn)
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2563
120
120
-

2564
120
120
240
-

ปการศึกษา
2565
120
120
120
360
-

2564
8,662,500
870,000
610,000
10,142,500

2565
9,150,000
1,305,000
915,000
11,370,000

2566
120
120
120
120
480
120

2567
120
120
120
120
480
120

2.6 งบประมาณตามแผน
ปงบประมาณ
งบบุคลากร
งบลงทุน
งบดําเนินการ
รวม

2563
8,250,000
435,000
305,000
8,990,000

2566
9,600,000
1,740,000
1,220,000
12,560,000

2567
10,080,000
1,740,000
1,220,000
13,040,000

หมายเหตุ ประมาณคาใชจา ยตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ เฉลี่ยประมาณ 56,102.50 บาทตอคนตอป
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการลงทะเบียน
เรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ภาคผนวก ข) รวมถึงตองเปนไปตามขอกําหนดของสภาวิศวกร

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

22

3. หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชันมี 3 แขนงวิชา ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากแขนงวิชาใดแขนง
วิชาหนึ่ง เพียงแขนงวิชาเดียว
1. แขนงวิชาการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control) ที่มุงเนนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
ใหตอบโจทยการพัฒนาประเทศในกลุมอุตสาหกรรม ไดแก การวัดและควบคุมกระบวนการ หุน ยนต และระบบ
ควบคุมอัจริยะ
2. แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส (Mechatronics) ที่มุงเนนการบูรณาการความรูในหลายสาขาวิชาเขาดวยกัน
ไดแก วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส และระบบควบคุม เพื่อมุงผลิตบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถในดานการวิเคราะห ออกแบบ และประยุกตใชงานระบบเมคคาทรอนิกส
3. แขนงวิชาออโตเมชัน (Automation) ที่มุงเนนการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการผสานระบบตาง ๆ
เพื่อใหเกิดกระบวนงานอัตโนมัติแกผูเรียน ใหสามารถตอบโจทยความตองการของภาคอุตสาหกรรมในการออกแบบ
สร า ง พั ฒนา ปรับ ปรุ ง หรือ จัดการระบบการผลิ ตแบบอัตโนมัติ ระบบโรงงานอั ตโนมั ติ และระบบสารสนเทศ
อุตสาหกรรม เพื่อเสริมสรางความสามารถทางดานการแขงขันและการพัฒนาประเทศ
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

149 หนวยกิต

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชา
คุณคาแหงชีวิต
วิถีแหงสังคม
ศาสตรแหงการคิด
ศิลปะแหงการจัดการ
ภาษาและการสื่อสาร

บังคับเรียน
3 หนวยกิต

9 หนวยกิต

30 หนวยกิต
บังคับเลือก
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน
- กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
- กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชา
แขนงวิชาการวัดและควบคุม
แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส
- กลุมวิชาบังคับเฉพาะแขนง
- กลุมวิชาบังคับเฉพาะแขนง
48 หนวยกิต
48 หนวยกิต
- กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนง
- กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนง
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
- กลุมวิชาศึกษาทางเลือก 6 หนวยกิต - กลุมวิชาศึกษาทางเลือก 6 หนวยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

เลือกเรียน
3 หนวยกิต

113 หนวยกิต
43 หนวยกิต
30 หนวยกิต
13 หนวยกิต
13 หนวยกิต
57 หนวยกิต
แขนงวิชาออโตเมชัน
- กลุมวิชาบังคับเฉพาะแขนง
48 หนวยกิต
- กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนง
3 หนวยกิต
- กลุมวิชาศึกษาทางเลือก 6 หนวยกิต

6 หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเปดสอน (ภาคผนวก ค)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

30 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)

01006020 ฟสิกสทั่วไป 1
GENERAL PHYSICS 1
01006021 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
GENERAL PHYSICS LABORATORY 1
01006022 ฟสิกสทั่วไป 2
GENERAL PHYSICS 2
01006023 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
GENERAL PHYSICS LABORATORY 2
01006024 เคมีทั่วไป
GENERAL CHEMISTRY
01006025 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
GENERAL CHEMISTRY LABORATORY
01006030 แคลคูลัส 1
CALCULUS 1
01006031 แคลคูลัส 2
[PRE : 01006030]
CALCULUS 2
01006032 สมการอนุพันธและพิชคณิตเชิงเสนพื้นฐาน
ELEMENTATRY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA
01066051 สนามแมเหล็กไฟฟา
ELECTROMAGNETIC FIELDS
01066062 สถิติวิศวกรรม
ENGINEERING STATISTICS
01066063 การคํานวณเชิงเลข
NUMERICAL COMPUTATION
กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
01006010 กลศาสตรวิศวกรรม
ENGINEERING MECHANICS
01006011 วัสดุวิศวกรรม
ENGINEERING MATERIALS

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

13 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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01006012 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
COMPUTER PROGRAMMING
01006015 เขียนแบบวิศวกรรม
ENGINEERING DRAWING
01006028 เตรียมความพรอมสําหรับวิศวกร
PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
1 (0-3-2)

กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
13 หนวยกิต
01066064 วงจรไฟฟา
3 (3-0-6)
ELECTRIC CIRCUIT
01066065 วงจรดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร
3 (3-0-6)
DIGITAL CIRCUITS AND MICROPROCESSORS
01066066 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
ENGINEERING ELECTRONICS
01066067 ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
CONTROL SYSTEMS
01066059 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชันพื้นฐาน
1 (0-3-0)
BASIC MECHATRONICS AND AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY
01006004 การฝกงานอุตสาหกรรม
0 (0-45-0)
INDUSTRIAL TRAINING
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม
ก. กลุมวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม
01066550 เครื่องจักรกลไฟฟา
ELECTRICAL MACHINES
01066551 การวัดและเครื่องมือวัด
MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
01066556 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
POWER ELECTRONICS
01066557 ระบบไฟฟากําลัง
ELECTRICAL POWER SYSTEM
01066559 การออกแบบระบบไฟฟา
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
01066451 เทอรโมฟลูอิดส
THERMO-FLUIDS
01066452 ระบบควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS
01066453 อุปกรณวัดและควบคุมในกระบวนการ
PROCESS INSTRUMENTATION

57 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
48 หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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01066454 การควบคุมคุณภาพและการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
QUALITY CONTROL AND INDUSTRIAL MANAGEMENT
01066455 การสื่อสารขอมูลในอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
INDUSTRIAL DATA COMMUNICATION AND AUTOMATION SYSTEMS
01066456 หุนยนตอุตสาหกรรมและวิทัศนจักรกล
3 (3-0-6)
INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION
01066457 การออกแบบระบบการวัด คุมนิรภัย
3 (3-0-6)
SAFETY INSTRUMENTED SYSTEM DESIGN
01066458 ปญญาประดิษฐและอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNET OF THINGS
01066460 ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดและควบคุม
2 (0-6-0)
INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING LABORATORY
01066461 ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบโปรแกรมไดและแบบกระจายหนาที่
1 (0-3-0)
PROGRAMMABLE CONTROL AND DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS
LABORATORY
01066462 ปฏิบัติการการวัดคุมในกระบวนการและการสอบเทียบ
1 (0-3-0)
PROCESS INSTRUMENTATION AND CALIBRATION LABORATORY
01066463 ปฏิบัติการเครือขายอุตสาหกรรมและระบบสกาดา
1 (0-3-0)
INDUSTRIAL NETWORKS AND SCADA SYSTEM LABORATORY
01066464 ปฏิบัติการหุนยนตอุตสาหกรรมและวิทัศนจักรกล
1 (0-3-0)
INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION LABORATORY
01066466 โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม [PRE : 01006005,
01006029, 01066465, or EQUIVALENT SUBJECT(s)]
3 (0-9-0)
INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING CAPSTONE PROJECT
ข. กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม
01066471 กระบวนการพลศาสตรและการควบคุม
PROCESS DYNAMICS AND CONTROLS
01066472 มาตรวิทยาในเชิงวิศวกรรม
ENGINEERING METROLOGY
01066473 วาลวควบคุมและแอคทูเอเตอร
CONTROL VALVE AND ACTUATOR
01066474 เครื่องมือวัดเชิงวิเคราะหในกระบวนการ
PROCESS ANALYTICAL INSTRUMENTS
01066475 การทดสอบแบบไมทําลายวัตถุเพื่อการบํารุงรักษา
NON-DESTRUCTIVE TESTING FOR MAINTENANCE
01066476 ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก
PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEM

3 หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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01066477 การวัดเสมือน
3 (3-0-6)
VIRTUAL INSTRUMENTATION
01066478 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
INDUSTRIAL ELECTRONICS
01066479 วิศวกรรมการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
ELECTRONICS CONTROL ENGINEERING
01066480 โครงขายประสาทเทียมและระบบฟซซี
3 (3-0-6)
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND FUZZY SYSTEMS
01066481 การควบคุมกระบวนการและกระบวนการอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
PROCESS CONTROL AND AUTOMATION
01066482 ระบบควบคุมดิจิทัล
3 (3-0-6)
DIGITAL CONTROL SYSTEMS
01066483 เครื่องจักรควบคุมเชิงเลขและคอมพิวเตอรชวยการออกแบบ
3 (3-0-6)
NUMERICAL CONTROL MACHINE AND COMPUTER AIDED DESIGN
01066484 ระบบไฟฟาเครื่องกลระดับจุลภาค
3 (3-0-6)
MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS
01066485 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงานการสั่นสะเทือน
3 (3-0-6)
VIBRATION ENERGY HARVESTING TECHNOLOGY
01066486 หัวขอคัดสรรในงานวิศวกรรมการวัดและควบคุม
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING
ค. กลุมวิชาการศึกษาทางเลือกแขนงวิชาการวัดและควบคุม
6 หนวยกิต
กลุมวิชาการศึกษาทางเลือกแบงออกเปน 3 ทางเลือก เพื่อใหนักศึกษาไดเลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสม
สําหรับตนเอง 1 ทางเลือก ดังนี้
1. โครงงานพิเศษ
6
หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่มีความประสงคเลือกการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) เพื่อ
ฝกทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการทํางานเปนทีม และทักษะการแกปญหาในงานวิศวกรรมการวั ดและควบคุม
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
01066465 โครงงานทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม
6 (0-18-0)
INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING PROJECT
2. สหกิจศึกษา
6
หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่มีความประสงคเลือกการเรียนรูการทํางานในสภาพจริงของสถานประกอบการ
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
01006029 สหกิจศึกษา
6 (0-45-0)
CO-OPERATIVE EDUCATION
3. การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
6
หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่มีความประสงคเลือกลงทะเบียนเรียนหรือฝกงานในตางประเทศ ใหนักศึกษาเลือกเรียน
จากแนวทางใดแนวทางหนึ่ง เพียงแนวทางเดียว
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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3.1 การศึกษาตางประเทศ
นักศึกษาที่เลือกเรียนการศึกษาตางประเทศ สามารถดําเนินการเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันที่ศึกษาใน
ตางประเทศไดตามประกาศของสถาบันฯ ไมเกิน 6 หนวยกิต
3.2 การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
01006005 การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
6 (0-45-0)
OVERSEA TRAINING
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส

57 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
48 หนวยกิต
3 (3-0-6)

ก. กลุมวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส
01066550 เครื่องจักรกลไฟฟา
ELECTRICAL MACHINES
01066551 การวัดและเครื่องมือวัด
MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
01066552 กลศาสตรวัสดุ
MECHANICS OF MATERIALS
01066553 การควบคุมกําลังงานของไหล
FLUID POWER CONTROL
01066554 การควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี
SEQUENCE CONTROL AND PLC
01066555 กลศาสตรเครื่องจักรกล
MECHANICS OF MECHINERY
01066556 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
POWER ELECTRONICS
01066557 ระบบไฟฟากําลัง
ELECTRICAL POWER SYSTEM
01066558 การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ ผลิต และวิเคราะห
CAD/CAM/CAE
01066559 การออกแบบระบบไฟฟา
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
01066560 การออกแบบเครื่องจักรกล
MACHINE DESIGN
01066561 การสื่อสารขอมูลทางอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DATA COMMUNICATIONS
01066562 หุนยนตอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ROBOTICS
01066571 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 1
MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 1

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

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

28

01066572 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 2
MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 2
01066573 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 3
MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 3
01066575 โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส [PRE : 01006005,
01006029, 01066574, or EQUIVALENT SUBJECT(s)]
MECHATRONICS ENGINEERING CAPSTONE PROJECT
ข. กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส
01066581 การวางแผนและควบคุมการผลิต
PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
01066582 วิศวกรรมความปลอดภัย
SAFETY ENGINEERING
01066583 การควบคุมแบบดิจิทัล
DIGITAL CONTROL
01066584 การหาคาเหมาะสมที่สุดเบื้องตนและการประยุกต
INTRODUCTION TO OPTIMIZATION AND APPLICATIONS
01066585 การวิจัยการดําเนินงาน
OPERATION RESEARCH
01066586 การขับทางไฟฟา
ELECTRIC DRIVES

2 (0-6-0)
2 (0-6-0)
3 (0-9-0)

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

ค. กลุมวิชาการศึกษาทางเลือกแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส
6 หนวยกิต
กลุมวิชาการศึกษาทางเลือกแบงออกเปน 3 ทางเลือก เพื่อใหนักศึกษาไดเลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสม
สําหรับตนเอง 1 ทางเลือก ดังนี้
1. โครงงานพิเศษ
6
หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่มีความประสงคเลือกการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) เพื่อ
ฝกทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการทํางานเปนทีม และทักษะการแกปญหาในงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
01066574 โครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
6 (0-18-0)
MECHATRONICS ENGINEERING PROJECT
2. สหกิจศึกษา
6
หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่มีความประสงคเลือกการเรียนรูการทํางานในสภาพจริงของสถานประกอบการ
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
01006029 สหกิจศึกษา
6 (0-45-0)
CO-OPERATIVE EDUCATION
3. การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
6
หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่มีความประสงคลงทะเบียนเรียนหรือฝกงานในตางประเทศ ใหนักศึกษาเลือกเรียนจาก
แนวทางใดแนวทางหนึ่ง เพียงแนวทางเดียว
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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3.1 การศึกษาตางประเทศ
นักศึกษาที่เลือกเรียนการศึกษาตางประเทศ สามารถดําเนินการเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันที่ศึกษาใน
ตางประเทศไดตามประกาศของสถาบันฯ ไมเกิน 6 หนวยกิต
3.2 การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
01006005 การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
6 (0-45-0)
OVERSEA TRAINING
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาออโตเมชัน

57 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
48 หนวยกิต
3 (3-0-6)

ก. กลุมวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาออโตเมชัน
01066650 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟา
ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION
01066651 พื้นฐานทางแฟคทอรีออโตเมชัน
3 (2-3-4)
FACTORY AUTOMATION BASICS
01066652 พื้นฐานทางโพรเซสออโตเมชัน
3 (2-3-4)
PROCESS AUTOMATION BASICS
01066653 แมชชีนออโตเมชัน
3 (2-3-4)
MACHINE AUTOMATION
01066654 การออกแบบระบบไฟฟาสําหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม
3 (2-3-4)
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN FOR INDUSTRIAL AUTOMATION
01066655 เทคโนโลยีโรงงานดิจิทัล
3 (3-0-6)
DIGITAL FACTORY TECHNOLOGIES
01066656 พีเอซีและการประยุกตใชงาน
3 (3-0-6)
PROGRAMMABLE AUTOMATION CONTROLLERS AND THEIR APPLICATIONS
01066657 การออกแบบแฟคทอรีออโตเมชัน
[PRE : 01066651]
3 (3-0-6)
FACTORY AUTOMATION DESIGN
01066658 ระบบฐานขอมูลและอีอารพี
3 (3-0-6)
DATABASE AND ERP SYSTEMS
01066659 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมออโตเมชัน
3 (3-0-6)
AUTOMATION ENGINEERING ECONOMICS
01066660 เอ็มอีเอส
3 (3-0-6)
MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS
01066661 สกาดาและการผสานระบบ
3 (3-0-6)
SCADA AND SYSTEM INTEGRATION
01066662 การออกแบบโพรเซสออโตเมชัน
[PRE : 01066652]
3 (3-0-6)
PROCESS AUTOMATION DESIGN
01066671 ปฏิบัติการวิศวกรรมออโตเมชัน 1
2 (0-6-0)
AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 1
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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01066672 ปฏิบัติการวิศวกรรมออโตเมชัน 2
AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 2
01066673 ปฏิบัติการวิศวกรรมออโตเมชัน 3
AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 3
01066675 โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมออโตเมชัน
[PRE : 01006005,
01006029, 01066674, or EQUIVALENT SUBJECT(s)]
AUTOMATION ENGINEERIG CAPSTONE PROJECT

2 (0-6-0)
2 (0-6-0)
3 (0-9-0)

ข. กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาออโตเมชัน
3 หนวยกิต
01066680 ซอฟตแวรสําหรับออโตเมชัน
3 (3-0-6)
SOFTWARE FOR AUTOMATION
01066681 ความนาเชื่อถือและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
REALIABILITY AND INDUSTRIAL SAFETY
01066682 วิทยาการหุนยนตและระบบออโตเมชัน
3 (3-0-6)
ROBOTICS AND AUTOMATION SYSTEMS
01066683 ออโตเมชันในที่พักอาศัยและอาคาร
3 (3-0-6)
HOME AND BUILDING AUTOMATION
01066684 สนเทศศาสตรในระบบออโตเมชัน
3 (3-0-6)
INFORMATICS FOR AUTOMATION SYSTEMS
01066685 ไอไอโอทีสําหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
IIOT FOR INDUSTRIAL AUTOMATION
01066686 หัวขอพิเศษออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
SPECIAL TOPICS IN INDUSTRIAL AUTOMATION
01066687 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมออโตเมชัน
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN AUTOMATION ENGINEERING
ค. กลุมวิชาการศึกษาทางเลือกแขนงวิชาออโตเมชัน
6 หนวยกิต
กลุมวิชาการศึกษาทางเลือกแบงออกเปน 3 ทางเลือก เพื่อใหนักศึกษาไดเลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสม
สําหรับตนเอง 1 ทางเลือก ดังนี้
1. โครงงานพิเศษ
6 หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่มีความประสงคจะเลือกเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) เพื่อฝก
ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการทํางานเปนทีม และทักษะการแกปญหางานทั่วไปทางวิศวกรรมออโตเมชัน
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
01066674 โครงงานทางวิศวกรรมออโตเมชัน
6 (0-18-0)
AUTOMATION ENGINEERING PROJECT
2. สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่มีความประสงคจะเลือกเรียนรูการทํางานในสภาพจริงของสถานประกอบการ
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
01006029 สหกิจศึกษา
6 (0-45-0)
CO-OPERATIVE EDUCATION
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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3. การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
6
หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่มีความประสงคเลือกลงทะเบียนเรียนหรือฝกงานในตางประเทศ ใหนักศึกษาเลือกเรียน
จากแนวทางใดแนวทางหนึ่ง เพียงแนวทางเดียว
3.1 การศึกษาตางประเทศ
นักศึกษาที่เลือกเรียนการศึกษาตางประเทศ สามารถดําเนินการเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันที่ศึกษาใน
ตางประเทศไดตามประกาศของสถาบันฯ ไมเกิน 6 หนวยกิต
3.2 การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
01006005 การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
6 (0-45-0)
OVERSEA TRAINING
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่เปดสอน ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ความหมายของรหัสประจํารายวิชา
รหัสวิชาที่ใช กําหนดใหเปนตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก
รหัสตัวที่ 1, 2 ไดแกเลข
01
หมายถึง วิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร
90
หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสตัวที่ 3, 4 ไดแกเลข
06
หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน
รหัสตัวที่ 5 ไดแกเลข
6
หมายถึง ระดับปริญญาตรี
รหัสตัวที่ 6 ไดแกเลข
0
หมายถึง วิชาเฉพาะของสาขา
4
หมายถึง วิชาเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม
5
หมายถึง วิชาเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส
6
หมายถึง วิชาเฉพาะแขนงวิชาออโตเมชัน
รหัสตัวที่ 7, 8
หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
01006020
01006021
01006024
01006025
01006028
01006030
01006012/
01006015
01006010/
01006011
90595001

ชื่อวิชา
ฟสิกสทั่วไป 1
GENERAL PHYSICS 1
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
GENERAL PHYSICS LABORATORY 1
เคมีทั่วไป
GENERAL CHEMISTRY
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
GENERAL CHEMISTRY LABORATORY
เตรียมความพรอมสําหรับวิศวกร
PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS
แคลคูลัส 1
CALCULUS 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร/
เขียนแบบวิศวกรรม*
COMPUTER PROGRAMMING/
ENGINEERING DRAWING
กลศาสตรวิศวกรรม/
วัสดุวิศวกรรม*
ENGINEERING MECHANICS/
ENGINEERING MATERIALS
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
FOUNDATION ENGLISH
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3 (3-0-6)
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)
1 (0-3-2)
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)/
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)/
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
21

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
01006022
01006023
01006031
01066062
01006012/
01006015
01006010/
01006011
90595002
90591019
90591002

ชื่อวิชา
ฟสิกสทั่วไป 2
GENERAL PHYSICS 2
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
GENERAL PHYSICS LABORATORY 2
แคลคูลัส 2
CALCULUS 2
สถิติวิศวกรรม
ENGINEERING STATISTICS
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร/
เขียนแบบวิศวกรรม*
COMPUTER PROGRAMMING/
ENGINEERING DRAWING
กลศาสตรวิศวกรรม/
วัสดุวิศวกรรม*
ENGINEERING MECHANICS/
ENGINEERING MATERIALS
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ENGLISH FOR COMMUNICATION
โรงเรียนสรางเสนห
CHARM SCHOOL
กีฬาและนันทนาการ
SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3 (3-0-6)
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)/
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)/
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
1 (0-3-2)
22

หมายเหตุ
* รายวิชา 01006012 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร และ 01006015 เขียนแบบวิศวกรรม รวมทั้งรายวิชา
01006010 กลศาสตรวิศวกรรม และ 01006011 วัสดุวิศวกรรม สามารถสลับแผนการศึกษาไดระหวา งภาค
การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 1 ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใหเปนไปตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01006032

สมการอนุพันธและพิชคณิตเชิงเสนพื้นฐาน
ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND
LINEAR ALGEBRA
สนามแมเหล็กไฟฟา
ELECTROMAGNETIC FIELDS
การคํานวณเชิงเลข
NUMERICAL COMPUTATION
วงจรไฟฟา
ELECTRIC CIRCUITS
วงจรดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร
DIGITAL CIRCUITS AND MICROPROCESSORS
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน
พื้นฐาน
BASIC MECHATRONICS AND AUTOMATION
ENGINEERING LABORATORY
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
สนุกกับปญญาประดิษฐ
FUN WITH AI
รวม

01066051
01066063
01066064
01066065
01066059

90595003
90593015

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
22

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
แขนงวิชาการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control)
รหัสวิชา
01066066
01066067
01066550
01066551
01066451
01066460
90595xxx

ชื่อวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ENGINEERING ELECTRONICS
ระบบควบคุม
CONTROL SYSTEMS
เครื่องจักรกลไฟฟา
ELECTRICAL MACHINES
การวัดและเครื่องมือวัด
MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
เทอรโมฟลูอิดส
THERMO-FLUIDS
ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดและควบคุม
INSTRUMENTATION AND CONTROL
ENGINEERING LABORATORY
วิชาเลือกศึกษาทั่วไป
กลุมภาษาและการสื่อสาร
GENERAL EDUCATION ELECTIVES
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

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

20

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
แขนงวิชาการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01066452

ระบบควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS
อุปกรณวัดและควบคุมในกระบวนการ
PROCESS INSTRUMENTATION
การควบคุมคุณภาพและการจัดการอุตสาหกรรม
QUALITY CONTROL AND INDUSTRIAL
MANAGEMENT
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
POWER ELECTRONICS
ระบบไฟฟากําลัง
ELECTRICAL POWER SYSTEM
ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบโปรแกรมไดและแบบ
กระจายหนาที่
PROGRAMMABLE CONTROL AND DISTRIBUTED
CONTROL SYSTEMS LABORATORY
ปฏิบัติการการวัดคุมในกระบวนการและการสอบเทียบ
PROCESS INSTRUMENTATION AND
CALIBRATION LABORATORY
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
กลุมศิลปะแหงการจัดการ
GENERAL EDUCATION ELECTIVES

01066453
01066454
01066556
01066557
01066461

01066462
90594xxx

รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

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

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

20

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
แขนงวิชาการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01066455

การสื่อสารขอมูลในอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
INDUSTRIAL DATA COMMUNICATION AND
AUTOMATION SYSTEMS
หุนยนตอุตสาหกรรมและวิทัศนจักรกล
INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION
การออกแบบระบบการวัดคุมนิรภัย
SAFETY INSTRUMENTED SYSTEM DESIGN
ปญญาประดิษฐและอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNET OF
THINGS
การออกแบบระบบไฟฟา
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
ปฏิบัติการเครือขายอุตสาหกรรมและระบบสกาดา
INDUSTRIAL NETWORKS AND SCADA SYSTEM
LABORATORY
ปฏิบัติการหุนยนตอุตสาหกรรมและวิทัศนจักรกล
INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION
LABORATORY
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุมคุณคาแหงชีวิต
GENERAL EDUCATION ELECTIVES

01066456
01066457
01066458
01066559
01066463
01066464
90591xxx

รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

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

20

ปที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ
แขนงวิชาการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control)
รหัสวิชา
01006004

ชือ่ วิชา
การฝกงานอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TRAINING

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

0 (0-45-0)

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
แขนงวิชาการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control)
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน โครงงานพิเศษ
รหัสวิชา
010664xx
90xxxxxx
01066465

ชือ่ วิชา
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
GENERAL EDUCATION ELECTIVES
โครงงานทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม
INSTRUMENTATION AND CONTROL
ENGINEERING PROJECT
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

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

12

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
แขนงวิชาการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control)
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน โครงงานพิเศษ
รหัสวิชา
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx
90592xxx
01066466

ชื่อวิชา
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 1
FREE ELECTIVES 1
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2
FREE ELECTIVES 2
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุมวิถีแหงสังคม
GENERAL EDUCATION ELECTIVES
โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม
INSTRUMENTATION AND CONTROL
ENGINEERING CAPSTONE PROJECT
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (0-9-0)

12

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
แขนงวิชาการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control)
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน สหกิจศึกษา
รหัสวิชา
01006029

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
CO-OPERATIVE EDUCATION

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

6 (0-45-0)

รวม

6

แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
รหัสวิชา
xxxxxxxx

หรือ
01006005

ชื่อวิชา
วิชาที่เทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศ
รวม
การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
OVERSEA TRAINING
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

6 (x-x-x)
6
6 (0-45-0)
6

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
แขนงวิชาการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control)
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน สหกิจศึกษา หรือ การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
รหัสวิชา
01066466
010664xx
90xxxxxx
90592xxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

ชื่อวิชา
โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม
INSTRUMENTATION AND CONTROL
ENGINEERING CAPSTONE PROJECT
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
GENERAL EDUCATION ELECTIVES
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุมวิถีแหงสังคม
GENERAL EDUCATION ELECTIVES
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 1
FREE ELECTIVES 1
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2
FREE ELECTIVES 2
รวม

รวมตลอดหลักสูตร

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3 (0-9-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18

149 หนวย
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส (Mechatronics)
รหัสวิชา
01066066
01066067
01066550
01066551
01066552
01066571
90595xxx

ชื่อวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ENGINEERING ELECTRONICS
ระบบควบคุม
CONTROL SYSTEMS
เครื่องจักรกลไฟฟา
ELECTRICAL MACHINES
การวัดและเครื่องมือวัด
MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
กลศาสตรวัสดุ
MECHANICS OF MATERIALS
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 1
MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 1
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุมภาษาและการสื่อสาร
GENERAL EDUCATION ELECTIVES
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

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

20

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส (Mechatronics)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01066553

การควบคุมกําลังงานของไหล
FLUID POWER CONTROL
การควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี
SEQUENCE CONTROL AND PLC
กลศาสตรเครื่องจักรกล
MECHANICS OF MECHINERY
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
POWER ELECTRONICS
ระบบไฟฟากําลัง
ELECTRICAL POWER SYSTEM
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 2
MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 2
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
กลุมคุณคาแหงชีวิต
GENERAL EDUCATION ELECTIVES

01066554
01066555
01066556
01066557
01066572
90591xxx

รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

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

20

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส (Mechatronics)
รหัสวิชา
01066558
01066559
01066560
01066561
01066562
01066573
90592xxx

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ ผลิต และ
วิเคราะห
CAD/CAM/CAE
การออกแบบระบบไฟฟา
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
การออกแบบเครื่องจักรกล
MACHINE DESIGN
การสื่อสารขอมูลทางอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DATA COMMUNICATIONS
หุนยนตอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ROBOTICS
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 3
MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 3
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุมวิถีแหงสังคม
GENERAL EDUCATION ELECTIVES

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

รวม

20

ปที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ
แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส (Mechatronics)
รหัสวิชา
01006004

ชื่อวิชา
การฝกงานอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TRAINING

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

0 (0-45-0)

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส (Mechatronics)
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน โครงงานพิเศษ
รหัสวิชา
01066574
010665xx
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

โครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
MECHATRONICS ENGINEERING PROJECT
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 1
FREE ELECTIVES 1
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2
FREE ELECTIVES 2
รวม

6 (0-18-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส (Mechatronics)
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน โครงงานพิเศษ
รหัสวิชา
01066575
90594xxx
90xxxxxx

ชื่อวิชา
โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
MECHATRONICS ENGINEERING CAPSTONE
PROJECT
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุมศิลปะแหงการจัดการ
GENERAL EDUCATION ELECTIVES
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
GENERAL EDUCATION ELECTIVES
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3 (0-9-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
9

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส (Mechatronics)
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน สหกิจศึกษา
รหัสวิชา
01006029

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
CO-OPERATIVE EDUCATION

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

6 (0-45-0)

รวม

6

แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
รหัสวิชา
xxxxxxxx

หรือ
01006005

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาที่เทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศ
รวม

6 (x-x-x)

การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
OVERSEA TRAINING
รวม

6 (0-45-0)

6

6

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส (Mechatronics)
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน สหกิจศึกษา หรือ การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
รหัสวิชา
01066575
010665xx
90594xxx
90xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

ชื่อวิชา
โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
MECHATRONICS ENGINEERING CAPSTONE
PROJECT
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุมศิลปะแหงการจัดการ
GENERAL EDUCATION ELECTIVES
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
GENERAL EDUCATION ELECTIVES
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 1
FREE ELECTIVES 1
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2
FREE ELECTIVES 2
รวม

รวมตลอดหลักสูตร

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3 (0-9-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18

149 หนวย

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
แขนงวิชาออโตเมชัน (Automation)
รหัสวิชา
01066066
01066067
01066650
01066651
01066652
01066671
90595xxx

ชื่อวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ENGINEERING ELECTRONICS
ระบบควบคุม
CONTROL SYSTEMS
การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟา
ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION
พื้นฐานทางแฟคทอรีออโตเมชัน
FACTORY AUTOMATION BASICS
พื้นฐานทางโพรเซสออโตเมชัน
PROCESS AUTOMATION BASICS
ปฏิบัติการวิศวกรรมออโตเมชัน 1
AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 1
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุมภาษาและการสื่อสาร
GENERAL EDUCATION ELECTIVES
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
2 (0-6-0)
3 (3-0-6)

20

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
แขนงวิชาออโตเมชัน (Automation)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01066653

แมชชีนออโตเมชัน
MACHINE AUTOMATION
การออกแบบระบบไฟฟาสําหรับออโตเมชันในงาน
อุตสาหกรรม
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN FOR INDUSTRIAL
AUTOMATION
เทคโนโลยีโรงงานดิจิทลั
DIGITAL FACTORY TECHNOLOGIES
พีเอซีและการประยุกตใชงาน
PROGRAMMABLE AUTOMATION
CONTROLLERS AND THEIR APPLICATIONS
การออกแบบแฟคทอรีออโตเมชัน
FACTORY AUTOMATION DESIGN
ปฏิบัติการวิศวกรรมออโตเมชัน 2
AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 2
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุมคุณคาแหงชีวิต
GENERAL EDUCATION ELECTIVES

01066654

01066655
01066656
01066657
01066672
90591xxx

รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3 (2-3-4)
3 (2-3-4)

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

20

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
แขนงวิชาออโตเมชัน (Automation)
รหัสวิชา
01066658
01066659
01066660
01066661
01066662
01066673
90594xxx

หนวยกิต

ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

ระบบฐานขอมูลและอีอารพี
DATABASE AND ERP SYSTEMS
เศรษฐศาสตรวิศวกรรมออโตเมชัน
AUTOMATION ENGINEERING ECONOMICS
เอ็มอีเอส
MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS
สกาดาและการผสานระบบ
SCADA AND SYSTEM INTEGRATION
การออกแบบโพรเซสออโตเมชัน
PROCESS AUTOMATION DESIGN
ปฏิบัติการวิศวกรรมออโตเมชัน 3
AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 3
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุมศิลปะแหงการจัดการ
GENERAL EDUCATION ELECTIVES

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

รวม

20

ปที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ
แขนงวิชาออโตเมชัน (Automation)
รหัสวิชา
01006004

ชื่อวิชา
การฝกงานอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TRAINING

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

0 (0-45-0)

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
แขนงวิชาออโตเมชัน (Automation)
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน โครงงานพิเศษ
รหัสวิชา
01066674
010666xx
90592xxx

ชื่อวิชา
โครงงานทางวิศวกรรมออโตเมชัน
AUTOMATION ENGINEERING PROJECT
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาออโตเมชัน
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุมวิถีแหงสังคม
GENERAL EDUCATION ELECTIVES
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

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

12

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
แขนงวิชาออโตเมชัน (Automation)
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน โครงงานพิเศษ
รหัสวิชา
01066675
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx
90xxxxxx

ชื่อวิชา
โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมออโตเมชัน
AUTOMATION ENGINEERIG CAPSTONE
PROJECT
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 1
FREE ELECTIVES 1
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2
FREE ELECTIVES 2
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
GENERAL EDUCATION ELECTIVES
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3 (0-9-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
12

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
แขนงวิชาออโตเมชัน (Automation)
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน สหกิจศึกษา
รหัสวิชา
01006029

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
CO-OPERATIVE EDUCATION
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

6 (0-45-0)
6

แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
รหัสวิชา
xxxxxxxx

หรือ
01006005

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาที่เทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศ
รวม

6 (x-x-x)

การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
OVERSEA TRAINING
รวม

6 (0-45-0)

6

6

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
แขนงวิชาออโตเมชัน (Automation)
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน สหกิจศึกษา หรือ การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
รหัสวิชา
01066675
010666xx
90592xxx
90xxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx

ชื่อวิชา
โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมออโตเมชัน
AUTOMATION ENGINEERIG CAPSTONE
PROJECT
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาออโตเมชัน
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิถีแหงสังคม
GENERAL EDUCATION ELECTIVES
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
GENERAL EDUCATION ELECTIVES
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 1
FREE ELECTIVES 1
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2
FREE ELECTIVES 2
รวม

รวมตลอดหลักสูตร

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3 (0-9-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18

149 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (ภาคผนวก ง)

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิขออาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
แขนงวิชาการวัดและควบคุม
ลําดับที่
เลขประจําตัว
ตําแหนงทาง
ประชาชน
วิชาการ
1
รองศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

2

3

ชื่อ-นามสกุล
ทวีพล ซื่อสัตย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Dr. Mont

Automation

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.บ.

วิศวกรรมการวัดคุม

ผูชวยศาสตราจารย วิจิตรสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์ ณ
(สาขาวิศวกรรม
อยุธยา
อุตสาหการ)

Ph.D
M.S.
วศ.บ.

Engineering
Management
Electrical Engineering
วิศวกรรมไฟฟา

ผูชวยศาสตราจารย สุธรรม
สัทธรรมสกุล
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

วศ.ม.

วิศวกรรมสารสนเทศ

อส.บ.

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
(เกียรตินิยม อันดับ 2)

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษา
Institute for Automation,
University of Leoben, Austria
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
University of Missouri-Rolla, USA
University of Missouri-Rolla, USA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ป พ.ศ.
2551
2541
2538
2549
2545
2538
2549
2544
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แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส
ลําดับที่
เลขประจําตัว
ประชาชน
1

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

ชื่อ-นามสกุล
สุพรรณ
กุลพาณิชย

คุณวุฒิ
วศ.ด.
วศ.ม.
อส.บ.

2

รองศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

เกษตร
ศิริสันติสัมฤทธิ์

วศ.ด.
M.Eng.
วศ.ม.
อส.บ.

3

ผูชวยศาสตราจารย นพดล
(สาขาวิศวกรรม
มณีรัตน
อิเล็กทรอนิกส)

วศ.ด.
วศ.ม.
วท.บ.

สําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษา
วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีการวัดคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ทางอุตสาหกรรม
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Control Engineering Osaka University, Japan
วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีการวัดคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทางอุตสาหกรรม
ทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตรฟสิกส
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

สาขาวิชา

ป พ.ศ.
2559
2531
2528
2552
2533
2529
2525
2549
2540
2533
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แขนงวิชาออโตเมชัน
ลําดับที่
เลขประจําตัว
ประชาชน
1

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

ชื่อ-นามสกุล
อัมพวัน
จุลเสรีวงศ

คุณวุฒิ
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

2

3

ผูชวยศาสตราจารย สาท คํามูล
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

วศ.ม.

ผูชวยศาสตราจารย นภศูล
(สาขาวิศวกรรม
วงษวานิช
ไฟฟา)

Ph.D.

อส.บ.

B.Eng.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษา
วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมการวัดคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
อุตสาหกรรม
Electronics and
Electrical
Engineering
Electronics and
Electrical
Engineering

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ป พ.ศ.
2549
2543
2541
2541
2534

University of Cantabury,
New Zealand

2559

University of Cantabury,
New Zealand

2554
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่ เลขประจําตัว
ตําแหนงทาง
ประชาชน
วิชาการ
1
รองศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร)
2
รองศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

3

4

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ทรงชัย
วีระทวีมาศ

วศ.ม.
ค.อ.บ.

วิทยา
ทิพยสุวรรณพร

วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟา
อิเลคทรอนิคสคอมพิวเตอร
วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.บ.
อส.บ.

วิศวกรรมไฟฟา
เทคโนโลยีการวัดคุมทาง
อุตสาหกรรม

อส.บ.

เทคโนโลยีการวัดคุมทาง
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟา

รองศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

วิริยะ
กองรัตน

รองศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

วิศรุต
ศรีรตั นะ

วศ.ม.
Ph.D.
วศ.ม.
ค.อ.บ.

สําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Material and
Fukuoka Institute of
Production Engineering Technology
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
วิศวกรรมไฟฟา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
วิศวกรรมโทรคมนาคม
เจาคุณทหารลาดกระบัง

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ป พ.ศ.
2535
2531
2551
2532
2549
2528
2531
2528
2556
2540
2535
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ลําดับที่
5

6

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)
รองศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สักรียา
ชิตวงศ

วศ.ม.

อาจินต
นวมสําราญ

วศ.ด.

อส.บ.

วศ.ม.
วศ.บ.

7

8

ผูชวยศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)
ผูชวยศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

นรินทร
ธรรมารักษวัฒนะ

พงษชัย
นิลาศ

ปร.ด.
วศ.ม.
วท.บ
Ph.D.
M.S.
วศ.บ.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษา
วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
อุตสาหกรรม
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
วิศวกรรมการวัดคุม
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตรนาโน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
และวัสดุ
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถิติ-คอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Electrical Engineering Vanderbilt University, USA
Electrical Engineering Vanderbilt University, USA
วิศวกรรมการวัดคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ป พ.ศ.
2537
2535
2560
2544
2541
2559
2543
2536
2546
2541
2537

มคอ. 2
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ลําดับที่
9

10

11

12

13

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

ชื่อ-นามสกุล
เชื้อ นกอยู

ผูชวยศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

ประภาส เริงรื่น

รองศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

ดอน อิสรากร

รองศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ระบบควบคุมและ
เครื่องมือวัด)

ถาวร
เบญจนราสุทธิ์

รองศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

ทัตยา
ปุคคละนันทน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา

ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.บ.

วิศวกรรมการวัดคุม

Ph.D.

Micro Engineering

วศ.ม.

วิศวกรรมระบบควบคุม

วศ.บ.

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

D.Eng.
M.S.E.

Control Engineering
Electrical Systems

วศ.บ.

วิศวกรรมระบบควบคุม
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ด.

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Ecole Polytechnique Federale
de Lausanne, Switzerland
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Tokai University, Japan
The University of Michigan,
Ann Arbor, USA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ป พ.ศ.
2540
2529
2546
2539
2554
2546
2543
2550
2541
2539
2553

มคอ. 2
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ลําดับที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ
วศ.ม.
M.Sc.
วศ.บ.

14

15

16

ผูชวยศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ระบบควบคุมและ
เครื่องมือวัด)
ผูชวยศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

สองเมือง
นันทขวาง

ผูชวยศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

สิริชัย
ธรรมารักษวัฒนะ

พิชชา
ประสิทธิ์มีบุญ

วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
M.S.
B.S.
D.Eng.
วศ.ม.
อส.บ.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษา
วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Advanced Electronic The University of Warwick, UK
Engineering
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
วิศวกรรมระบบควบคุม
เจาคุณทหารลาดกระบัง
(เกียรตินิยม)
วิศวกรรมระบบควบคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
วิศวกรรมระบบควบคุม
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Electrical Engineering Columbia University, USA
Electrical Engineering University of California, Los
Angeles, USA
Electrical Engineering Columbia University, USA
Material Science and Fukuoka Institute of
Production Engineering Technology, Japan
วิศวกรรมการวัดคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ป พ.ศ.
2546
2544
2541
2548
2546
2560
2554
2553
2557
2548
2544

มคอ. 2
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ลําดับที่
17

18

19

20

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

ศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

รองศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

ผูชวยศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

ชื่อ-นามสกุล
วันชัย ริ้วรุจา

วรพงศ
ตั้งศรีรัตน

วรรณดี
เพชรมณีล้ําคา

รัชนี กุลยานนท

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.บ.
วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟา
(เกียรตินิยม)
วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา

อส.บ.
วศ.ด.

อิเล็กทรอนิกส
(เกียรตินิยม)
วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม.

วิศวกรรมระบบควบคุม

วท.บ.

ฟสิกสประยุกต

Ph.D.

Electrical and
Computer Engineering
Electrical and
Computer Engineering

M.S.

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Georgia Institute of
Technology, USA
Georgia Institute of
Technology, USA

ป พ.ศ.
2535
2531
2526
2546
2540
2534
2552
2546
2543
2555
2548
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ลําดับที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ
B.S.

สาขาวิชา

ผูชวยศาสตราจารย
(อนุสาขาวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส)

สังวาล
บกสุวรรณ

Ph. D.
วศ.ม.
วศ.บ.

Electrical and
Computer Systems
Engineering
Mechanical Engineering
and Intelligent Systems
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมระบบควบคุม

ผูชวยศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

เทพจิตร
เชยโภคา

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.บ.

ระบบควบคุม

23

รองศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

ชนินทร
Ph.D.
บุญลักษณานุสรณ วศ.บ.

Electrical Engineering
วิศวกรรมไฟฟา

24

ผูชวยศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

คงศักดิ์
อนันตหิรัญรัตน

วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา

อส.บ.

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

21

22

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษา
Rensselaer Polytechnic
Institute, USA

ป พ.ศ.
2544

The University of ElectroCommunications, Japan
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
University of Edinburgh, UK
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

2558

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

2544

2548
2546
2552
2538
2540
2537

2536
2530

มคอ. 2
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ลําดับที่
25

26

27

28

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
(อนุสาขาวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส)
รองศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

รองศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

รองศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สุมิตร
พนาอุดมทรัพย

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา

วท.บ.

ไสว พงศสวัสดิ์

วศ.ด.

วิทยาศาสตรฟสิกส
ประยุกต
วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.บ.

วิศวกรรมการวัดคุม

วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.บ.

วิศวกรรมการวัดคุม

วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม.

วิศวกรรมการวัดคุม

วศ.บ.

วิศวกรรมการวัดคุม

พิทยา ปานนิล

ธีรวัฒน เทพมณี

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ป พ.ศ.
2537
2531
2553
2541
2537
2553
2545
2541
2554
2547
2541

มคอ. 2
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ลําดับที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

29

30

31

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

ชื่อ-นามสกุล
กฤษณ
เสมอพิทักษ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม.

วิศวกรรมการวัดคุม

วศ.บ.

วิศวกรรมการวัดคุม

รองศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

ประภาษ
อุคคกิมาพันธุ

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา

อส.บ.

ผูชวยศาสตราจารย
(สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา)

อภินัย ฤกษรัตน

วศ.ด.

เทคโนโลยีการวัดคุมทาง
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา

วศ.บ.

วิศวกรรมโทรคมนาคม

3.2.3 อาจารยพิเศษ
 ไมมี
 มี

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ป พ.ศ.
2560
2549
2544
2537
2528
2556
2545
2541
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ประสบการณภาคสนามเปนสิ่งสําคัญสําหรับนักศึกษาในหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและ
ออโตเมชัน) โดยการฝกงานอุตสาหกรรม (Industrial Training) จัดอยูในกลุมวิชาเฉพาะบังคับ สวนสหกิจศึกษา
(Co-Operative Education) จัดอยูในกลุมวิชาการศึกษาทางเลือกของแตละแขนงวิชา
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
การฝกงานอุตสาหกรรม
(1) สามารถประยุกตใชองคความรู ทักษะ และแนวคิดหลักที่เ รียนมา ในการปฏิ บัติงานไดตามความ
ตองการและขอกําหนด
(2) สามารถระบุประเด็น วิเคราะห และแกไขปญหาในงานจริงไดดวยวิธีการที่เหมาะสม
(3) รูจักบทบาท หนาที่ แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคล และ
งานกลุม (ถามี) และวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(4) สามารถใชภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และศัพททางเทคนิคในการสื่อสารในงานวิศวกรรม โดยการ
นําเสนอดวยวาจาและการจัดทํารายงาน
(5) แสดงออกถึงทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น และการทํางานรวมกับทีม
(6) แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตา ง ๆ ของสถาน
ประกอบการ
สหกิจศึกษา (1)-(6) ขางตน และเพิ่ม
(7) สามารถประยุกตใชองคความรู ทักษะ และแนวคิดหลักที่เรียนมา เพื่อนําเสนอวิธีการแกปญหาทาง
วิศวกรรมจากการทํางานในสภาพงานจริงของสถานประกอบการดวยวิธีการที่เหมาะสม และสามารถ
วิเคราะหผลกระทบจากการแกปญหาได
4.2. ชวงเวลา
ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูรอน) ของชั้นปที่ 3 ตามแผนการศึกษาในรายวิชา 01006004 การฝกงาน
อุตสาหกรรม (Industrial Training) ที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนจะตองผานการฝกงานในภาคอุตสาหกรรมไม
นอยกวา 300 ชั่วโมง
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 4 สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา (Co-Operative Education)
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
แขนงวิชาการวัดและควบคุมไดมีการจัดใหมีการเรียนการสอนรายวิชาเกี่ยวกับการทําโครงงาน คือ
โครงงานทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control Engineering Project) และ
โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control Engineering Capstone
Project) ในชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ตามลําดับ
แขนงวิชาเมคคาทรอนิกสไดมีการจัดใหมีการเรียนการสอนรายวิชาเกี่ยวกับการทําโครงงาน คือ โครงงาน
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (Mechatronics Engineering Project) และโครงงานบูรณาการทางวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส (Mechatronics Engineering Capstone Project) ในชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาค
การศึกษาที่ 2 ตามลําดับ
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แขนงวิชาออโตเมชันไดมีการจัดใหมีการเรียนการสอนรายวิชาเกี่ยวกับการทําโครงงาน คือ โครงงานทาง
วิศวกรรมออโตเมชัน (Automation Engineering Project) และโครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมออโตเมชัน
(Automation Engineering Capstone Project) ในชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
ตามลําดับ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
รายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชา เปนรายวิชาที่มุงเนนการประยุกต ใชองคความรู ทักษะ
และแนวคิดหลักที่ไดจากการเรียนรูรายวิชาตาง ๆ ในการออกแบบโครงงาน เพื่อนําเสนอวิธี การแกปญหางาน
ทั่วไปทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชาไดตามขอกํา หนด โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความนา เชื่อถือ และความ
คุมคา รวมถึงการพิจารณาผลกระทบจากการแกปญหาทางวิศวกรรมที่นําเสนอ นอกจากนี้ ยังเนนการทํางานเปน
กลุมภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา ตลอดจนมีการนําเสนอรายงานและเทคนิคเกี่ยวกับโครงงานที่
จัดทําแกคณะกรรมการสอบ/ประเมินผล เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
รายวิชาโครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชา เปนรายวิชาที่มุงเนนใหนักศึกษาแตละคนหรือ
กลุมดําเนินการประเมินผลงานที่ไ ดจ ากรายวิชาบังคับกอน เพื่อหาแนวทางใหมในการแกปญหางานวิศวกรรม
เฉพาะแขนงที่ซับซอน โดยแนวทางแกปญหาที่นําเสนอควรพิสูจนไดดวยผลการทดลองหรือผลจําลองการทํางาน
นอกจากนี้ ยังควรคํานึงถึงความปลอดภัย ความนาเชื่อถือ และความคุมคาอีกดวย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
โครงงานทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชา
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในรายวิชานี้ นักศึกษาจะสามารถ
(1) คนควาและเลือกขอมูลที่นาเชื่อถือ และใชขอมูลที่คนควาในการแกปญหาได
(2) บอกประเด็นปญหาและความตองการในการแกปญหางานทั่วไปทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชาได
(3) เลือก/ใชความรูและแนวคิดหลักที่ไดจากการเรียนรูรายวิชาตาง ๆ เพื่อออกแบบโครงงาน ในการ
แกปญหางานทั่วไปทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชา โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความนาเชื่อถือ และ
ความคุมคาได
(4) วิเคราะหแนวคิดหลักในการออกแบบโครงงานที่นําไปใชเพื่อแกปญหาที่ศึกษา และบอกถึงประโยชน
ที่คาดวาจะไดรับ
(5) วิเคราะหและพิจารณาผลกระทบจากการแกปญหาตอบริบททางสังคม และเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และบริบทโลกได
(6) สราง/จัดทําโครงงานดังที่ไดออกแบบ/นําเสนอได
(7) วางแผนขั้นตอนในการดําเนินงาน และดําเนินการตามแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวได
(8) แสดงออกถึงการทํางานเปนทีม
(9) เขียนรายงานโครงงานที่ แสดงออกถึงความรู ความคิดไดอ ยา งเป น ระเบียบดวยการใชถอ ยคํา ที่
เหมาะสมตามรูปแบบที่กําหนดได
(10) นํ า เสนอรายละเอี ย ดโครงงานด ว ยวาจาเพื่ อ ให ผู ฟ ง เข า ใจและคล อ ยตามได รวมถึ งจั ด ทํ า สื่ อ
ประกอบการนําเสนอดวยวาจาไดอยางเหมาะสม
(11) แสดงออกถึงการมีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน
(12) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชา
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในรายวิชานี้ นักศึกษาจะสามารถ
(1) คนหา/คัดเลือกประเด็นปญหาและจุดซับซอนจากการประเมินผลงานที่ไดจากรายวิชาบังคับกอน
(โครงงานทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชา หรือเทียบเทา) โดยใชองคความรู ทักษะ และแนวคิดหลักที่
ไดจากการเรียนรูรายวิชาตาง ๆ
(2) วิเคราะห และระบุปจจัยและความสัมพันธของปจจัยของความซับซอนจากประเด็นปญหา
(3) วิเคราะห และสรุปความองคความรูที่ไดจากการศึกษา คนควา ทดลอง/ทดสอบ ขอมูลงานวิจัยทาง
วิศวกรรมเฉพาะสาขาและที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปใชในการพัฒนาผลงานที่ไดจากรายวิชาบังคับกอน
(4) นําเสนอแนวทางใหม ดวยการพัฒนาผลงานทีไ่ ดจากรายวิชาบังคับกอน เพื่อแกปญหางานวิศวกรรม
เฉพาะแขนงวิชาที่ซับซอน
(5) วิเคราะห และพิจารณาผลกระทบจากการแกปญหางานวิศวกรรมที่นําเสนอ
(6) วางแผนขั้นตอนในการดําเนินงาน และดําเนินการตามแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวได
(7) เขียนรายงานโครงงานที่ แสดงออกถึงความรู ความคิดไดอ ยา งเป น ระเบียบดวยการใชถอ ยคํา ที่
เหมาะสมตามรูปแบบที่กําหนดได
(8) นํ า เสนอรายละเอี ย ดโครงงานด ว ยวาจาเพื่ อ ให ผู ฟ ง เข า ใจและคล อ ยตามได รวมถึ งจั ด ทํ า สื่ อ
ประกอบการนําเสนอดวยวาจาไดอยางเหมาะสม
(9) แสดงออกถึงการมีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน
(10) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
5.3 ชวงเวลา
- รายวิชาโครงงานทางวิศกรรมเฉพาะแขนงวิชา ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
- รายวิชาโครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชา ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
6 หนวยกิต (โครงงานทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชา) และ 3 หนวยกิต (โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรม
เฉพาะแขนงวิชา)
5.5 การเตรียมการ
(1) อาจารยผูประสานงานวิชาโครงงานที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชาจัดทําแบบฟอรม คูมือ เว็บไซต
และแจงใหนักศึกษาทราบถึงระเบียบวิธี และขั้นตอนการปฏิบัติ
(2) หลักสูตรฯ เสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา พรอมคณะกรรมการสอบ/ประเมินผลใหกับนักศึกษา และ
กําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ตรวจสอบวาเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบเขต
ในระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม โดยอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่แตงตั้ง
(2) ประเมินผลจากการนํา เสนอโครงงานและความสามารถในการทํา งานของระบบที่พั ฒนาขึ้น ใน
โครงงาน โดยคณะกรรมการที่แตงตั้ง
(3) ความสมบูรณของโครงงาน/ปริญญานิพนธ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีทักษะการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking Skills) ซึ่ง
เป นทัก ษะที่จํา เป นในการระบุ ป ญ หา วิเ คราะหป ญหา
ประเมิน ปญ หา และแนวทางในการเลื อ กปญ หาแตล ะ
ปญหามาแกไข

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- โครงงานยอยของรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร
- การจัดการเรียนรูดว ยแนวคิด ‘Learning-byDoing’ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ
- การจัดการเรียนการสอน ใหมีการคิดและ
วิเคราะหกอนลงมือปฏิบัติจริง
- มีโจทยจริงจากสถานประกอบการ ที่เชื่อมโยง
องคความรูในรายวิชา เพื่อใหนักศึกษาเขาใจเชิง
ระบบและเชื่อมโยงความรูกับสภาพงานจริงได
แขนงวิชาการวัดและควบคุม
- โครงงานยอยของรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร
มีความรูความสามารถ และทักษะดานการออกแบบ และ โดยใชปญหาเปนฐานการเรียนรู (Problemประยุกตใชงาน ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบการวัดและ Based Learning)
ควบคุ ม ในกระบวนการ หุ น ยนต และระบบควบคุ ม - การจัดการเรียนรูโ ดยใชโครงงานเปนฐาน
อัจฉริยะ
(Project-Based Learning)
แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส
มี ค วามรู ค วามสามารถ และทั ก ษะด า นการวิ เ คราะห
ออกแบบ และประยุกตใชงานระบบเมคคาทรอนิกส
แขนงวิชาออโตเมชัน
มีความรูความสามารถ และทักษะดา นการผสานระบบ
(System Integration) เพื่อใหเกิดกระบวนงานอัตโนมัติ
ตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมในการสรางระบบ
การผลิตแบบอัตโนมัติ ระบบโรงงานอัตโนมัติ และระบบ
สารสนเทศอุตสาหกรรม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน (ใน มคอ.1 (วิศวกรรมศาสตร))
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคา ของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม
และสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
(2) การใหกิจกรรมกลุมในบางรายวิชา
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน
(2) การสงงานตามระยะเวลาที่มอบหมาย
(3) การทํางานรวมกันของนักศึกษา การแตงกาย ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) การใหเกียรติในการอางอิงผลงานในการทําโครงงานทางวิศวกรรม
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดา นวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรา ง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สํา คัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิ บัติ ในเนื้อหาของ
ภาควิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศกึ ษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไ ขปญหา ดวยวิธีการที่เ หมาะสม รวมถึงการประยุ กตใชเครื่องมื อที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฏิบัติดวยการ
ทดลองในหองปฏิบัติการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
นอกจากนี้ ควรจั ด ให มีการเรีย นรู จ ากสถานการณ จริ ง โดยการศึก ษาดู ง านหรื อเชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
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2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินจากงานและกิจกรรมที่ไดมอบหมายใหนักศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดา นวิศวกรรมไดอยา งมีระบบ รวมถึ งการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กําหนดกรณีศึกษาที่ใหนกั ศึกษาจัดทํารายงานกลุม
(2) การมอบหมายงานในลักษณะใหนักศึกษา คิด วิเคราะห และแกปญหาโดยใชโจทยจริงจาก
สถานประกอบการ
(3) การออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดการแกปญหาและแนวทางการประยุกต
ความรูที่เรียนมา
(4) มอบหมายใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตัวเอง แลวนํามาวิพากษรวมกับอาจารย
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญานี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ให
นักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียน
มาประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ไดอยา งมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็น ที่
เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒ นาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ ทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
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(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํา นึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอ
สังคม
2.4.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํา งานเปนกลุม การทํา งานที่ตองประสานงานกับ
ผูอื่น ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน
(1) การอภิปรายกลุมยอย
(2) การระดมพลังสมอง
(3) การแกปญหาแบบมีสวนรวม
(4) การสอนแบบบทบาทสมมติ
(5) การสอนโดยใชปญหาหรือโครงงานเปนฐาน
(6) การสอนแบบสืบสอบ
(7) กํา หนดการทํา งานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา การเป นสมาชิกกลุม และผลัดกันเปนผู
นําเสนอผลงาน
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทัน สมัย ได อย า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
(5) สามารถใชเ ครื่อ งมือการคํา นวณและเครื่องมื อทางวิศวกรรม เพื่อ ประกอบวิ ช าชีพ ในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหสามารถทําไดในระหวาง
การสอน โดยใหนักศึก ษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแ กปญ หา และใหนําเสนอ
แนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียน
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(2) การมอบหมายงาน โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปญหา
(3) การกําหนดใหนําเสนอผลงานของตนเองหรือผูอื่น เปนภาษาอังกฤษ
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชา โดยใหนกั ศึกษาไดวิเคราะหสถานการณ
(5) จําลอง และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
(2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตในการแกปญหาโจทยการคํานวณ
(3) ประเมินจากงานและกิจกรรมที่ไดมอบหมายใหนักศึกษา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรม
ไทย ตระหนักในคุณคาของระบบ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและ
สังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม
สามารถทํางานเปนหมูคณะ
สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพ
ในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
4) สามารถวิเคราะหและประเมินผล
กระทบจากการใชความรูทาง
วิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม
และสิ่งแวดลอม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ
วิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน

1) มีความรูและความเขาใจทาง
คณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตร
พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใช
กับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่
เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี
2) มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
ภาควิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
3) สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใน
ศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4) สามารถวิเคราะหและแกไข
ปญหา ดวยวิธีการทีเ่ หมาะสม
รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม เชน โปรแกรม
คอมพิวเตอร เปนตน
5) สามารถใชความรูและทักษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยุกต
แกไขปญหาในงานจริงได

1) มีความคิดอยางมี
วิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห และ สรุปประเด็น
ปญหาและความตองการ
3) สามารถคิด วิเคราะห และ
แกไขปญหาดานวิศวกรรมได
อยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจใน
การทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความ
ยืดหยุนในการปรับใชองคความรู
ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือตอ
ยอดองคความรูจากเดิมไดอยาง
สรางสรรค
5) สามารถสืบคนขอมูลและ
แสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวย
ตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางองคความรูและ
เทคโนโลยีใหม ๆ

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย
และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว
และสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยาง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณ
ตาง ๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
พัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความ
รับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย
ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัว
และทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและ
ผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ
5 ) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม

มคอ. 2

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร
สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพไดเปนอยางดี
2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกต ตอการแกปญหา
ที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้ง
ทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใชสัญลักษณ
5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ
และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่
เกี่ยวของได
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1 2 3 4

วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
01006020 ฟสิกสทั่วไป 1
01006021 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
01006022 ฟสิกสทั่วไป 2
01006023 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
01006024 เคมีทั่วไป
01016025 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
01006030 แคลคูลสั 1
01006031 แคลคูลสั 2
01006032 สมการอนุพันธและพิชคณิตเชิงเสน
พื้นฐาน
01066051 สนามแมเหล็กไฟฟา
01066062 สถิติวิศวกรรม
01066063 การคํานวณเชิงเลข
กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
01006010 กลศาสตรวิศวกรรม
01006011 วัสดุวิศวกรรม
01006012 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
01006015 เขียนแบบวิศวกรรม
01006028 เตรียมความพรอมสําหรับวิศวกร

มคอ. 2

2. ความรู

5

1 2

3

4

3. ทักษะทางปญญา

5



1

2





3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1 2
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
01066064 วงจรไฟฟา
01066065 วงจรดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร
01066066 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
01066067 ระบบควบคุม
01066059 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
และออโตเมชันพื้นฐาน
01006004 การฝกงานอุตสาหกรรม
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม
(ก. วิชาบังคับ)
01066550 เครื่องจักรกลไฟฟา
01066551 การวัดและเครื่องมือวัด
01066451 เทอรโมฟลูอดิ ส
01066452 ระบบควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได
01066453 อุปกรณวดั และควบคุมในกระบวนการ
01066454 การควบคุมคุณภาพและการจัดการ
อุตสาหกรรม
01066556 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
01066557 ระบบไฟฟากําลัง
01066559 การออกแบบระบบไฟฟา
01066455 การสือ่ สารขอมูลในอุตสาหกรรมและ
ระบบอัตโนมัติ

3 4








































มคอ. 2

2. ความรู

5 1 2

3

3. ทักษะทางปญญา

4

5

1

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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รายวิชา

01066456 หุนยนตอุตสาหกรรมและวิทัศนจักรกล
01066457 การออกแบบระบบการวัดคุมนิรภัย
01066458 ปญญาประดิษฐและอินเตอรเน็ตของ
สรรพสิ่ง
01066460 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมการวัดและควบคุม
01066461 ปฏิบตั ิการระบบควบคุมแบบโปรแกรม
ไดและแบบกระจายหนาที่
01066462 ปฏิบตั ิการการวัดคุมในกระบวนการ
และการสอบเทียบ
01066463 ปฏิบตั ิการเครือขายอุตสาหกรรมและ
ระบบสกาดา
01066464 ปฏิบตั ิการหุนยนตอุตสาหกรรมและ
วิทัศนจักรกล
01066466 โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมการ
วัดและควบคุม
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม
(ข. วิชาเลือก)
01066471 กระบวนการพลศาสตรและการควบคุม
01066472 มาตรวิทยาเชิงวิศวกรรม
01066473 วาลวควบคุมและแอคทูเอเตอร
01066474 เครื่องมือวัดเชิงวิเคราะหใน
กระบวนการ
01066475 การทดสอบแบบไมทาํ ลายวัตถุเพื่อการ
บํารุงรักษา

1. คุณธรรม จริยธรรม

มคอ. 2

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

1 2

3 4

5 1 2

3

4

5

1

2

3
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5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1 2

01066476 ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก
01066477 การวัดเสมือน
01066478 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
01066479 วิศวกรรมการควบคุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส
01066480 โครงขายประสาทเทียมและระบบฟซซี
01066481 การควบคุมกระบวนการและกระบวน
การอัตโนมัติ
01066482 ระบบควบคุมดิจิทัล
01066483 เครื่องจักรควบคุมเชิงเลขและ
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ
01066484 ระบบไฟฟาเครื่องกลระดับจุลภาค
01066485 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงานการ
สั่นสะเทือน
01066486 หัวขอคัดสรรในงานวิศวกรรมการวัด
และควบคุม
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม
(ค. ศึกษาทางเลือก)
01066465 โครงงานทางวิศวกรรมการวัดและ
ควบคุม
01006029 สหกิจศึกษา
01006005 การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ

มคอ. 2

2. ความรู

3 4

5 1 2



3. ทักษะทางปญญา
5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

3 4

5

1 2

3

4

















































































































































































































































5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1 2

กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส
(ก. วิชาบังคับ)
01066550 เครื่องจักรกลไฟฟา
01066551 การวัดและเครื่องมือวัด
01066552 กลศาสตรวัสดุ
01066553 การควบคุมกําลังงานของไหล
01066554 การควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี
01066555 กลศาสตรเครื่องจักรกล
01066556 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
01066557 ระบบไฟฟากําลัง
01066558 การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
ผลิต และวิเคราะห
01066559 การออกแบบระบบไฟฟา
01066560 การออกแบบเครื่องจักรกล
01066561 การสือ่ สารขอมูลทางอุตสาหกรรม
01066562 หุนยนตอุตสาหกรรม
01066571 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 1
01066572 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 2
01066573 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 3
01066575 โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส

3 4

มคอ. 2

2. ความรู

5 1 2

3 4

5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

3. ทักษะทางปญญา
5

1 2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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รายวิชา

กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส
(ข. วิชาเลือก)
01066581 การวางแผนและควบคุมการผลิต
01066582 วิศวกรรมความปลอดภัย
01066583 การควบคุมแบบดิจิทัล
01066584 การหาคาเหมาะสมที่สุดเบื้องตนและ
การประยุกต
01066585 การวิจัยการดําเนินงาน
01066586 การขับทางไฟฟา
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส
(ค. ศึกษาทางเลือก)
01066574 โครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
01006029 สหกิจศึกษา
01006005 การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาออโตเมชัน
(ก. วิชาบังคับ)
01066650 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟา
01066651 พื้นฐานทางแฟคทอรีออโตเมชัน
01066652 พื้นฐานทางโพรเซสออโตเมชัน
01066653 แมชชีนออโตเมชัน
01066654 การออกแบบระบบไฟฟาสําหรับ
ออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม
01066655 เทคโนโลยีโรงงานดิจทิ ัล

5 1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5























1. คุณธรรม จริยธรรม
1 2

3 4

มคอ. 2

2. ความรู



3. ทักษะทางปญญา















































































































































































































































































































5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1 2

01066656 พีเอซีและการประยุกตใชงาน
01066657 การออกแบบแฟคทอรีออโตเมชัน
01066658 ระบบฐานขอมูลและอีอารพี
01066659 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมออโตเมชัน
01066660 เอ็มอีเอส
01066661 สกาดาและการผสานระบบ
01066662 การออกแบบโพรเซสออโตเมชัน
01066671 ปฏิบัติการวิศวกรรมออโตเมชัน 1
01066672 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมออโตเมชัน 2
01066673 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมออโตเมชัน 3
01066675 โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรม
ออโตเมชัน
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาออโตเมชัน
(ข. วิชาเลือก)
01066680 ซอฟตแวรสําหรับออโตเมชัน
01066681 ความนาเชื่อถือและความปลอดภัยใน
งานอุตสาหกรรม
01066682 วิทยาการหุนยนตและระบบออโตเมชัน
01066683 ออโตเมชันในที่พักอาศัยและอาคาร
01066684 สนเทศศาสตรในระบบออโตเมชัน
01066685 ไอไอโอทีสําหรับออโตเมชันในงาน
อุตสาหกรรม

3 4

มคอ. 2

2. ความรู

5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5





































3. ทักษะทางปญญา

5 1 2
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4

5

1
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รายวิชา

01066686 หัวขอพิเศษออโตเมชันในงาน
อุตสาหกรรม
01066687 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมออโตเมชัน
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาออโตเมชัน
(ค. วิชาศึกษาทางเลือก)
01066674 โครงงานทางวิศวกรรมออโตเมชัน
01006029 สหกิจศึกษา
01006005 การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ

5 1 2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

1. คุณธรรม จริยธรรม
1 2

3 4

มคอ. 2

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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มคอ. 2

4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานอุดมศึกษาแหงชาติ
ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF1)
TQF1

PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
A B C A B C A B A B C D E A B C D A B A B C
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1
 
1.2

 
1.3
 

1.4
 

1.5

2. ความรู
2.1 

2.2 


2.3 
2.4


2.5

 

3. ทักษะทางปญญา
3.1 


3.2 


3.3


3.4


3.5

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

 
4.4

4.5


5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2


5.3

5.4

5.5



วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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มคอ. 2

การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรลงสูรายวิชาในกลุมเนื้อหาความรูและทักษะเฉพาะทางในหลักสูตร
ผลลัพธการเรียนรูเปนสิ่งที่พัฒนาขึ้นในตัวนักศึกษาจากประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษา ในแตละกลุมเนื้อหาความรูและทักษะเฉพาะทางของหลักสูตรไดมีการ
กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งเปนความรูและความสามารถที่คาดหวังวา นักศึกษาจะพัฒนาขึ้นจากประสบการณที่ไดรับจากการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ
ในการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs/Sub-PLOs) ลงสูรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร วศ.บ.
(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) มีการใชตัวอักษร I, P, และ M ในการแสดงความสัมพันธ
โดยที่

I – Introduced หมายถึง การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษาในระดับ ขั้นตน
P – Practiced หมายถึง มีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูข องนักศึกษาในระดับ ขั้นกลาง
M – Mastered หมายถึง มีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษาในระดับ ขั้นสูง

ตัวอยางเชน
ดานความรู (Head Domain)
ดานทักษะ (Hand Domain)
I : การสงเสริมใหนักศึกษามีการพัฒนาระดับขั้น I : การส งเสริ มใหนักศึ กษามี การพั ฒนาระดั บขั้ น
ความสามารถ อยูในเกณฑระดับ ความเขาใจ
ความสามารถ อยูในเกณฑระดับ การเลียนแบบโดยทํ า
ตามผูสอน
P : การสงเสริมใหนักศึกษามีการพัฒนาระดับขั้น P : การสงเสริมให นักศึ กษามี การพั ฒนาระดับ ขั้ น
ความสามารถ อยูในเกณฑระดับ การประยุกตใช ความสามารถ อยู ในเกณฑ ร ะดั บ การทํา ได ต ามคูมื อ /
ขอแนะนํา
M : การสงเสริมใหนักศึกษามีการพัฒนาระดับขั้น M : การสงเสริมใหนัก ศึกษามีการพั ฒนาระดับขั้ น
ความสามารถ อยูในเกณฑระดับ การวิเคราะห
ความสามารถ อยูในเกณฑระดับ การทํ าไดดวยตนเอง
อยางถูกตอง โดยไมตองใชคูมือ/ขอแนะนํา

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ดานจิตพิสัย (Hart Domain)
I : การสงเสริมใหนักศึกษามีการพั ฒนาระดับ
พฤติก รรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อยูในเกณฑ ระดับ
การรับรูหรือการยอมรับ
P : การสงเสริม ใหนักศึกษามีการพัฒนาระดับ
พฤติก รรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อยูในเกณฑ ระดับ
การตอบสนอง
M : การสงเสริมใหนักศึกษามีการพัฒนาระดับ
พฤติก รรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อยูในเกณฑ ระดับ
การเกิดคานิยม
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มคอ. 2

5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) สูรายวิชา (Curriculum Mapping)
รายวิชา

PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

A B C A B C A B A B C D E A B C D A B A B C
วิชาพื้นฐานทางและคณิตศาสตรวิทยาศาสตร
01006020 ฟสิกสทั่วไป 1
01006021 ปฏิบตั ิการฟสิกสทั่วไป 1
01006022 ฟสิกสทั่วไป 2
01006023 ปฏิบตั ิการฟสิกสทั่วไป 2
01006024 เคมีทั่วไป
01016025 ปฏิบตั ิการเคมีทั่วไป
01006030 แคลคูลสั 1
01006031 แคลคูลสั 2
01006032 สมการอนุพันธและพิชคณิตเชิงเสนพื้นฐาน
01066051 สนามแมเหล็กไฟฟา
01066062 สถิติวิศวกรรม
01066063 การคํานวณเชิงเลข

I
I
I
I
I
I
I
I
I
P
P
P

กลุมวิชาพื้นฐานทางดานวิศวกรรม
01006010 กลศาสตรวิศวกรรม
01006011 วัสดุวิศวกรรม
01006012 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
01006015 เขียนแบบวิศวกรรม
01006028 เตรียมความพรอมสําหรับวิศวกร

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
P P I
P P I
P P I

I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
P
P
P

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I I

I
I

I
I

I
I I

I
I

I
I

I

I

I

I

I
I
I
I
I

I
I

I

I I I I
I
I
I
I
I

I
I

I
I

I
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รายวิชา

มคอ. 2

PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

A B C A B C A B A B C D E A B C D A B A B C
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
01066064 วงจรไฟฟา
01066065 วงจรดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร
01066066 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
01066067 ระบบควบคุม
01066059 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชันพื้นฐาน
01006004 การฝกงานอุตสาหกรรม

P
P
P
P
P
P

I
I
P
P
P
P

I
I
P
I
I
P

P
P
P
P
P
P

I
I
P
I
P
P

I
P
P
I
P
P

กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม (ก.วิชาบังคับ)
01066550 เครื่องจักรกลไฟฟา
01066551 การวัดและเครื่องมือวัด
01066451 เทอรโมฟลูอิดส
01066452 ระบบควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได
01066453 อุปกรณวัดและควบคุมในกระบวนการ
01066454 การควบคุมคุณภาพและการจัดการอุตสาหกรรม
01066556 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
01066557 ระบบไฟฟากําลัง
01066559 การออกแบบระบบไฟฟา
01066455 การสือ่ สารขอมูลในอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
01066456 หุนยนตอุตสาหกรรมและวิทัศนจักรกล
01066457 การออกแบบระบบการวัดคุมนิรภัย
01066458 ปญญาประดิษฐและอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง
01066460 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมการวัดและควบคุม

P
P
P
M
M
P
M
P
M
M
P
M
M
P

P
P
P
M
M
P
M
P
M
M
P
M
M
P

I
I
P
P
M
P
P
P
M
M
P
M
M
P

P
P
P
M
M
P
M
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รายวิชา
01066461 ปฏิบตั ิการระบบควบคุมแบบโปรแกรมไดและแบบกระจายหนาที่
01066462 ปฏิบตั ิการการวัดคุมในกระบวนการและการสอบเทียบ
01066463 ปฏิบตั ิการเครือขายอุตสาหกรรมและระบบสกาดา
01066464 ปฏิบตั ิการหุนยนตอตุ สาหกรรมและวิทัศนจักรกล
01066466 โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม (ข.วิชาเลือก)
01066471 กระบวนการพลศาสตรและการควบคุม
01066472 มาตรวิทยาเชิงวิศวกรรม
01066473 วาลวควบคุมและแอคทูเอเตอร
01066474 เครื่องมือวัดเชิงวิเคราะหในกระบวนการ
01066475 การทดสอบแบบไมทําลายวัตถุเพื่อการบํารุงรักษา
01066476 ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก
01066477 การวัดเสมือน
01066478 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
01066479 วิศวกรรมการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส
01066480 โครงขายประสาทเทียมและระบบฟซซี
01066481 การควบคุมกระบวนการและกระบวนการอัตโนมัติ
01066482 ระบบควบคุมดิจิทัล
01066483 เครื่องจักรควบคุมเชิงเลขและคอมพิวเตอรชวยการออกแบบ
01066484 ระบบไฟฟาเครื่องกลระดับจุลภาค
01066485 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงานการสั่นสะเทือน
01066486 หัวขอคัดสรรในงานวิศวกรรมการวัดและควบคุม
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รายวิชา
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม (ค.ศึกษาทางเลือก)
01066465 โครงงานทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม
01006029 สหกิจศึกษา
01006005 การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส (ก.วิชาบังคับ)
01066550 เครื่องจักรกลไฟฟา
01066551 การวัดและเครื่องมือวัด
01066552 กลศาสตรวัสดุ
01066553 การควบคุมกําลังงานของไหล
01066554 การควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี
01066555 กลศาสตรเครื่องจักรกล
01066556 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
01066557 ระบบไฟฟากําลัง
01066558 การใชคอมพิวเตอรชว ยในการออกแบบ ผลิต และวิเคราะห
01066559 การออกแบบระบบไฟฟา
01066560 การออกแบบเครื่องจักรกล
01066561 การสือ่ สารขอมูลทางอุตสาหกรรม
01066562 หุนยนตอุตสาหกรรม
01066571 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 1
01066572 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 2
01066573 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 3
01066575 โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
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รายวิชา
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส (ข.วิชาเลือก)
01066581 การวางแผนและควบคุมการผลิต
01066582 วิศวกรรมความปลอดภัย
01066583 การควบคุมแบบดิจิทัล
01066584 การหาคาเหมาะสมทีส่ ุดเบื้องตนและการประยุกต
01066585 การวิจัยการดําเนินงาน
01066586 การขับทางไฟฟา
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส (ค.ศึกษาทางเลือก)
01066574 โครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
01006029 สหกิจศึกษา
01006005 การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาออโตเมชัน (ก.วิชาบังคับ)
01066650 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟา
01066651 พื้นฐานทางแฟคทอรีออโตเมชัน
01066652 พื้นฐานทางโพรเซสออโตเมชัน
01066653 แมชชีนออโตเมชัน
01066654 การออกแบบระบบไฟฟาสําหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม
01066655 เทคโนโลยีโรงงานดิจิทัล
01066656 พีเอซีและการประยุกตใชงาน
01066657 การออกแบบแฟคทอรีออโตเมชัน
01066658 ระบบฐานขอมูลและอีอารพี
01066659 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมออโตเมชัน
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รายวิชา
01066660 เอ็มอีเอส
01066661 สกาดาและการผสานระบบ
01066662 การออกแบบโพรเซสออโตเมชัน
01066671 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมออโตเมชัน 1
01066672 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมออโตเมชัน 2
01066673 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมออโตเมชัน 3
01066675 โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมออโตเมชัน
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาออโตเมชัน (ข.วิชาเลือก)
01066680 ซอฟตแวรสําหรับออโตเมชัน
01066681 ความนาเชือ่ ถือและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
01066682 วิทยาการหุนยนตและระบบออโตเมชัน
01066683 ออโตเมชันในที่พักอาศัยและอาคาร
01066684 สนเทศศาสตรในระบบออโตเมชัน
01066685 ไอไอโอทีสําหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม
01066686 หัวขอพิเศษออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม
01066687 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมออโตเมชัน
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาออโตเมชัน (ค. วิชาศึกษาทางเลือก)
01066674 โครงงานทางวิศวกรรมออโตเมชัน
01006029 สหกิจศึกษา
01006005 การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
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มคอ. 2

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวั ดผลและการสํา เร็จ การศึก ษาเป น ไปตามระเบีย บสถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกลา เจา คุ ณทหาร
ลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษา
(1) ในระดับรายวิชา
- อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน รวมกันทวนสอบผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา
ระดับรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษา
(2) ในระดับรายชั้นป
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและทีมอาจารยผูสอนรายชั้นป รวมกันทวนสอบผลลัพธการเรียนรู
ตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในแตละชั้นป เมื่อนักศึกษาเรียนรูในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุม
วิชาเฉพาะบังคับ และกลุมวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา) ตั้งแตระดับชั้นปที่ 2 ถึงชั้นปที่ 4 โดยใช
ขอสอบความรูรวบยอด
(3) ในระดับหลักสูตร
- การประเมินจากความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีตอคุณภาพนักศึกษาเขาฝกงาน/สหกิจ
ศึกษา เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร/แขนงวิชาตอไป
- ดําเนินการโดยใชระบบประกันคุณภาพภายใน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
(1) ประเมินจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตแตละรุน ภายในระยะ 1 ป
หลังสําเร็จการศึกษา
(2) ประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ เชน ประเมินจากความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาแตละรุน และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป นไปตามขอบัง คับ สถาบั นเทคโนโลยีพ ระจอมเกลา เจา คุณทหารลาดกระบัง วา ด ว ยการศึก ษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 กําหนดใหอาจารยที่เพิ่งไดรับการบรรจุ เขารวมการปฐมนิเทศอาจารยใหมของสถาบันฯ (หรือคณะ หรือ
ภาควิชา) เพื่อใหอาจารยใหมไดมีความรูและความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของสถาบันฯ
และคณะฯ รวมทั้งหลักสูตรและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 มีการแนะนําใหอาจารยใหมเขาใจในขอมูลเฉพาะหลักสูตร
1.3 มีการจัดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงในการใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา หรือการทําวิจัย
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
(1) มีการสงเสริมและกระตุนใหอาจารยเขารวมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผลที่หนวยงานภายใน/ภายนอกสถาบันฯ จัดขึ้น
(2) มีการสงเสริมและกระตุนใหอาจารยใชขอมูลที่ไดจากกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของ
นักศึกษาในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตอไป
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) มีการสงเสริมและกระตุนใหอาจารยเขารวมอบรมในหลักสูตรตาง ๆ การประชุมวิชาการ การสัมมนา
ทางวิชาการหรือทางวิชาชีพทีเ่ กี่ยวของกับภาควิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา
(2) มีการสงเสริมและกระตุนใหอาจารยทํางานวิจัยเกี่ยวของกับภาควิช า/สาขาวิชา/แขนงวิ ชารว มกั บ
หนวยงาน/องคกร ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
(3) มี ก ารส ง เสริ ม ให อ าจารย ไ ด มี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการแก ส ถานประกอบการหรื อ
ภาคอุตสาหกรรม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรมีภาระหนาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภายใตการกําหนดนโยบาย และการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยคณบดี/คณะกรรมการ
สวนงานวิชาการ/หัวหนาภาควิชา
1. การกํากับมาตรฐาน
เปาหมาย
1. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติ
ของอาจารย เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาการ

2. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด

3. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัว
บงชี้ผลการดําเนินงาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

การดําเนินการ
1. มีการกําหนดอาจารยประจําหลักสูตร ที่มี
คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมี
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงานทาง
วิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณา
แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง
นอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง
2. มีการกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ที่มี
คุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยประจํา
หลักสูตร จํานวนอยางนอย 5 คน โดยจะเปน
อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร
ไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา
3. มีการกําหนดอาจารยผูสอน ที่อาจเปนอาจารย
ประจําหรืออาจารยพิเศษที่มคี ุณวุฒิขั้นต่ําปริญญา
โทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน หรือในสาขาของรายวิชาที่สอน
1. มีการรวบรวมขอมูล และสรุปผลจากการ
ประเมินของผูสวนไดสวนเสียของหลักสูตร
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหเสร็จ และอนุมัติ/ให
ความเห็นชอบโดยสภาสถาบันฯ ตามรอบ
ระยะเวลาไมเกิน 5 ป
มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ TQF ครบ 5 ขอแรก
(ขอ 1 – 5)

การประเมินผล
1. การประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร และ
จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร
2. การประเมิน
คุณภาพในระดับ
หลักสูตร
3. รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร
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2. บัณฑิต
เปาหมาย
1. บัณฑิตหรือผูสําเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่
หลักสูตรกําหนดไว ในมุมมองของ
ผูใชบัณฑิต
2. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรไดงานทําหรือมีกิจการของ
ตนเองที่มีรายไดประจําภายใน
ระยะเวลา 1 ปที่สําเร็จการศึกษา

การดําเนินการ
ในแตละปการศึกษา มีการเก็บรวบรวมขอมูลผล
ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/ผูใชบัณฑิต
ที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเขาทํางานใน
สถานประกอบการนั้น ๆ โดยมีจํานวนบัณฑิตที่
ไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตอยางนอยรอยละ
20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ในแตละปการศึกษา มีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตแตละรุนที่
สําเร็จการศึกษา โดยมีจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบ
สํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

3. นักศึกษา
เปาหมาย
การดําเนินการ
1. มีการรับนักศึกษาที่สอดคลองกับ 1. มีการกําหนดเกณฑที่ใชในการคัดเลือกที่โปรงใส
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาที่กําหนดใน ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่
หลักสูตร
กําหนดในหลักสูตร
2. มีวิธีการคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาที่มีความ
พรอมทางปญญา สุขภาพการและจิต ความมุงมั่น
ที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ
2. มีการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 1. ในชวงปแรกของการศึกษา มีกลไกในการพัฒนา
ความรูพ ื้นฐาน หรือการเตรียมความพรอมทางการ
เรียนแกนักศึกษา
2. ในระหวางการศึกษา มีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตาง ๆ ทั้ง
กิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน
3. มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจาก
อาจารยประจําหลักสูตร
4. มีการสงเสริมการเผยแพรโครงงาน/สหกิจศึกษา
ของนักศึกษา

การประเมินผล
ใชคา เฉลี่ยของคะแนน
ประเมินบัณฑิต
(คะแนนเต็ม 5)

คารอยละของบัณฑิตที่
ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน
1 ป

การประเมินผล
กระบวนการในการรับ
นักศึกษา

กระบวนการในการ
สงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

4. อาจารย
เปาหมาย
1. การรับอาจารยใหม

การดําเนินการ
อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑของสถาบันฯ โดยเบื้องตนจะตอง
สําเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟา หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ

การประเมินผล
กระบวนการในการรับ
อาจารยใหม
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2. คุณภาพอาจารย

3. ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย

มีรวบรวมขอมูลและวิเคราะหตวั บงชี้ ดังนี้
คารอยละของตัวบงชี้
1. รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก มีคารอยละ 20 ขึ้นไป
2. รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยรวมกัน มีคา รอยละ 60 ขึ้นไป
3. ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร มีคารอยละ 20 ขึ้นไป
มีรวบรวมขอมูลและวิเคราะหตัวบงชี้ ดังนี้
ผลการดําเนินงานตาม
1. อัตราสวนระหวางอาจารยประจําหลักสูตรตอ ตัวบงชี้
จํานวนนักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร
2. การคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร
3. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอ
การบริหารหลักสูตร

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
เปาหมาย
1. สาระของรายวิชาในหลักสูตร

2. การวางระบบผูสอนและกระบวน
การจัดการเรียนการสอน

3. การประเมินผูเรียน

การดําเนินการ

การประเมินผล

1. มีการควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใน
แตละแขนงวิชา ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความ
กาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. มีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตาง ๆ ทั้งวิชา
บังคับและวิชาเลือก ที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ โดย
สนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน
1. มีการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึง
ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
2. สงเสริมและพัฒนาใหอาจารยผูสอน มีการใช
กลยุทธการสอนที่ทําใหมีการพัฒนานักศึกษาใหมี
ความรูตามโครงสรางตามที่กําหนด รวมทั้งมีผลลัพธ
การเรียนรูที่กําหนดในแตละรายวิชา
1. มีการกําหนดเกณฑประเมินผูเรียนอยางชัดเจน
2. มีวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลลัพธการเรียนรูที่
กําหนดในแตละรายวิชาไดอยางเหมาะสม
3. มีการทวนสอบผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา
ขณะที่กําลังศึกษา

กระบวนการหรือผลการ
ดําเนินการ

กระบวนการหรือผลการ
ดําเนินการ

กระบวนการหรือผลการ
ดําเนินการ
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได ในการสนับสนุนการเรียนการ
สอนและงานวิจัย ตลอดจนสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการคนควาและเรียนรูดว ยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน
รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก จ)
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
หลักสูตรฯ ไดมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องคกรภายนอก ที่ใหการสนับสนุนอุปกรณการศึกษา
และวัสดุวิจัย
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
หลักสูตรฯ มีการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา
โดยมี การประสานงานกั บผูที่เกี่ยวขอ งเพื่อวิเคราะหหาความตองการ เช น อาจารยผูสอนในแต ละรายวิ ช าหรื อ
อาจารยท่ีปรึกษาโครงงานมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อตํารา หนังสืออางอิง รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ที่
จําเปนในการเรียนการสอนและการทําโครงงาน
เปาหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

จัดใหมีทรัพยากรการเรียนการสอน
อยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน และการศึกษา
คนควาดวยตนเองของนักศึกษา

- ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อ
หนังสือและตําราที่เกี่ยวของ ทั้งในรูปแบบ Hard Copy
หรือแบบ E-Book โดยใหอาจารยผูสอนไดมีสวนรวมใน
การเสนอแนะรายชื่อตํารา หนังสืออางอิง รวมทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ที่จําเปนในการเรียนการสอนและ
การทําโครงงาน
- ประสานงานระหวางภาควิชาฯ และคณะฯ เพื่อจัดซื้อ
วัสดุและครุภัณฑที่จําเปนในการเรียนภาคปฏิบัติและ
การทําโครงการ
- สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยสรางความรวมมือ
ทางวิชาการกับหนวยงาน/องคกรภายนอก

- ผลประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/ผูสําเร็จ
การศึกษาแตละรุนที่มี
ตอทรัพยากรการเรียน
การสอน

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา

ปการศึกษา
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ตัวบงชี้และเปาหมาย
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรบั การพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
13. จํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตรมากกวา 90%
14. รอยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษามีจาํ นวน
มากกวา 80%
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองมีผลการดําเนินการ (ลําดับขอที่ 1-5) (ตัว) ในแตละป
รวมตัวบงชี้ (ตัว) ในแตละป
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เกณฑประเมิน
หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ตองผา นเกณฑประเมิน ดังนี้
ตัว บ ง ชี้บั งคับ (ตัว บงชี้ 1-5) มีผลดํา เนิน การบรรลุตามเปา หมาย และมีจํา นวนตัว บง ชี้ที่มีผ ลดําเนิน การบรรลุ
เปาหมายไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป
ปการศึกษา
หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
2563
ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม...9......ตัว
2564
ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม....10......ตัว
2565
ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม.....10.....ตัว
2566
ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม....12......ตัว
2567
ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม...14.......ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 ทุกรายวิชาบรรยายที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตองจั ดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ
มคอ. 3 (หรือในรูปแบบที่คณะฯ กําหนด) ที่มีแผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการวัดและ
ประเมินผลผูเรียนที่ชัดเจน เพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทําการประเมินกลยุทธการสอน กอน
จัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดใหมีการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาบรรยายโดยนักศึกษา เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
จัดใหมีการประเมินคุณภาพการสอนทุกรายวิชาบรรยายโดยนักศึกษาที่เรียนรายวิชานั้น หรือประเมินโดย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยภาควิชาฯ/คณะฯ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมไดจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตแตละ
รุนที่สําเร็จการศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตร และผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ
นักศึกษาฝกงาน/สหกิจศึกษา และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการดํา เนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร ตองผา นการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
มีการรวบรวมขอมูล และสรุปผลที่ไดจากการประเมินจากนักศึกษาและผูที่เกี่ยวของ เพื่อนําเสนอแนวทาง
แกคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สําหรับการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
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ภาคผนวก
(ก) ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559
(ข) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการลงทะเบียนเรียนขาม
สถาบันอุดมศึกษา
(ค) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ง) คําอธิบายรายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ)
(จ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ฉ) ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหวางรายวิชาเฉพาะแขนงวิชาและองคความรูใน มคอ. 1
(ช) ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานผลการเรียนรูใน มคอ.1 กับ PLOs ของหลักสูตรปรับปรุง
(ซ) เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร
(ฌ) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
(ญ) บรรณานุกรมผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ก-1

มคอ. 2

ภาคผนวก ก
ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ก-2

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ก-3

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ก-4

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ก-5

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ก-6

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ก-7

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ก-8

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ก-9

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ก-10

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ก-11

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ก-12

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ก-13

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ก-14

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ก-15

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ก-16

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ก-17

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ก-18

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ก-19

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ก-20

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ข-1

มคอ. 2

ภาคผนวก ข
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ข-2

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ข-3

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ข-4

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ข-5

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-1

ภาคผนวก ค
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2559

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-2

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-3

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-4

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-5

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-6

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-7

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-8

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-9

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-10

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-11

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-12

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-13

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-14

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-15

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-16

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-17

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-18

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-19

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-20

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-21

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-22

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-23

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-24

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-25

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-26

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-27

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-28

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ค-29

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มคอ. 2

ค-30

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มคอ. 2

ค-31

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มคอ. 2

ค-32

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มคอ. 2

ค-33

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มคอ. 2

ค-34

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มคอ. 2

ค-35

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มคอ. 2

ค-36

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มคอ. 2

ค-37

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มคอ. 2

ค-38

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มคอ. 2

ค-39

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มคอ. 2

ค-40

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มคอ. 2

ค-41

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มคอ. 2

ค-42

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มคอ. 2

ค-43

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มคอ. 2

ค-44

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มคอ. 2

ค-45

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มคอ. 2

ค-46

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มคอ. 2

ง-1

ภาคผนวก ง
คําอธิบายรายวิชา
(หมวดวิชาเฉพาะ)

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ง-2

มคอ. 2

กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
01006020

ฟสิกสทั่วไป 1
3 (3-0-6)
GENERAL PHYSICS 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
เวคเตอร การเคลื่อนที่และกฎของนิวตัน สมดุลของอนุภาค สมดุลแรง สมดุลของวัตถุแข็ง จุดศูนยกลางแรงโนมถวง
และจุดเซนทรอยด คลื่นและการสั่น กลศาสตรของไหล แกสอุดมคติและสารบริสุทธิ์ งานและความรอน การนําความ
รอน การพาความรอนและการแผรังสีความรอน
Equilibrium of particles; Equivalent system of forces; Equilibrium of rigid bodies; Center of gravity
and centroids; Vibration and wave; Fluid mechanics; Ideal gas and pure substance; Work and heat;
Thermal conduction; Thermal convection; Thermal radiation.
01006021

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
GENERAL PHYSICS LABORATORY 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 01006020 ฟสิกสทั่วไป 1
The experiments that correspond to the subject in 01006020 General Physics 1.

1 (0-3-2)

01006022

ฟสิกสทั่วไป 2
3 (3-0-6)
GENERAL PHYSICS 2
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
การหักเหและการเบี่ยงเบนทางแสง โพลาไลเซชั่น เลนสและอุปกรณทางแสง ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ คุณสมบัติ
แบบอนุภาคของคลื่น คุณสมบัติแบบคลื่นของอนุภาค โครงสรางของอะตอม แบบจําลองอะตอมของบอร สมการ
โชร ดิ ง เจอร ทฤษฎีค วอนตัมของอะตอมไฮโดรเจน อะตอมแบบมี อิเ ล็ ก ตรอนหลายตั ว การวิ เ คราะห ว งจร
กระแสตรงและกระแสสลับ โครงสรา งพื้น ฐานของระบบอิเ ล็ก ทรอนิกส คุ ณสมบั ติเ บื้อ งต น ของสารกึ่ งตั ว นํ า
พื้นฐานไดโอด ทรานซิสเตอรชนิดสองขั้วและชนิดสนามไฟฟา การใชงานไดโอดพื้นฐาน
Reflection and refraction; Polarization; Plane mirrors; Lens and optical instrument; Special
relativity; The dual property of wave and particle; Atom structure; Bohr model; Schrodinger
equation; Quantum theory of hydrogen atom; Multi-electron atom; DC and AC circuit analysis;
Basic configuration of electronics systems; Basic characteristics of semiconductor devices: diode,
bipolar transistor and field effect transistors; Basic diode applications.
01006023

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
GENERAL PHYSICS LABORATORY 2
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1 (0-3-2)
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ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 01006022 ฟสิกสทั่วไป 2
The experiments that correspond to the subject in 01006022 General Physics 2.
01006024

เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
GENERAL CHEMISTRY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ คุณสมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี
สมดุลไอออน จลนพลศาสตรเคมี โครงสรางทางอิเล็กตรอนของอะตอม พันธะเคมี สมบัติตามตารางพีริออดิก
ธาตุเรพรีเซนเทรทีฟ ธาตุอโลหะและโลหะทรานซิชัน ปฏิกิริยาของกรด-เบสและปฏิกิริยารีดอกซ
Stoichiometry and basis of the atomic theory; Properties of gases, solids, liquids and solutions;
Chemical equilibrium; Ionic equilibrium; Chemical kinetics; Electronic structures of atoms;
Chemical bonds; Periodic properties; Representative elements; Nonmetals and transition metals;
Acid-base reactions and redox reaction.
01006025

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
GENERAL CHEMISTRY LABORATORY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 01006024 เคมีทั่วไป
The experiments that correspond to the subject in 01006024 General Chemistry.

1 (0-3-2)

01006030

แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
CALCULUS 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
ฟง กชั น ลิมิ ต ความต อเนื่อ งและการประยุ กต ใช อุ ป นั ยเชิง คณิต ศาสตร แนะนํ า อนุ พั น ธ การหาอนุพั น ธ การ
ประยุกตใชอนุพันธ ปริพันธจํากัดเขต การปริพันธดวยปฏิยานุพันธ การประยุกตใชปริพันธจํากัดเขต รูปแบบของการ
ปริพันธที่หาคาไมได ปริพันธไมตรงแบบ การหาปริพันธดวยวิธีเชิงตัวเลข อันดับและอนุกรมของจํานวน การกระจาย
อนุกรมเทเลอรของฟงกชัน พื้นฐานการวิเคราะหเวกเตอร
Function, Limit, Continuity and their applications; Mathematical induction; Introduction to
derivative; Differentiation; Applications of derivative; Definite integrals; Antiderivative integration;
Application of definite integral; Indeterminate forms; Improper integrals; Numerical integration;
Sequences and series of numbers; Taylor series expansions of elementary functions vector
analysis.
01006031

แคลคูลัส 2
CALCULUS 2
วิชาบังคับกอน : 01006030 แคลคูลัส 1
PREREQUISITE : 01006030 CALCULUS 1

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

3 (3-0-6)
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ฟงกชันหลายตัวแปรและการประยุกตใช พิชคณิตของเวกเตอรในสามมิติ พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟงกชันจํานวน
จริงสองตัวแปร การหาอนุพันธและปริพันธของฟงกชันจํา นวนจริงและฟ งกชันเวกเตอรจํา นวนจริงหลายตัวแปร
แนะนําปริพันธเสน เสนระนาบ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันจํานวนจริงในปริภูมิสามมิติ ทฤษฎี
บทหลักที่ เกี่ย วกับการประยุกต เชน ทฤษฎีบ ทของกรีน ทฤษฎีไ ดเวอรเจนซ ทฤษฎีบทของเกาส ทฤษฎีบทของ
สโตกส เปนตน
Functions of several variables and theirs applications; Vector algebra in three dimensions; Polar
coordinates; Calculus of real-valued functions of two variables; Differentiation and integration of
real-valued and vector-valued functions of multiple real variables; Introduction to line integrals;
Lines, planes and surfaces in three-dimensional space; Calculus of real–valued functions in threedimensional space; Principal theory for applications such as Green’s theorm, divergence theorem,
Gauss theorem, Stokes theorem, etc.
01006032

สมการอนุพันธและพิชคณิตเชิงเสนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
ระบบสมการและการแปลงเชิงเสน เวกเตอรและสเปซ เมตริกซ ผลเฉลยของสมการเชิงเสนโดยวิธีเมตริกซ ฐาน ฐาน
ตั้งฉากและการประยุกตใชงาน การแปลงลาปลาซ การแปลงแซด การแปลงฟูริเยร ฯ ฟงกชันเชิงซอนและการแปลง
แนะนําสมการเชิงอนุพันธและการประยุกตใช สมการอนุพันธเชิงเสนและไมเชิงเสน สมการเชิงอนุพันธสามัญ การ
ประยุกตสมการเชิงอนุพันธสามัญกับปญหาทางวิศวกรรม ปญหาคาเริ่มตน
Systems of linear equations and solutions; Vector and space; Matrices; Solution of linear equations
by matrices; Bases; Orthonormal bases and applications in Fourier series, etc.; Linear
transformations; Laplace transformation; Z-transformation; Fourier-Transformation; Complex
function and transformation; Introduction to differential equations; Linear and nonlinear
differential equation; Ordinary differential equations; Application of ordinary differential equation
for engineering problems; Initial value problems.
01066051

สนามแมเหล็กไฟฟา
3 (3-0-6)
ELECTROMAGNETIC FIELDS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
สนามไฟฟา สถิต ตัวนําและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟา การพาและการนํากระแส ความตานทาน สนามแมเหล็กสถิต
วัสดุแมเหล็ก สนามแมเหล็กไฟฟาที่แปรตามเวลา สมการของแมกซเวลล
Electrostatic fields; Conductors and dielectrics; Capacitance; Convection and conduction currents;
Resistance; Magnetostatic fields; Magnetic materials; Time-varying electromagnetic fields;
Maxwell’s equations.

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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01066062

สถิตวิ ิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENGINEERING STATISTICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
สถิติและการนําเสนอขอมูล ทฤษฎีความนาจะเปน ทฤษฎีการสุมตัวอยาง การประมาณคาทางสถิติ การอนุมานทาง
สถิติและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ การใชวิธีการทางสถิติเปน
เครื่องมือในการแกปญหาทางวิศวกรรม
Statistic and data presentation; Probability theory; Random variables; Statistical estimation;
Statistical inference and hypothesis testing; Analysis of variance; Regression and correlation;
Application of statistical methods in engineering problem solving.
01066063

การคํานวณเชิงเลข
3 (3-0-6)
NUMERICAL COMPUTATION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
พื้น ฐานคณิตศาสตรและวิธีการคํา นวณเชิงเลข ระบบตัว เลขและความผิดพลาดของการคํา นวณเชิงเลข รากของ
สมการ เมตริกซและระบบสมการพีชคณิตเชิงเสน การประมาณคาในชวง เสนโคงที่เหมาะสมและการถดถอยแบบ
กําลังสองนอยสุด การหาคาอนุพันธและปริพันธเชิงเลข สมการเชิงอนุพันธสามัญ
Mathematical background and numerical method; Number systems and errors; Roots of equations;
Matrices and systems of linear algebraic equations; Interpolation; Curve fitting and least-squares
regression; Numerical differentiation and integration; Ordinary differentiation equations.

กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
01006010

กลศาสตรวิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENGINEERING MECHANICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
ระบบของแรง แรงลัพธ สมดุล สถิตยศาสตรของไหล จลนศาสตรและพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎขอที่
สองของนิวตัน งานและพลังงาน แรงดลและโมเมนตัม
Force systems; Resultant; Equilibrium; Fluid statics; Kinematics and kinetics of particles and rigid
bodies; Newton’s second law of motion; Work and energy; Impulse and momentum.
01006011

วัสดุวิศวกรรม
ENGINEERING MATERIALS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

3 (3-0-6)

มคอ. 2

ง-6

ศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใชงานของวัสดุ วิศวกรรมกลุมหลัก ๆ
เชน โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบ แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปลความ คุณสมบัติทางกลและ
เสื่อมสภาพของวัสดุ
Study of 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.
01006012

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
COMPUTER PROGRAMMING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและ
ซอฟตแวร การประมวลผลขอมูล การออกแบบและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ระดับของภาษาคอมพิวเตอร ตัว
แปลภาษา การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง องคประกอบของประโยคคําสั่ง เชน คาคงที่ ตัวแปร
เครื่องหมายกระทําการนิพจน ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ คําสั่งแบบตามลําดับ แบบกําหนดเงื่อนไข และแบบวนซ้ํา
การประยุกตใชคอมพิ ว เตอรในงานตาง ๆ การฝ กปฏิ บัติ เกี่ ย วกั บการใชเครื่อ งมือในการพัฒ นาโปรแกรม การ
ตรวจสอบ ทดสอบและแกไขโปรแกรม
Basic computer architecture; Computer system component; Hardware and software interaction;
Electronic data processing concepts; Program design and development methodology; Levels of
computer languages; Compiler; Computer programming using high level language; Component of
statement, e.g. constant, variable, operator, expression, data types; Sequential statement; Control
statement; Iteration statement; Computer application; Practice in using program development
tools; Program testing and debugging.
01006015

เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-2-5)
ENGINEERING DRAWING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
การเขียนอักษร การเขียนภาพฉายบนระนาบที่ตั้งกั้นฉาก การวาดภาพบนพิกัดฉาก (การเขียนภาพ 3 มิติ) การ
กําหนดขนาดและคําพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพชวยและภาพแผนคลี่ การสเก็ตรางแบบ การ
เขียนแบบประกอบและภาพแยกชิ้นสวน พื้นฐานในดานการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ
Lettering; Orthographic projection; Orthographic drawing and pictorial drawings; Dimensioning and
tolerancing; Sections; Auxiliary views and development; Freehand sketches; Detail and assembly
drawings; Basic computer-aided drawing.
01006028

เตรียมความพรอมสําหรับวิศวกร
PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE

1 (0-3-2)

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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การเขารวมกิจกรรมทางคณะวิศวกรรมศาสตรจัดเตรียมขึ้น เพื่อเปนการแนะแนว และเตรียมความพรอมนักศึกษาใน
การศึกษาและประกอบอาชีพวิศวกรที่ประสบความสําเร็จ ปฏิบัติการพื้นฐานและโครงงานเบื้องตนทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
Participates in activities organized by the Faculty of Engineering of advising and preparing students
for successful Engineering education and career; Fundamental Laboratory and project in science
and technology.

กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
01066064

วงจรไฟฟา
3 (3-0-6)
ELECTRIC CIRCUIT
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
อุปกรณในวงจรไฟฟา การวิเคราะหแบบโหนดและเมช ทฤษฎีวงจร ความตานทาน ความเหนี่ยวนํา และความจุ
ไฟฟา วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง วงจรกําลังไฟฟาสลับ วงจรไฟฟาสามเฟส
Circuit element; Node and mesh analysis; Circuit theorems; Resistance, inductance, and
capacitance; First and second order circuits; AC power circuits; Three-phase systems.
01066065

วงจรดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร
3 (3-0-6)
DIGITAL CIRCUITS AND MICROPROCESSOR
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
ทฤษฎีเบื้องตนของวงจรสวิทชิ่ง พีชคณิตบลูลีน รหัสคอมพิวเตอร ตารางความเปนจริง แผนผังแบบคะนอห แผนผัง
แบบเวน ลอจิ ก เกทแบบพื้ นฐาน วงจรบวก วงจรลบ วงจรเขา รหัส วงจรถอดรหัส วงจรมัลติเพล็ก เซอร วงจร
ดีมัลติเพล็กเซอร ฟลิบฟลอบ วงจรนับ ไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน สถาปตยกรรมไมโครคอนโทรเลอร คําสั่งและการ
อางตําแหนง การโปรแกรมภาษา C และภาษาแอสเซมบลี้ อินเตอรรัพท การสื่อสารขอมูลแบบอนุกรม ตัวนับ/ตัวจับ
เวลา การเชื่อมตออินพุต-เอาตพุต การเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตของอุปกรณตาง ๆ
Theory of logical switching; Boolean algebra; Computer code; Truth tables; Karnaugh and Venn
maps; Basic logical gates; Adder circuit, subtractor circuit, encoder circuit, decoder circuit,
multiplexer circuit, demultiplexer circuit, flip-flop and counter circuit; Introduction to
microprocessors; Microcontroller architectures; Instruction and addressing modes; Assembly and C
programming; Interrupts; Serial communications; Timer/counter; Input-output interfaces; Internet
of things.
01066066

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ENGINEERING ELECTRONICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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อุปกรณสารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติทางกระแส-แรงดันและความถี่ การวิเคราะหและออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห
และออกแบบวงจรไบโพลารทรานซิสเตอร มอสทรานซิสเตอร ซีมอสทรานซิสเตอร และไบซีมอสทรานซิสเตอร
ออปแอมปและการประยุกตใชงาน วงจรแหลงจายไฟ
Semiconductors devices; Current-voltage and frequency characteristics; Analysis and design of
diode circuits; Analysis and design of BJT transistors circuits; MOS, CMOS and BiCMOS transistors
circuits; Operational amplifier and its applications; Power supply module.
01066067

ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
CONTROL SYSTEMS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
พื้นฐานคณิตศาสตรและแนวคิดสําหรับสัญญาณและระบบ ระบบควบคุมแบบวงเปดและแบบวงปด แบบจําลองทาง
คณิตศาสตรของระบบ การนํา เสนอระบบดวยฟงกชันถา ยโอน ระบบสัญ ญาณแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง การ
วิเคราะหระบบในโดเมนเวลาและในโดเมนความถี่ เสถียรภาพ เสนทางรากและการประยุกตใช แผนภาพโบเดและ
ไนควิสต การออกแบบตัวควบคุมพื้นฐาน
Basic mathematics and concepts for signals and systems; Open-loop and closed-loop control
systems; Mathematical system modeling; Transfer functions; Continuous and discrete systems;
Time-domain and frequency-domain analyses; Stability; Root locus and applications; Bode and
Nyquist plots; Basic controller design.
01066059

ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชันพื้นฐาน
1 (0-3-0)
BASIC MECHATRONICS AND AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
การปฏิ บัติการทดลอง/ทดสอบพื้นฐานทางดา นวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชันที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่
กําหนด การวิเคราะหและสรุปผลที่ไดจากการทดลอง การทํางานเปนรายบุคคลและรายกลุม และการสงรายงาน
ปฏิบัติ
Basic experiments in mechatronics and automation engineering relating to assigned subjects;
Analysis and conclusion of experiment results; Working in individual and group; Submission of
written reports.
01006004

การฝกงานอุตสาหกรรม
0 (0-45-0)
INDUSTRIAL TRAINING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
นักศึกษาทุกคนจะตองผานการฝกงานระยะสั้นในภาคอุตสาหกรรมในภาคฤดูรอนไมนอยกวา 300 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อเปน
การเสริมสรางประสบการณและทักษะตาง ๆ โดยนักศึกษาทุกคนจะตองสงรายงานหลังจากสิ้นสุดการฝกงาน

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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The students are required to complete a short-term industrial practical training during a summer period
for at least 300 hours. This course is aimed at enhancing their experience and skills. The students are
required to submit the report after completing the activities.

กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม
ก. กลุมวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม
01066451

เทอรโมฟลูอิดส
3 (3-0-6)
THERMO-FLUIDS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
คุณสมบัติของของเหลว สถิตยศาสตรของไหล การวิเคราะหการควบคุมปริมาตร มวลโมเมนตัม และสมการพลังงาน
สมการเบอรนูลี่และการประยุกต แนวคิดชั้นขอบเขต การไหลและการสูญเสียภายในทอ กฎขอที่หนึ่งและสองของ
อุณหพลศาสตร การประเมินคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร กาซทางอุดมคติและกาซจริง การควบแนนของสสาร
โหมดการถายเทความรอน การเปรียบเทียบในเชิงไฟฟา
Fluid properties; Fluid statics; Control volume analysis; Mass, momentum, and energy equations;
Bernoulli equation and applications; Boundary layer concept; Pipe flows and losses; First and
second law of thermodynamics; Evaluation of thermodynamic properties; Ideal and real gases;
Condensable substances; Heat transfer modes; Electrical analogy.
01066452

ระบบควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได
(3-0-6)
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
หลักการพื้นฐานของระบบอัตโนมัติในการผลิต ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมแบบลําดับ โครงสรางและหลักการ
ทํางานของเครื่องควบคุมแบบตรรกะที่โปรแกรมได (พีแอลซี) อุปกรณทางอินพุตและเอาตพุต เชน อุปกรณตรวจจับ
สวิตช โซลินอดยวาลว เอ็นโคดเดอร การเขียนโปรแกรมสําหรับเครื่องควบคุมตามมาตรฐานสากล IEC 61131 การ
ติดตอสื่อสารสําหรับเครือขายระบบควบคุม การกระจาย การรวมศูนยการควบคุม ในระดับเครื่องควบคุม และการ
ควบคุมระยะไกลในระดับอุปกรณ การออกแบบระบบควบคุมสําหรับระบบอิสระโดยใชพีแอลซี
Basic principles of manufacturing automation; Structure and operation of Programmable Logic
Control (PLC); Input and output devices such as sensor, relay, solenoid valve, encoder, etc.;
Programming methods for PLC under IEC 61131 standard; Communication system for PLC network;
Distributed and centralized control system for controller link and remote control system for
device network; Control system design for autonomous systems using PLC.
01066453

อุปกรณวัดและควบคุมในกระบวนการ
PROCESS INSTRUMENTATION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE

3 (3-0-6)

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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แนะนําอุปกรณควบคุมและเครื่องมือวัดที่ใชในกระบวนการทางอุตสาหกรรม ทรานสดิวเซอรชนิดแอนะล็ อกและ
ดิจิทัล เทคนิคการวัดความดัน ทรานสมิตเตอรวัดความดันแตกตาง การวัดอัตราการไหลของของเหลวดวยมิเตอรปฐม
ภูมิ มิเตอรทุติยภูมิ และวิธีพิเศษสําหรับวัดอัตราการไหลของของไหล การวัดอุณหภูมิดวยวิธีที่ไมใชวิธีทางไฟฟา วิธี
ทางไฟฟา และวิธีการแผรังสีความรอน ชนิดของการวัดระดับของเหลว การวัดระดับของเหลวโดยทางตรง การวัด
ระดับของเหลวโดยทางออม ซึ่งประกอบดวยวิธีความกดดันของน้ํา วิธีทางไฟฟาและวิธีพิเศษสําหรับการวัดระดับ
ของเหลวโดยทางออม ตัวควบคุมทั่วไปที่ใชในกระบวนการทางอุตสาหกรรม
Introduction to industrial process measurement and control devices; Analog and digital
transducers; Pressure measurement techniques; Differential pressure transmitter; Fluid flow
measurement includes primary meters, secondary meters and special methods; Measurement of
temperature includes non-electric, electric and radiation methods; Types of liquid level
measurement, direct liquid level measurement, indirect liquid level measurement includes
hydrostatic pressure methods, electrical methods and special methods; Conventional controller.
01066454

การควบคุมคุณภาพและการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
QUALITY CONTROL AND INDUSTRIAL MANAGEMENT
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนวคิดของการควบคุมคุณภาพ ระบบการควบคุมคุณภาพ การจัดการการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะหคุณภาพ
เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ และการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ รวมถึงความนาเชือ่ ถือทางวิศวกรรมสําหรับการ
ผลิต เทคนิคการวิเคราะหเพื่อการออกแบบและดําเนินงานในระบบการผลิตและบริการ การวิเคราะหตนทุน การ
บริหารความเสี่ยง พื้นฐานการควบคุมคุณภาพและการโปรแกรมเชิงเสน และการประยุกตใชในอุตสาหกรรม
Quality control paradigm; Quality control systems; Quality control management, Quality analysis;
Quality enhancing techniques and statistical quality control; Engineering reliability for
manufacturing; Analytical techniques for designing and operating production and service system;
Cost analysis; Risk management; Introductory quality control and linear programming and their
applications in the industry.
01066455

การสื่อสารขอมูลในอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
INDUSTRIAL DATA COMMUNICATION AND AUTOMATION SYSTEMS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
พื้นฐานการสื่อสารขอมูล การสงขอมูลแบบอนุกรม บทนําของโปรโตคอลตาง ๆ พื้นฐานของเครือขายและอุปกรณใน
ระบบอีเทอรเน็ตทางอุตสาหกรรม โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี ระบบฟลดบัสทางอุตสาหกรรม แนวคิดของโอพีซี แนวคิด
ของระบบความปลอดภัยของเครือขาย ความรูพื้นฐานดานการควบคุมทางอุตสาหกรรม ระบบสกาดา การเชื่อมตอ
พีแอลซีกับอุปกรณการวัดทางอุตสาหกรรมในระบบอัตโนมัติ
Data communication basics; Serial data transmission; Introduction to protocols; Networking basics
and system components, Industrial Ethernet; TCP/IP layer protocols; Industrial fieldbus systems;
OPC concepts, network security concepts; Introduction to industrial control; SCADA systems; PLC
interfaces with industrial instrumentation devices in automation systems.
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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01066456

หุนยนตอุตสาหกรรมและวิทัศนจักรกล
3 (3-0-6)
INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
พื้นฐานของเทคโนโลยีหุนยนต ประวัติความเปนมาของหุนยนต การจําแนกประเภทของหุนยนต ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับหุนยนตอุตสาหกรรม การกําหนดคาทางกายภาพของหุนยนต การใชงานสําหรับหุนยนตอุตสาหกรรม การ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของหุนยนตอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมหุนยนต ระบบการมองเห็นหุนยนต วิทัศนจักรกล
การเก็บภาพ เทคนิคการจัดแสง การประมวลผลภาพและการวิเคราะห เทคนิคการประมวลผลภาพ การวิเคราะห
ภาพ เทคนิคการมองเห็นเครื่องสามมิติ (3D) การออกแบบเซลลหุนยนตและการควบคุม การเชื่อมตอฮารดแวร
แบบจําลองกราฟกของหุนยนตเวิรคเซลล การประยุกตใชหุนยนตในการผลิต
Fundamental of robot technology; History of robotics; Classification of robots; Introduction to
industrial robotics; Robot physical configuration; Applications for industrial robots; Basic robot
motion control; Programming the robot; 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 work-cell; Robot applications in manufacturing.
01066457

การออกแบบระบบการวัดคุมนิรภัย
3 (3-0-6)
SAFETY INSTRUMENTED SYSTEM DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนะนําระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม สัญลักษณและการระบุตาง ๆ ที่ใชในกระบวนการอุตสาหกรรม
การเขีย นแผนภู มิการทํ า งานของกระบวนการ แผนภูมิแบบวงและแผนภูมิการเดิ นสายวงจร ตารางขอกํา หนด
มาตรฐานของอุปกรณตาง ๆ วิธีการติดตั้ง แผนผังรวมของกระบวนการทั้งระบบ อุปกรณควบคุมสุดทาย การปองกัน
เครื่องมือวัด ศึกษาหลักการปองกันการสูญเสีย การออกแบบการวิเคราะหและการควบคุมอันตรายในสถานที่ทํางาน
องคประกอบของมนุษ ย การจัดการดานความปลอดภัย พื้นฐานระบบวัดคุมนิรภัย แบบจําลองวัฏจักรชีวิตความ
ปลอดภัย วิธีการศึกษาสิ่งที่เปนอันตราย การลดความเสี่ยงดวยระบบการวัดคุมนิรภัย วิธีการกําหนดระดับวั ดคุม
นิรภัย การออกแบบโครงสรางระบบการวัดคุมนิรภัย การเลือกอุปกรณวัดสําหรับทําหนาที่ปองกันภัย การวิเคราะห
ความเชื่อมั่น ตัวควบคุมที่ผานการรับรองดานความปลอดภัย เอกสารและการจัดการ การทดสอบเชิงพิสู จนและ
วินจิ ฉัย
Introduction to industrial process control system; Instrumentation symbols and identifications;
Process drawings; Loop and wiring diagram; Instrument specification sheet; Installing and
commissioning instrumentation; Plot plans; Final control devices; Instrument protection; Study of
loss prevention principles; Design, analysis, and control of workplace hazards; Human element;
Safety management; Overview of safety instrumented system (SIS); Safety life cycle models;
Hazard study method; Risk reduction by SIS; Safety integrity level (SIL) determination method;
Designing SIS structures; Selecting instruments for safety duties; Reliability analysis; Safety-certified
controllers; Documentation and management; Diagnostics and proof testing.
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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01066458

ปญญาประดิษฐและอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNET OF THINGS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
หลักการของปญญาประดิษฐ (AI) เครื่องมือในการเขียนโปรแกรม AI และ การเรียนรูของเครื่องจักร (ML) ความ
เขาใจเกี่ยวกับภาษาธรรมชาติ และการประยุกตใชกับปญหาการคํานวณ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเตอรเน็ตของ
สรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT), การออกแบบและโปรแกรมอุปกรณ IoT, ศึกษาโปรโตคอล IoT สําหรับการ
สื่อสาร, อุปกรณ IoT เพื่อทํางานกับโครงสรางพื้นฐานของ Cloud Computing การประยุกตใชงานของ AI, ML และ
IoT
Principle of artificial intelligence (AI); Materials on AI programming; Machine learning (ML); Natural
language understanding and their application to computational problems; Introduction to Internet
of Things (IoT); design and program IoT devices; Study IoT protocols for communication; IoT device
to work with a Cloud Computing infrastructure; Applications of AI, ML and IoT.
01066460

ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดและควบคุม
2 (0-6-0)
INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING LABORATORY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
การปฏิบัติการทดลอง/ทดสอบดานวิศวกรรมการวัดและควบคุมที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่กําหนด การวิเคราะหและ
สรุปผลที่ไดจากการทดลอง การทํางานเปนรายบุคคลและรายกลุม และการสงรายงานปฏิบัติ
Experiments in instrumentation and control engineering relating to assigned subjects; Analysis and
conclusion of experiment results; Working in individual and group; submission of written reports.
01066461

ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบโปรแกรมไดและแบบกระจายหนาที่
1 (0-3-0)
PROGRAMMABLE CONTROL AND DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS
LABORATORY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
การปฏิบัติการทดลอง/ทดสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมแบบตรรกะที่โปรแกรมได และแบบกระจายหนาที่ การวิเคราะห
และสรุปผลที่ไดจากการทดลอง การทํางานเปนรายบุคคลและรายกลุม และการสงรายงานปฏิบัติ
Experiments in Programmable Logic Control (PLC) and Distributed Control System; Analysis and
conclusion of experiment results; Working in individual and group; Submission of written reports.
01066462

ปฏิบัติการการวัดและควบคุมในกระบวนการและการสอบเทียบ
1 (0-3-0)
PROCESS INSTRUMENTATION AND CALIBRATION LABORATORY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
การปฏิบัติการทดลอง/ทดสอบเกี่ยวกับการวัดและเครื่องมือวัดในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการสอบเทียบ
การวิเคราะหและสรุปผลที่ไดจากการทดลอง การทํางานเปนรายบุคคลและรายกลุม และการสงรายงานปฏิบัติ
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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Experiments in measurement of industrial process and calibration; Analysis and conclusion of
experiment results; Working in individual and group; Submission of written reports.
01066463

ปฏิบัติการเครือขายอุตสาหกรรมและระบบสกาดา
1 (0-3-0)
INDUSTRIAL NETWORKS AND SCADA SYSTEM LABORATORY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
การปฏิบัติการทดลอง/ทดสอบเกี่ยวกับการประยุกตใชคอมพิวเตอรในระบบการวัดและการควบคุม ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูลอุตสาหกรรม ระบบสกาดา การวิเคราะหและสรุป ผลที่ไดจ ากการทดลอง การ
ทํางานเปนรายบุคคลและรายกลุม และการสงรายงานปฏิบัติ
Experiments in computer applications in measurement systems and control; Computer Network
and Industrial data communication; SCADA systems; Analysis and conclusion of experiment results;
Working in individual and group; Submission of written reports.
01066464

ปฏิบัติการหุนยนตอุตสาหกรรมและวิทัศนจักรกล
1 (0-3-0)
INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION LABORATORY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
การปฏิบัติการทดลอง/ทดสอบเกี่ยวกับหุนยนตอุตสาหกรรม การประยุกตใชงานวิทัศนจักรกลรวมกับหุนยนต การ
วิเคราะหและสรุปผลที่ไดจากการทดลอง การทํางานเปนรายบุคคลและรายกลุม และการสงรายงานปฏิบัติ
Experiments in the operation of application of machine vision to robot operation. Analysis and
conclusion of experiment results. working in individual and group; submission of written reports.
01066466

โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม
3 (0-9-0)
INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING CAPSTONE PROJECT
วิ ช าบั ง คั บ ก อ น : 01006005 การปฏิ บั ติ ก ารฝ ก งานต า งประเทศ, 01006029 สหกิ จ ศึ ก ษา,
01066465 โครงงานทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม หรือ เทียบเทา
PREREQUISITE: 01006005 OVERSEA TRAINING, 01006029 CO-OPERATIVE EDUCATION,
01066465 INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING PROJECT OR
EQUIVALENT SUBJECT(s)
นั กศึกษาแตล ะคนหรือ กลุมดํา เนิน การประเมิ นผลงานที่ ไ ดจ ากรายวิ ชาบัง คับ กอ น เพื่ อ หาแนวทางใหม ใ นการ
แกปญ
 หางานวิศวกรรมการวัดและควบคุมที่ซับซอน โดยแนวทางแกปญหาที่นําเสนอควรพิสูจนไดดวยผลการทดลอง
หรือผลจําลองการทํางาน นอกจากนี้ ยังควรคํานึงถึงความปลอดภัย ความนาเชื่อถือ และความคุมคาอีกดวย
An individual or a group of students evaluates the results obtained from the prerequisite subject
to formulate a new solution for complex problem in instrumentation and control engineering.
The proposed solution should be verifiable by experiments or simulations. Safety, reliability, and
economic factors of the proposed solution should be also considered.

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ข. กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม
01066471

กระบวนการพลศาสตรและการควบคุม
3 (3-0-6)
PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
การวิเคราะหและศึกษาปญหาในกระบวนการทางพลศาสตร เทคนิคการแกปญหา และองคประกอบที่เปนพลวัตรใน
วงรอบระบบควบคุม การควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน หลักการการควบคุมแบบปอนกลับ การวิเคราะหเสถียรภาพ การ
ตอบสนองทางความถี่ และการออกแบบระบบควบคุม การวัดเบื้องตนและคุณลักษณะการวัดคุม คุณลักษณะของ
กระบวนการจริง เครื่องควบคุมเชิงเสน คุณลักษณะของเครื่องควบคุม อุปกรณวัดปอนกลับ อุปกรณสวนสุดทายใน
ระบบควบคุม เครื่องควบคุมไมใชเชิงเสน ระบบหลายวงควบคุม ระบบปฏิกิริยาเคมี ระบบกลั่น
Mathematical modeling of chemical engineering systems; Solution techniques and dynamics of
these systems; Introduction to automatic control; Feedback control concept; Stability analysis;
Frequency response and control system design; Introduction to measurement and control
instrument characteristics; Real-time processing characteristics; Linear-device equipment;
Equipment control characteristics; Feedback measurement element; Final element; Nonlineardevice equipment; Multi-ring control systems; Chemical reacting systems; Distillation systems.
01066472

มาตรวิทยาเชิงวิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENGINEERING METROLOGY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนะนํามาตรวิทยา นิยามของมาตรวิทยา ระบบหนวยมาตรฐาน มาตรฐานการวัดและการสอบกลับไดของการวัด
ทบทวนการวัดและเครื่องมือวัดในกระบวนการ การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟา เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือ
วัดน้ําหนัก และการวัดมิติ หลักการการสอบเทียบเครื่องมือวัดในกระบวนการที่ใชสําหรับวัดคา อุณหภูมิ ความดัน
ระดับ อัตราการไหล หลักการสอบเทียบตัวควบคุมและอุปกรณควบคุมสุดทาย การประเมินคาความไมแนนอน การ
รายงานผลการสอบเทียบ ระบบมาตรฐาน คุณภาพ การสอบเทียบเครื่องมือวัดตามขอกําหนดในระบบคุณภาพ
Introduction to metrology; Definitions of metrology; International system of units; Measurement
standards and traceability; Review of process measurements and instruments; Calibration of
electrical instrument; Temperature instrument; Weight and dimension; Calibration of process
instruments used for measuring temperature, pressure, level, flow rate; Calibration of controllers
and final control elements; Evaluation of uncertainty; Calibration reports; Standard systems;
Quality of traceability in calibration.
01066473

วาลวควบคุมและแอคทูเอเตอร
CONTROL VALVE AND ACTUATOR
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE

3 (3-0-6)

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ชนิดของวาลว ควบคุม บอลลวาลว โกลบวาลว และอื่น ๆ โครงสรา งของวาล ว ตั ววาลว ตัว สงกํ า ลั งตัวกํ าหนด
ตําแหนง คุณสมบัติของของไหล การบีบอัด อุณหภูมิ ความหนืด แรงดัน และอื่น ๆ การหาคาสัมประสิทธิ์ของวาลว
(ซีวี) วัสดุที่ใชทําวาลวและวิธีการเลือกวัสดุ การเลือกชนิดและขนาดวาลวใหเหมาะสมกับการควบคุม วาลวแบบ
พิเศษตาง ๆ การติดตั้งและซอมบํารุง แอคทูเอเตอร ตัวกําหนดตําแหนงวาลว ฟลเตอร ตัวควบคุม I/P และฮารดแวร
ที่เกี่ยวของ cavitation และการควบคุมเสียง การเพิ่มประสิทธิภาพการใชวาลวควบคุมโดยใชตัวควบคุมแบบดิจิทัล
Types of control valves, ball valve, globe valve etc; Valve structures; valve body, valve actuator,
valve positioner; Fluid flow characteristics; Incompressible flow; Kinetic temperature, non-viscous
flow, kinetic pressure etc; Calculation of valve flow coefficient (CV); Valve materials sizing and
selection methods for a specific application; Special valves, Valves installation and maintenance;
Actuators; Valve positioners; Filters, regulators, I/Ps and other associated hardware; Cavitation and
noise control; Optimizing the use of control valves using digital controllers.
01066474

เครื่องมือวัดเชิงวิเคราะหในกระบวนการ
3 (3-0-6)
PROCESS ANALYTICAL INSTRUMENTS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
หลัก ของเครื่องมื อวั ดวิเ คราะหใ นกระบวนการ คลื่นแม เหล็ กไฟฟ า หลั กการเชิง แสง การวั ดอิน ฟราเรด การวั ด
วิเคราะหคุณสมบัติของเหลวและแกส เชน การวัดคา pH การวัดคา ความนําไฟฟา คารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจน
ออกซิเจน และแนะนําระบบตรวจสอบการปลอยแกสแบบตอเนื่อง (CEMS) สําหรับการควบคุมสิ่งแวดลอม
Principle of process analytical instrument; Electromagnetic waves; Optical method for analytical
instrument; Infrared measurement; Methods for analyzing properties of liquid and gases such as
pH, electrical conductivity, amount of carbon dioxide, hydrogen and oxygen; Introduction to
continuous emission monitoring systems (CEMS) for environmental control.
01066475

การทดสอบแบบไมทําลายวัตถุเพื่อการบํารุงรักษา
3 (3-0-6)
NON-DESTRUCTIVE TESTING FOR MAINTENANCE
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนะนําการจัดการดานบํารุงรักษา การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม การดูแลรักษาแบบแกไข การบํารุงรักษา
เชิงปองกันและการคาดการณ ระบบความนาเชื่อถือ (อัตราความลมเหลว เวลาเฉลี่ยระหวางความลมเหลว ความ
พรอมใชงานและเวลาเฉลี่ยที่เครื่องจักรทํางานไมได) วัฏจักรอัตราความลมเหลว การทดสอบและประเมินผลแบบไม
ทํา ลาย ไดแ ก ทดสอบดว ยกระแสไหลวน ภาพถายความรอนอินฟราเรด การแทรกผ านด วยของเหลว และการ
ทดสอบดวยอนุภาคแมเหล็ก
Introduction to Maintenance Management; Total Productive Maintenance; Corrective
Maintenance; Preventive maintenance and Predictive Maintenance; System Reliability (Failure
Rate, Mean Time Between Failures, Availability and Mean Down time); Equipment Life Cycle
Failure Rate; Nondestructive Testing and Evaluation such as Eddy Current testing, Infrared
thermography, Liquid penetrant testing and Magnetic particle testing.
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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01066476

ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก
3 (3-0-6)
PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEM
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
กฎเบื้องตนและชนิดของระบบควบคุม ระบบจายกําลัง อุปกรณในระบบนิวแมติกและ ไฮดรอลิก สัญลักษณและการ
ทํางาน การควบคุมระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกขั้นพื้นฐาน การควบคุมนิวแมติกและไฮดรอลิกดวยไฟฟา หลักใน
การประยุกตใชงานควบคุม การปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณพื้นฐาน และการใชในงานควบคุมกระบวนการ
Basic laws of Hydraulic/pneumatic devices and systems; Types of control systems, Power system
units; Hydraulic and pneumatic devices, symbols and acting; Basic of hydraulic and pneumatic
control systems; Electric circuit controller for hydraulic and pneumatic devices; Principles of
application control; Basic device practice; Application for process control.
01066477

การวัดเสมือน
3 (3-0-6)
VIRTUAL INSTRUMENTATION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนะนําเกี่ยวกับการวัดคุมเสมือน ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมแล็ปวิว แพ็คเก็จ สัญญาณและรูปแบบการวัด ตัวตรวจรู
ตาง ๆ การไดมาของสัญญาณ การวัดคุณลักษณะตัวตรวจรู การควบคุมเครื่องมือวัด การกําเนิด การวิเคราะหและ
การประมวลผลสัญญาณ
Introduction to virtual instrumentation; LabVIEW; Packages; Signals and measuring configuration;
Sensors; Signal acquisition; Sensor characteristics measurement; Instrument control; Signal
generation, analysis and processing.
01066478

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
INDUSTRIAL ELECTRONICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
วงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง อุปกรณสารกึ่งตัวนําสํา หรับวงจรอิเล็กทรอนิกสกํา ลัง การออกแบบวงจรขับและวงจร
ปองกัน วงจรอิเล็กทรอนิกสกําลังสําหรับการควบคุมทางอุตสาหกรรม
Power electronic circuits; Modern power semiconductor devices; Drive circuit design and
protection techniques; Power electronic circuits for industrial control.
01066479

วิศวกรรมการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
ELECTRONICS CONTROL ENGINEERING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
อุปกรณในระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส คุณสมบัติและการวิเคราะหทรานสเฟอรฟงกชันของระบบอิเล็กทรอนิกส
คุณสมบัติทางสัญญาณไฟตรงและสัญญาณไฟสลับของระบบอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหและออกแบบตัวควบคุม
แบบอิเล็กทรอนิกส (P, PI, PD, PID) การปรับแตงคา P, I และ D ใหเหมาะสมสําหรับตัวควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส
วงจรฟงกชันพิเศษ
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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Electronic control system elements; Characteristics and analysis of transfer function of electronic
systems; AC and DC characteristics of electronic circuits; Analysis and design of electronic
controllers (P, PI, PD, PID); Optimal adjustment of P, I and D for electronic controllers; Special
function circuits.
01066480

โครงขายประสาทเทียมและระบบฟซซี
3 (3-0-6)
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND FUZZY SYSTEMS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
หลักการ การออกแบบ การวิเคราะหและการประยุกตใชงานเครือขายนิวรัล พื้นฐานการควบคุมแบบฟซซี ระบบ
นิวรัลฟซซี เครือขายนิวรัลแบบซุปเปอรไวสและไมซุปเปอรไวส ทฤษฎีฟซซีเซ็ท การควบคุมแบบฟซซีลอจิก พันธะ
แบบฟซซี ฟซซีฟเคชัน ดีฟซซีฟเคชัน การออกแบบเครื่องควบคุมฟซซี การประยุกตใชงานในระบบควบคุม
Theory, design, analysis and applications of artificial neural networks; Introduction to fuzzy
control; Neural-fuzzy systems; Supervised and unsupervised neural networks; Fuzzy set theory;
Fuzzy logic control; Fuzzy relation; Fuzzification; Defuzzification; Fuzzy control systems simulation;
Applications to control.
01066481

การควบคุมกระบวนการและกระบวนการอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
PROCESS CONTROL AND AUTOMATION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
ความคิดพื้นฐานของการควบคุมกระบวนการ หลักการควบคุมกระบวนการแบบปอนกลับ หนวยพลวัตภายในระบบ
ควบคุมกระบวนการ คุณลักษณะกระบวนการจริง ตัวอยางการวิเคราะหวงควบคุมกระบวนการทั่วไป หลักเกณฑการ
เลือกเครื่องควบคุมแบบปอนกลับ เครื่องควบคุมคุณสมบัติเชิงเสนและอุปกรณควบคุมคุณสมบัติไมเปนเชิงเสน การ
ปรับแตงตัวควบคุมกระบวนการ วิธีการปอนกลับ การสังเคราะหการควบคุมโดยตรงและการควบคุมแบบปรับตัวได
ระบบควบคุมหลายวง การควบคุมกระบวนการแบบปอนไปหนา วงควบคุมรวมกิริยาและการแยกวงควบคุมรวม
กิริยา ตัวอยางการควบคุมกระบวนการ เชน ถังปฏิกรณเคมี หอกลั่น และกระบวนการผลิตแบบแบตช การหาคาที่ดี
ที่สุดสําหรับกระบวนการ และความคุมคาทางเศรษฐกิจ
Basic concepts of process control; Fundamentals of feedback control; Dynamic elements in
control loop; Characteristics of real processes; Analysis of some common loops; Selecting the
feedback controller; Linear controller; Nonlinear control elements; Tuning process controllers;
Feedback methods; Direct synthesis and adaptive controls; Multiple loop systems; Feedforward
methods for process control systems; Interaction and decoupling; Process control applications
such as chemical reactor, distillation and batch process; Optimizing process and economic aims.
01066482

ระบบควบคุมดิจิทัล
DIGITAL CONTROL SYSTEMS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE

3 (3-0-6)

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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พื้นฐานระบบควบคุมชนิดสัญญาณไมตอเนื่อง การแปลงสัญญาณและกระบวนการแปลงสัญญาณ การแปลงแซด
เสถียรภาพของระบบควบคุมชนิดสัญญาไมตอเนื่อง ผลตอบสนองเชิงเวลาของระบบควบคุมชนิดสัญญาณไมตอเนื่อง
ผลตอบสนองเชิงความถี่ของระบบควบคุมชนิดสัญ ญาณไมตอเนื่อง การออกแบบระบบควบคุมชนิดสัญญาณไม
ตอเนื่อง
Introduction to discrete time control systems; Signal conversion and processing; The z-transform;
Stability of discrete time control systems; Time response of discrete time control systems;
Frequency response of discrete time control systems; Design of discrete time control systems.
01066483

เครื่องจักรควบคุมเชิงเลขและคอมพิวเตอรชวยการออกแบบ
3 (3-0-6)
NUMERICAL CONTROL MACHINE AND COMPUTER AIDED DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
หลักการควบคุมเชิงเลข การโปรแกรมเครื่องจักรควบคุมเชิงเลข เครื่องคอมพิวเตอรควบคุมเครื่องจักรเชิงเลข การ
ผลิตชิ้นงานโดยเครื่องคอมพิวเตอรควบคุมเครื่องจักรเชิงเลข คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอรกราฟฟก 2 มิติ และ 3
มิติ การแปลงจุ ด เสน และวั ตถุ ระบบพิกัด การแปลงเมตริก ความลึกตามความเปน จริ ง หลั ก การทํ า งานของ
คอมพิวเตอรกราฟก และการเชื่อมตอกับอุปกรณรอบนอก การโปรแกรม G-code การวิเคราะหและออกแบบโดย
คอมพิวเตอรชวยงานออกแบบ การใชคอมพิวเตอรชวยการออกแบบดานอุตสาหกรรมกรณีศึกษาของระบบการผลิต
โดยใชคอมพิวเตอร
Principles of Numerical Control (NC); NC programming; Computer numerical control (CNC); CNC
practices; Mathematic for 2-D and 3-D computer graphics; transformation of point, line and
objects; Coordinate systems; Transformation matrix; Perspective depth; Operating principle of
computer graphic and peripheral interfacing technique; G-code programming; Analysis and design
using computer aided design (CAD) tools; Use of available CAD and computational engineering
packages in industrial design; Selected topics in computer manufacturing system.
01066484

ระบบไฟฟาเครื่องกลระดับจุลภาค
3 (3-0-6)
MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนะนําระบบไฟฟา เครื่องกลระดับจุลภาค ความรูเบื้องตน การจําลองการทํางาน และการออกแบบระบบ เทคนิค
ตาง ๆ ที่ใชการสรางอุปกรณไฟฟาเครื่องกลระดับจุลภาคและระดับนาโน กลศาสตร การถายเทความรอน พลศาสตร
ของไหล อุป กรณตรวจรูแ ละอุปกรณขับเรา เทคโนโลยีเครื่องกลระดับ จุลภาคกํา ลัง อุปกรณและเทคโนโลยีแบบ
ตาง ๆ ที่ใชในการเปลี่ยนรูปพลังงานระดับจุลภาค การประยุกตใชงานของระบบไฟฟาเครื่องกลระดับจุลภาค
Introduction to microelectromechanical systems (MEMS); Principle of MEMS; Modeling and design
of microsystems ranging from micro- and nanofabrication; Mechanics; Heat transfer; Fluid
dynamics; Sensors and actuators; Power MEMS technologies; Electrical power conversion
technologies based on Microsystems; MEMS applications.

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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01066485

เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงานการสั่นสะเทือน
3 (3-0-6)
VIBRATION ENERGY HARVESTING TEHCNOLOGY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
การเก็บเกี่ยวพลังงานจากสิ่งแวดลอม แหลงกําเนิดการสั่นสะเทือน แบบจําลองการแปลงพลังงาน เครื่องกําเนิดไฟฟา
แบบสั่นพอง เครื่องกําเนิดไฟฟา แบบแรงโดยตรง หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานงานกลไฟฟา การเก็บเกี่ยวพลังงาน
แบบเพียโซอิเล็กทริก หลักการการแปลงความถี่ขึ้น การเก็บเกี่ยวพลังงานแบบแมเหล็กไฟฟา การเก็บเกี่ยวพลังงาน
แบบไฟฟา สถิต การเก็บเกี่ยวพลังงานแบบไทรโบอิเล็กทริก ระบบการจัดการพลังงาน ตัวอยางอุปกรณเก็บเกี่ยว
พลังงานและการประยุกตใชงาน
Ambient energy harvesting; Vibration sources; Vibration-to-electricity conversion model; Resonant
generators; Direct-force generators; Mechanical-to-electrical transduction methods; Piezoelectric
energy harvesting; Frequency up-conversion principle; Electromagnetic energy harvesting;
Electrostatic energy harvesting; Triboelectric energy harvesting; Energy management system;
Examples of energy harvesting devices and applications.
01066486

หัวขอคัดสรรในงานวิศวกรรมควบคุม
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN CONTROL ENGINEERING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
ครอบคลุมเนื้อหาดานวิศวกรรมระบบควบคุมที่นาสนใจในปจจุบัน หัวขอตาง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ในแตละภาคการศึกษา โดยมีอาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก
Selected topics cover current interest and/or new technology in control engineering; Topics can
be varied according to the suitability of each academic semester, selected by the lecturer.

ค. กลุม วิชาการศึกษาทางเลือกแขนงวิชาการวัดและควบคุม
01066465

โครงงานทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม
6 (0-18-0)
INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING PROJECT
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
รายวิ ชานี้ มุงเนน การประยุ กตใชอ งคความรู ทักษะ และแนวคิด หลักที่ ไ ด จ ากการเรีย นรู รายวิ ชาตาง ๆ ในการ
ออกแบบโครงงาน เพื่อนําเสนอวิธีการแกปญหางานทั่วไปทางวิศวกรรมการวัดและควบคุมไดตามขอกําหนด โดย
คํา นึงถึงความปลอดภั ย ความนาเชื่อถือ และความคุมคา รวมถึงการพิจ ารณาผลกระทบจากการแกปญ หาทาง
วิศวกรรมที่นําเสนอ
This course focuses on applying the knowledge, skills, and key concepts learned in various
courses to project design. The project aims to solve a broadly-defined problem in instrumentation
and control engineering, which meets specified needs with consideration of safety, reliability, and
economics factors. Impacts of the proposed engineering solution are also considered.

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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01006029

สหกิจศึกษา
6 (0-45-0)
CO-OPERATIVE EDUCATION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชานี้ เพื่อฝกงานและทําโครงงานพิเศษที่เกี่ยวของกับแขนงวิชาในสถานประกอบการเปน
เวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
Students can choose this subject in order to train and conduct special projects relating to the
major field in the place of business for a minimum of 16 weeks. These students and place of
business are approved by the program coordinators.
01006005

การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
6 (0-45-0)
OVERSEA TRAINING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาการปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ เพื่อฝกงานและทําโครงงานพิเศษที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาที่เรียน ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน โดยมีการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตรหรือของสถาบันฯ ที่เกี่ยวของ
Students enroll in the oversea training course to train and conduct special projects relating to
their academic background. The training may occur in an institute or an industry that can be
either public or private. Any relating issue should conform to the proclamation from the Faculty
of Engineering.

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส
ก. กลุม วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส
01066550

เครื่องจักรกลไฟฟา
3 (3-0-6)
ELECTRICAL MACHINES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
วงจรแมเหล็ก หลักการแปลงรูป พลังงานกลไฟฟา หมอแปลงไฟฟา เครื่องจั กรกลไฟฟา กระแสตรง เครื่องจักรกล
ไฟฟาเหนี่ยวนํา เครื่องจักรกลไฟฟาซิงโครนัส
Magnetic circuits; Principles of electromechanical energy conversion; Transformers; DC machines;
Induction machines; Synchronous machines.
01066551

การวัดและเครื่องมือวัด
3 (3-0-6)
MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
นิยามที่เกี่ยวของการการวัดและเครื่องมือวัด (คาความผิดพลาด ความแมนยํ า ความเที่ยงตรง ความไว ความมี
เสถียรภาพ การสามารถในการแสดงคาซ้ํา ความเปนเชิงเสน และอื่น ๆ) หนวยการวัดและมาตรฐานของเครื่องมือวัด
ทางไฟฟา การวัดกระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา พลังงานไฟฟา เซนเซอรและทรานสดิวเซอร ลักษณะพื้นฐานและทาง
กายภาพของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงกลและไฟฟา การเปลี่ยนแปลงของรังสี การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทาง
เคมี พรอกซิมิตี้ เซนเซอร เซนเซอรรับภาพ เซนเซอรวัดการเคลื่อนที่ หลักการวัดอุณหภูมิ ตําแหนง การเคลื่อนที่
ความเครียด น้ําหนัก ความดัน ระดับ และอัตราการไหล
Definition of measurement and instrumentation such as error, accuracy, precision, sensitivity,
stability, repeatedly and Linearity, etc.; Measurement units and standards for electrical measuring
instruments; Electrical measurement such as voltage, current and power; Sensors and transducers;
Fundamental and physical characteristics of materials; Changes in mechanical and electrical
properties; Changes in radiation; Changes in chemical characteristics; Proximity sensors; Photo
sensors; Displacement sensors; Principle of measurement for temperature, position, displacement,
stress, weight, pressure, level and flow rate.
01066552

กลศาสตรวัสดุ
3 (3-0-6)
MECHANICS OF MATERIALS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด ความเคนในคาน แรงเฉือนและไดอะแกรมของ
โมเมนตดัด การโกงของคาน แรงบิดการโกงของเสา วงกลมโมรและความเคนผสม ทฤษฎีความเสียหาย
Forces and stresses; Stresses and strains relationships; Stresses in beams; Shear force and bending
moment diagrams; Deflection of beams; Torsion buckling of columns; Mohr’s circle and combined
stresses; Failure criterion.
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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01066553

การควบคุมกําลังงานของไหล
3 (3-0-6)
FLUID POWER CONTROL
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
ทฤษฎีพื้นฐานและสัญลักษณในระบบกําลังของของไหล อุปกรณในระบบกํา ลังของของไหล การออกแบบวงจร
ระบบไฮดรอลิกและระบบนิวแมติก การควบคุมลําดับและการควบคุมเซอรโวของระบบกําลังของของไหล
Basic theory and symbols in fluid power systems; Components of fluid power systems; Circuit
designs of hydraulic and pneumatic systems; Sequential control and servo control of fluid power
systems.

01066554

การควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี
3 (3-0-6)
SEQUENCE CONTROL AND PLC
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
พื้นฐานการควบคุม แบบอันดับ พีแอลซี โปรแกรมพีแอลซี การเขียนโปรแกรมภาษาแลดเดอร คําสั่ง และอุปกรณ
เชื่อมตอสําหรับการควบคุมแบบอันดับ คําสั่งและอุปกรณเชื่อมตอพิเศษของพีแอลซี การสื่อสารระหวางพีแอลซีกับ
เครื่องมือควบคุมอื่น การประยุกตพีแอลซีดานอุตสาหกรรม การเลือกการติดตั้งและการทดสอบพีแอลซี
Introduction to sequence control; Programmable controllers (PLCs); Programming of PLC systems;
Ladder program development; Sequential control facilities; Advanced features of PLCs; PLC
Communications; Applications of PLCs; Choosing, installation, and commissioning of PLCs systems.

01066555

กลศาสตรเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
MECHANICS OF MECHINERY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
กลไกและชนิดของกลไก การเชื่อมตอของกลไก ระดับขั้นเสรี การวิเคราะหการกระจัด ความเร็วและความเรง การ
วิเคราะหพลวัตรของกลไกเครื่องจักรกล ระบบเฟองสงกําลังและการวิเคราะหความเร็ว สมดุลของมวลที่เคลื่อนที่และ
หมุน
Linkage and type of linkages; Joint of Mechanism; Degree of freedoms; Displacement, velocity and
acceleration analysis; Dynamics force analysis of mechanical devices; Gear trains and velocity
analysis; Balancing of rotating and reciprocating mass.

01066556

อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3 (3-0-6)
POWER ELECTRONICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
คุณลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง หลักการของวงจรแปลงกําลังไฟฟา วงจรแปลงกําลังไฟฟาเอซี-ดีซี วงจร
แปลงกําลังไฟฟาดีซี-ดีซี วงจรแปลงกําลังไฟฟาเอซี-เอซี วงจรแปลงกําลังไฟฟาดีซี-เอซี แนะนําเทคโนโลยีการกักเก็บ
พลังงาน
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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Characteristics of power electronics devices; Principles of power converters; AC to DC converters;
DC to DC converters; AC to AC converters; DC to AC converter; Introduction to energy storage
technologies.
01066557

ระบบไฟฟากําลัง
3 (3-0-6)
ELECTRICAL POWER SYSTEM
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
โครงสรางระบบไฟฟากําลัง วงจรกําลังไฟฟาเอซี ระบบตอหนวย คุณลักษณะและแบบจําลองของเครื่องกําเนิดไฟฟา
คุณลักษณะและแบบจํา ลองของหมอแปลงไฟฟากําลัง พารามิเตอรและแบบจํา ลองของสายสง พารามิเตอรและ
แบบจําลองของสายเคเบิล พื้นฐานโหลดโฟลว พื้นฐานการคํานวณฟอลต
Electrical power system structure; AC power circuits; Per unit system; Generator characteristics
and models; Power transformer characteristics and models; Transmission line parameters and
models; Cable parameters and models; Fundamental of load flow; Fundamental of fault
calculation.
01066558

การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ ผลิต และวิเคราะห
3 (3-0-6)
CAD/CAM/CAE
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUSITE : NONE
หลักการพื้นฐานของการแสดงภาพดวยคอมพิวเตอร การนําคอมพิวเตอรชวยในการสรางชิ้นงานแบบ 3 มิติพื้นผิว
และทรงตัน หลักการพื้นฐานการควบคุมเชิงเลข การโปรแกรมเครื่องจักรและชิ้นสวนทางกล อัลกอริทึมสําหรับการ
อินเทอโปเลทและควบคุม การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงเลข เครื่องจักรซีเอ็นซี
Introduction in computer graphics; 3D solid and surface modeling; Fundamental in numerical
control; Machine and mechanical hardware part programming; Algorithms for interpolation and
control; NC programming; CNC machines.
01066559

การออกแบบระบบไฟฟา
3 (3-0-6)
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
การออกแบบระบบพื้นฐาน รหัสและมาตราฐานในการติดตั้งทางไฟฟา ระบบการจําหนายไฟฟา สายไฟฟาและเคเบิล
รางสาย อุปกรณทางไฟฟา การคํานวณและการประมาณโหลด การแกคาตัวประกอบกําลังและการออกแบบวงจรตัว
เก็บประจุขนาน การออกแบบวงจรแสงสวางและอุปกรณ การออกแบบวงจรมอเตอร โหลดและสายปอน ระบบ
ไฟฟากําลังฉุกเฉิน การคํานวณกระแสลัดวงจร ระบบการตอลงดินสําหรับการติดตั้งทางไฟฟา
Basic design concepts; Codes and standards; Power distribution schemes; Electrical wires and
cables; Raceways; Electrical equipment and apparatus; Load calculation; Power factor
improvement and capacitor bank circuit design; Lighting and appliances circuit design; Motor
circuit design; Load Feeder and main schedule; Emergency power systems; Short circuit
calculation; Grounding systems for electrical installation.
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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01066560

การออกแบบเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
MACHINE DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
หลักการออกแบบเครื่องจักรกล การคํานวณความแข็งแรงและทฤษฎีความลา กฎของชิ้นสวนเครื่องจักรกล ความ
เขาใจในชิ้นสวนเครื่องจักรกล ไดแก สลักเกลียว สปริง ลูกปน เฟอง ลอชวยแรง สายพานโซและเพลา ตัวแปรตาง ๆ
ที่ใชในงานออกแบบ เชน วัส ดุ การสั่น สะเทือ น การหลอ ลื่น เสีย งและการควบคุม การคํา นวณพื้ น ฐานในงาน
ออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลและขอจํากัดทางเศรษฐศาสตร
Principle of machine design; Calculation in strength and fatigue; Principle on machine parts;
Understanding in most common machine parts such as thread, spring, bearing, gears flywheel,
chain, and shaft, etc.; Parameters in machine design such as material types, vibration, lubrication,
noise and controls; Basic calculation on each part of machine and condition of economic limits.
01066561

การสื่อสารขอมูลทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
INDUSTRIAL DATA COMMUNICATIONS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนะนําการสื่อสารขอมูลทางอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล พื้นฐานการสื่อสารขอมูล แบบจําลองอางอิงไอเอสโอ/
โอเอสไอ แบบจําลองการสรางเครือขายทีซพี ี/ไอพี อีเทอรเน็ต (IEEE802.3) เทคโนโลยีอีเทอรเน็ตตามมาตรฐานไออีซี
ในงานอุต สาหกรรม เครือ ขา ยเซนเซอร เครือขา ยระดับ อุป กรณหรือ ฟลดบั ส เครือข า ยระดั บสว นควบคุ ม และ
เครือขายไรสาย แนวคิดของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรสําหรับระบบออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม แนวโนมของ
การสื่อสารและเครือขายทางอุตสาหกรรมในยุคอุตสาหกรรม 4.0
Introduction to industrial data communications based on international standards; Fundamentals
of data communications; ISO/OSI reference model; TCP/IP networking model; Ethernet (IEEE802.3);
industrial Ethernet technologies based on IEC standards; Sensor networks, fieldbuses, and control
networks, and wireless networks; Cyber security concepts for industrial automation systems;
Trends of industrial communications and networks in the era of Industry 4.0.
01066562

หุนยนตอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
INDUSTRIAL ROBOTICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานหุนยนตและการนําไปใชงานในดานการผลิต เทคโนโลยีหุนยนตสวนประกอบ
ตาง ๆ ของหุนยนต การวิเคราะหการเคลื่อนที่ การควบคุมและเซนเซอรที่ใชกับหุนยนต การโปรแกรมหุนยนต ภาษา
ที่ใชกับหุนยนต คําสั่งที่ใชกับหุนยนต ปญญาประดิษฐ การออกแบบกลุมของเครื่องจักรหุนยนตและการควบคุม การ
นําไปประยุกตใชงานกับอุตสาหกรรมการผลิต การเลือกหุนยนต
Introduction to robotics technology and applications in manufacturing; Robot technology; Robot
anatomy; Basic motion analysis; Control and sensors; Robot programming; Robot languages; Robot
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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commands; Artificial intelligence; Robot cell design and control; Manufacturing aspects include
work cell design; Robot selection.
01066571

ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 1
2 (0-6-0)
MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
การทดลองดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิชาเครื่องจักรกลไฟฟา
และวิชาระบบควบคุม
Mechatronics engineering experiment covering the subjects of engineering electronics, electrical
machines, and control systems.
01066572

ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 2
2 (0-6-0)
MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 2
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
การทดลองดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการควบคุมกําลังงานของไหล วิชาการควบคุมแบบ
อันดับและพีแอลซี และวิชาอิเล็กทรอนิกสกําลัง
Mechatronics engineering experiment covering the subjects of fluid power control, sequential
control and PLC, and power electronics.
01066573

ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 3
2 (0-6-0)
MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 3
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
การทดลองดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ ผลิต และ
วิเคราะห และวิชาหุนยนตอุตสาหกรรม
Mechatronics engineering experiment covering the subjects of computer-aided design/computeraided manufacturing/computer-aided engineering (CAD/CAM/CAE) and industrial robotics.
01066575

โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
3 (0-9-0)
MECHATRONICS ENGINEERING CAPSTONE PROJECT
วิชาบังคับกอน : 01006005 การปฏิ บั ติ ก ารฝ ก งานต า งประเทศ, 01006029 สหกิ จ ศึ ก ษา,
01066574 โครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส หรือเทียบเทา
PREREQUISITE: 01006005 OVERSEA TRAINING, 01006029 CO-OPERATIVE EDUCATION,
01066574 MECHATRONICS ENGINEERING PROJECT OR EQUIVALENT
SUBJECT(s)

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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นั กศึกษาแตล ะคนหรือ กลุมดํา เนิน การประเมิ นผลงานที่ ไ ดจ ากรายวิ ชาบัง คับ กอ น เพื่ อ หาแนวทางใหม ใ นการ
แกปญหางานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสที่ซับซอน โดยแนวทางแกปญหาที่นําเสนอควรพิสูจนไดดวยผลการทดลอง
หรือผลจําลองการทํางาน นอกจากนี้ ยังควรคํานึงถึงความปลอดภัย ความนาเชื่อถือ และความคุมคาอีกดวย
An individual or a group of students evaluates the results obtained from the prerequisite subject
to formulate a new solution for complex problem in mechatronics engineering. The proposed
solution should be verifiable by experiments or simulations. Safety, reliability, and economic
factors of the proposed solution should be also considered.

ข. กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส
01066581

การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผนการผลิต การ
วางแผนความตองการวัสดุ การจัดการสินคาคงคลัง การวางแผนโครงการ การจัดตารางการผลิต การประกอบและ
จัดสมดุลการผลิต
Introduction to production systems; Forecasting techniques; Capacity planning; Production
planning; Material requirements planning; Inventory management; Project planning; Production
scheduling; Assembly and production balance.
01066582

วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
SAFETY ENGINEERING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
ความเปนมาของการปองกันอุบัติเหตุ การเสริมสรางความปลอดภัยในการทํา งาน การสอบสวน การบัน ทึ กและ
รายงานอุบัติเหตุ หลักการปองกันอุบัติเหตุ การจัดองคการความปลอดภัย การบริหารเพื่อควบคุมการสูญเสีย ความ
ปลอดภัยในงานเฉพาะดาน กฎหมายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน การวิเคราะหและการควบคุม
อันตรายในสถานที่ทํางาน
History of accident prevention; Enhancing workplace safety; Accident investigation recording and
report; Accident prevention principles; Safety organization; Loss control management; Safety in
specific areas; Safety and health Laws; Hazard analysis and control in the workplace.
01066583

การควบคุมแบบดิจิทัล
DIGITAL CONTROL
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE

3 (3-0-6)

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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พื้นฐานระบบควบคุมชนิดสัญญาณไมตอเนื่อง การแปลงสัญญาณและกระบวนการแปลงสัญญาณ การแปลงแซด
เสถี ยรภาพของระบบควบคุมชนิ ดสัญ ญาณไมตอ เนื่อง ผลตอบสนองเชิงเวลาของระบบควบคุ มชนิดสัญญาณไม
ตอเนื่อง การออกแบบระบบควบคุมชนิดสัญญาณไมตอเนื่อง
Introduction to discrete time control systems; Signal conversion and processing; The z-transform;
Stability of discrete time control systems; Time response of discrete time control systems;
Frequency response of discrete time control systems; Design of discrete time control systems.
01066584

การหาคาเหมาะสมที่สุดเบื้องตนและการประยุกต
3 (3-0-6)
INTRODUCTION TO OPTIMIZATION AND APPLICATIONS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
กรอบความคิดทฤษฎีการหาคาเหมาะสมที่สุด อัลกอริทึมกําลังสองนอยสุด โปรแกรมมิ่งเชิงเสน โปรแกรมมิ่งไมเชิง
เสน การหาคาเหมาะสมที่สุดแบบมีเงื่อนไข การแกปญหาการหาคาเหมาะสมที่สุดโดยใชโปรแกรม MATLAB
Optimization theory overview; Least-square algorithms; Linear programming; Nonlinear
programming; Constrained optimization problem; Matlab-based optimization.
01066585

การวิจัยการดําเนินงาน
3 (3-0-6)
OPERATION RESEARCH
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
ประวัติและทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยการดําเนินงาน โปรแกรมเชิงเสนตรง ปญหาการขนสง ปญหาการจัดงาน
การวางแผนสํา หรั บโครงงาน การกํา หนดงานและขั้ นตอนการทํา งาน รูป แบบป ญหาการทดแทนของทรัพ ย สิ น
รูปแบบปญหาทางพัสดุคงคลัง ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย
History and basic theories of operational research; Linear programming; Transportation problems;
Assignment model; Project planning; Scheduling/Sequencing; Replacement model, Inventory
model; Game theory; Queuing theory.
01066586

การขับทางไฟฟา
3 (3-0-6)
ELECTRIC DRIVES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
อุปกรณของการขับทางไฟฟา คุณสมบัติของภาระ พิสัยการทํางานของการขับทางไฟฟา วิธีหยุดมอเตอร ระบบการ
สงผานกําลังและการกําหนดพิกัด คุณสมบัติความสัมพันธของความเร็วรอบและแรงบิดของมอเตอร ไฟฟา การขับทาง
ไฟฟา ของมอเตอรไฟฟา กระแสตรง การขับทางไฟฟาของมอเตอรไฟฟากระแสสลับ การขับทางไฟฟาของระบบ
เซอรโว การประยุกตของการขับทางไฟฟากับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
Electric drive components; Load Characteristics; Operating region of drives; Braking methods of
motors; Power transmission and sizing; Torque-speed characteristics of electric motors; DC motor
drives; AC motor drives; Servo drives systems; Applications of drives in industrial automations.

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ค. กลุม วิชาการศึกษาทางเลือกแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส
01066574

โครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
6 (0-18-0)
MECHATRONICS ENGINEERING PROJECT
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
รายวิ ชานี้ มุงเนน การประยุ กตใชอ งคความรู ทักษะ และแนวคิด หลักที่ ไ ด จ ากการเรีย นรู รายวิ ชาตาง ๆ ในการ
ออกแบบโครงงาน เพื่อนํา เสนอวิธีการแกปญ หางานทั่ว ไปทางวิ ศวกรรมเมคคาทรอนิก สไดตามขอกํา หนด โดย
คํา นึงถึงความปลอดภั ย ความนาเชื่อถือ และความคุมคา รวมถึงการพิจ ารณาผลกระทบจากการแกปญ หาทาง
วิศวกรรมที่นําเสนอ
This course focuses on applying the knowledge, skills, and key concepts learned in various
courses to project design. The project aims to solve a broadly-defined problem in mechatronics
engineering, which meets specified needs with consideration of safety, reliability, and economics
factors. Impacts of the proposed engineering solution are also considered.
01006029

สหกิจศึกษา
6 (0-45-0)
CO-OPERATIVE EDUCATION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชานี้ เพื่อฝกงานและทําโครงงานพิเศษที่เกี่ยวของกับแขนงวิชาในสถานประกอบการเปน
เวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
Students can choose this subject in order to train and conduct special projects relating to the
major field in the place of business for a minimum of 16 weeks. These students and place of
business are approved by the program coordinators.
01006005

การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
6 (0-45-0)
OVERSEA TRAINING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาการปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ เพื่อฝกงานและทําโครงงานพิเศษที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาที่เรียน ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน โดยมีการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตรหรือของสถาบันฯ ที่เกี่ยวของ
Students enroll in the oversea training course to train and conduct special projects relating to
their academic background. The training may occur in an institute or an industry that can be
either public or private. Any relating issue should conform to the proclamation from the Faculty
of Engineering.

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาออโตเมชัน
ก. กลุม วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาออโตเมชัน
01066650

3 (3-0-6)
การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟา
ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
บทนํา ของระบบกลไก พลัง งานและการแปลงพลังงาน หลักการของการแปลงผัน พลัง งานแม เหล็กไฟฟา วงจร
แมเหล็ก หลักการของการแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟา หมอแปลงไฟฟา อุปกรณทางกลไฟฟา เครื่องจักรไฟฟา
กระแสตรงและกระแสสลับสําหรับงานแมชชีนออโตเมชัน
Introduction to mechanic systems; Energy and energy conversion; Principles of electromagnetic
energy conversion; Magnetic circuits; Principles of electromechanical energy conversion;
Transformers; Electromechanical devices; DC and AC machines for machine automation.

01066651

พื้นฐานทางแฟคทอรีออโตเมชัน
3 (2-3-4)
FACTORY AUTOMATION BASICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนะนํา กระบวนการผลิตแบบดิสครีต ภาพรวมแฟคทอรีอ อโตเมชัน เซนเซอรแบบสองสถานะ เชน ลิมิตสวิ ตช
พร็ อกซิ มิตี้ สวิ ตช และเซนเซอรช นิดใชแ สง เซนเซอรวัดกระแสแบบฮอลล เทคโคเจนเนอเรเตอร ลิเ นี ย ร ส เกล
เอ็นโคดเดอร อุปกรณควบคุมทางไฟฟา เชน โซลินอยดวาลว และหนาสัมผัสทางไฟฟา ระบบติดตามทรัพยสิน เชน
บารโคด คิวอารโคด และอารเอฟไอดีแท็ก แนะนําอุปกรณและระบบนิวเมติกส
Introduction to discrete manufacturing process; Factory automation overview; Two-state sensors
such as limit switch, proximity switch, and photo sensor; Hall-effect current sensor; Tachogenerator; Linear scale; Encoders; Electrical control devices such as solenoid valve and electrical
contractor; Asset tracking systems such as barcode, quick resposnse (QR) code, and radio
frequency identification (RFID) tag; Introduction to pneumatics devices and systems.
01066652

พื้นฐานทางโพรเซสออโตเมชัน
3 (2-3-4)
PROCESS AUTOMATION BASICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนะนํ า โพรเซสออโตเมชัน ภาพรวมการควบคุมกระบวนการสมัย ใหม การเขี ยนแบบทางดา นระบบวัดคุม และ
กระบวนการ ระบบการวัดกระบวนการทางอุตสาหกรรม การวัดความดัน การวัดระดับ การวัดอุณหภูมิ การวัดอัตรา
การไหล อุปกรณควบคุมสุดทาย ตัวควบคุมทางอุตสาหกรรม ลูปควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม
Introduction to process automation; Modern process control overview; Process and
instrumentation drawings; Industrial process measurement systems; Pressure measurement; Level
measurement; Temperature measurement; Flow measurement; Final control elements; Industrial
controllers; Industrial process control loops.
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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01066653

แมชชีนออโตเมชัน
3 (2-3-4)
MACHINE AUTOMATION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
ภาพรวมของแมชชีนออโตเมชัน อุปกรณและระบบยอย การควบคุมการเคลื่อนที่และระบบขับสําหรับเครื่องจักรแบบ
แยกอิสระ แมชชีนแบบดีซี เอซี และซิงโครนัส อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง คอนเวอรเตอรดีซีและเอซี การควบคุม
ความเร็วและการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่เชิงเสนและเชิงมุม เวกเตอรการเคลื่อนที่ เครื่องจักรแบบ 2 แกนและ 3 แกน
การออกแบบระบบสายพานลําเลียงสําหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม
Overview of machine automation; Components and subsystems; Motion control and drive for
stand-alone machines; DC, AC, and synchronous machines; Power electronics devices; DC and AC
converters; Speed and motion controls; Linear and angular motions; Motion vector; 2-axis and 3axis machines; Conveyor system design for industrial automation.
01066654

การออกแบบระบบไฟฟาสําหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม
3 (2-3-4)
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN FOR INDUSTRIAL AUTOMATION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนวคิดพื้นฐานของระบบไฟฟา ในงานอุตสาหกรรม อุปกรณทางไฟฟา ความเขาใจและความสามารถในการถอด
ความหมายจากแบบทางวิศวกรรม สัญลักษณและการเขียนแบบทางไฟฟา การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา การ
คํา นวณและการประมาณคา โหลด การออกแบบ การติดตั้ง และการคอมมิชชัน นิงตูควบคุมไฟฟา ขอพึงปฏิบั ติ
มาตรฐาน ความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้งทางไฟฟา กรณีศึกษาของการออกแบบระบบไฟฟาในการสงจาย
สําหรับงานอุตสาหกรรม เชน เครื่องทําความรอน มอเตอร ปม พัดลม และอื่น ๆ
Basic concepts of electrical systems in industry; Electrical equipment; Understanding and
interpretation of engineering drawings; Symbols and electrical drawings; Electrical measurements
and instruments; Load calculation and estimation; Design, installation, and commissioning of
electric control cabinet; Standard operating procedures; Safety in electrical design and
installation; Case studied of electrical system design for industrial power distribution, such as
heater, motor, pump, fan, etc.
01066655

เทคโนโลยีโรงงานดิจิทัล
3 (3-0-6)
DIGITAL FACTORY TECHNOLOGIES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนะนําวิวัฒนาการอุตสาหกรรมตามการเปลี่ยนแปลงการใชเทคโนโลยีดิจิทัล พื้นฐานการสื่อสารขอมูล เทคนิคการสง
ขอมูล แบบจําลองอางอิงไอเอสโอ/โอเอสไอ แบบจําลองการสรางเครือขายทีซีพี/ไอพี เทคโนโลยีเครือขายในงาน
อุ ต สาหกรรมตามมาตรฐานไออี ซี มาตรฐานฟ สิ คั ล เลเยอร สํ า หรั บ ฟ ล ด บั ส (RS-485/Bell202/IEC61158-2)
อี เทอร เน็ต (IEEE802.3) เทคโนโลยีอี เทอรเ น็ต แบบเวลาจริ งตามมาตรฐานไออีซี สํา หรั บ ออโตเมชั น ในงาน
อุตสาหกรรม เครือขายเซนเซอร เครือขายระดับอุปกรณหรือฟลดบัส เครือขายระดับสวนควบคุม และเครือขายไร
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ง-31

มคอ. 2

สายในระบบออโตเมชัน แนวคิดของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรตามมาตรฐานไออีซีสําหรับระบบออโตเมชัน เทรนด
เทคโนโลยีการสื่อสารและอุตสาหกรรม 4.0 เชน ทีเอสเอ็น ไอไอโอที การประมวลผลแบบคลาวด และ 5จี
Introduction to industrial revolution by digital transformation; Basics of data communications; Data
transmission techniques; ISO/OSI reference model; TCP/IP networking model; IEC-based industrial
network technologies; Physical-layer standards for fieldbuses (RS-485/Bell202/IEC61158-2);
Ethernet (IEEE802.3); IEC-based real-time Ethernet technologies for industrial automation; Sensor
networks, fieldbuses, control networks, and wireless networks in automation systems; IEC-based
cyber security concepts for automation systems; Industry 4.0 and communications technology
trends such as time-sensitive networking (TSN), IIoT, cloud computing, and 5G.
01066656

พีเอซีและการประยุกตใชงาน
3 (3-0-6)
PROGRAMMABLE AUTOMATION CONTROLLERS AND THEIR APPLICATIONS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนวคิดของพีเอซี พื้นฐานการควบคุมแบบตรรกะ การควบคุมลําดับ การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบควบคุมลําดับ
ตามมาตรฐาน IEC 61131 สิ่งอํานวยความสะดวกในการควบคุมลําดับ ขอกําหนดทางเทคนิค การเลือก การติดตั้ง
และการประยุกตใชงานพีเอซีในระบบออโตเมชัน
Concepts of programmable automation controller (PAC); Basics of logic control; Sequence control;
IEC 61131-based programming for sequence control systems; Sequence control facilities;
Specifications, selections, installations, and applications of PACs in automation systems.
01066657

การออกแบบแฟคทอรีออโตเมชัน
3 (3-0-6)
FACTORY AUTOMATION DESIGN
วิชาบังคับกอน : 01066651 พื้นฐานทางแฟคทอรีออโตเมชัน
PREREQUISITE : 01066651 FACTORY AUTOMATION BASICS
แนะนําอุตสาหกรรมที่มีการผลิตแบบดิสครีต แนะนํามาตรฐานไออีซีที่เกี่ยวของกับแฟคทอรีออโตเมชันหรือโรงงาน
อัตโนมัติ องคประกอบของโรงงานอัตโนมัติ ระบบควบคุมลําดับในโรงงานอัตโนมัติ การเขาถึงขอมูล การไหลของ
ขอมูล และการจัดการขอมูล การออกแบบและจัดสรางระบบโรงงานอัตโนมัติ
Introduction to discrete industry; Introduction to IEC standards relating to factory automation;
Elements of factory automation; Sequence control systems in factory automation; Data access,
data flow, and data management; Design and implementation of factory automation.
01066658

ระบบฐานขอมูลและอีอารพี
3 (3-0-6)
DATABASE AND ERP SYSTEMS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนะนําฐานขอมูล สถาปตยกรรมของฐานขอมูล และระบบจัดการฐานขอมูล แบบจําลองขอมูลเชิงแนวคิด เชิงตรรกะ
และเชิงกายภาพ แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธและที่ไมใชเชิงสัมพันธ การออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพัน ธใน
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ระดับแนวคิด ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล การใชภาษาเอสคิวแอล (SQL) ขั้นพื้นฐาน แนวคิดพื้นฐานตาง ๆ ของ
อีอารพี เชน การผลิต การวางแผนความตองการวัสดุ การเงิน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการจัดการ
สินคาคงคลัง
Introduction to database, database architecture, and database management systems; Conceptual,
logical, and physical data models; Relational and non-relational database models; Relational
database conceptual design; Database management software; Basic SQL; Basic concepts in
enterprise resource planning (ERP), such as, manufacturing, material resource planning, accounting,
human resource management, and inventory management.
01066659

เศรษฐศาสตรวิศวกรรมออโตเมชัน
3 (3-0-6)
AUTOMATION ENGINEERING ECONOMICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม แนะนําโครงการออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม หลักการบริหารโครงการ
กระบวนการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนของโครงการ การวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน เทคนิคการบริหาร
ความเสี่ยง การวิเคราะหจุดคุมทุนและการประเมินโครงการ กรณีตัวอยางการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนของ
โครงการออโตเมชัน
Basic concepts of engineering economics; Introduction to industrial automation project; Project
management methodology; Project feasibility study process; Cost-benefit analysis; Risk
management techniques; Break-even point analysis and project evaluation; Feasibility study cases
to identify, scope, and justify the automation project.
01066660

เอ็มอีเอส
3 (3-0-6)
MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนวคิดของเอ็มอีเอส ฟงกชันการทํางานของเอ็มอีเอสรวมถึงการผลิต การควบคุมคุณภาพ สินคาคงคลัง และการ
บํารุงรักษา ลําดับชั้นเชิงฟงกชันและการผสานระบบ ซอฟตแวรเชิงพาณิชยและการประยุกตใชในการสรางเอ็มอีเอส
ตามขอกําหนด
Concepts of manufacturing execution system (MES); MES functions including production, quality
control, inventory, and maintenance; Functional hierarchy and integration; Commercial software
packages and their applications for MES implementation in accordance with requirements.
01066661

สกาดาและการผสานระบบ
3 (3-0-6)
SCADA AND SYSTEM INTEGRATION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนวคิ ดของสกาดา สถาปตยกรรมของระบบสกาดา แนวคิดของเอชเอ็มไอสําหรับสกาดา ผลิต ภั ณฑซอฟต แวร
เอชเอ็มไอ/สกาดาและทางเลือกจากผูจําหนาย แนวคิดการผสานระบบตามมาตรฐานไอเอสเอสําหรับออโตเมชันใน
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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งานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม การออกแบบ การสราง และการคอมมิชชันนิงระบบสกาดาสําหรับการ
ผสานกับระบบควบคุม พลังงาน และสาธารณูปโภคของโรงงาน
Supervisory control and data acquisition (SCADA) concepts; SCADA system architectures; SCADA
human-machine interface (HMI) concepts; HMI/SCADA software products and their supplier
options; ISA-based system integration concepts for industrial automation; modern digital
technologies; SCADA system design, implementation, and commissioning for integrating with
control systems, energy, and plant utilities.
01066662

การออกแบบโพรเซสออโตเมชัน
3 (3-0-6)
PROCESS AUTOMATION DESIGN
วิชาบังคับกอน : 01066652 พื้นฐานทางโพรเซสออโตเมชัน
PREREQUISITE : 01066652 PROCESS AUTOMATION BASICS
แนวคิ ด พื้ น ฐานของโพรเซสออโตเมชั น ตามมาตรฐานไอเอสเอ ดี ซี เ อสยุ ค ใหม แ ละการผสานกั บ ระบบอื่ น
ความกาวหนาของเอชเอ็มไอในดีซีเอส การควบคุมแบบลูปเดี่ยวและแบบหลายลูป ทรานสมิตเตอรและวาลวควบคุม
การจัดทําเอกสารขอกําหนดเชิงเทคนิคของอุปกรณระดับฟลดและควบคุม เชน แบบพีเอฟดี แบบพีแอนดไอดี และ
แบบแอลดี การออกแบบในระดับแนวคิดสําหรับระบบที่ตองการทําใหเปนอัตโนมัติดวยขั้ นตอนทั่วไป ไดแก การ
จัดทําขอกําหนดเชิงเทคนิคทางฮารดแวรและซอฟตแวร การกําหนดโครงรางขอมูลและโมเดลการไหลขอมูลในระบบ
การเลือกโปรโตคอลการสื่อสารและโครงสรา งเครือขาย และการเขียนรายละเอียดการทํา งาน เชน รูปแบบการ
ควบคุม การแจงเตือน สวนเอชเอ็มไอ และสวนรายงานผล การดําเนินการในสวนการออกแบบในรายละเอียดโดย
แปลงขอมูลการออกแบบเชิงระบบและวิศวกรรมใหเปนความตองการในการจัดซื้อ-จัดจาง แบบแสดงรายละเอียด
งานวิศวกรรม การออกแบบแผงควบคุม และรายละเอียดการติดตั้ง
Basic concepts of process automation based on International Society of Automation (ISA)
standards; Modern distributed control systems (DCS) and their integration with other systems; DCS
human-machine interface (HMI) evolution; Single-loop and multi-loop controls; Transmitters and
control valves; Control and field instrumentation documentation such as process flow diagram
(PFD), piping and instrumentation diagram (P&ID), and loop diagram (LD); Conceptual design for a
system to be automated in common steps, which are creating specifications of hardware and
software, defining data structure layout and data flow model, selecting communications protocols
and network architectures, and writing functional descriptions such as control schemes, alarms,
HMI, and reports; performing detailed design by converting the engineering and system design into
purchase requisitions, engineering drawings, panel designs, and installation details.
01066671

ปฏิบัติการวิศวกรรมออโตเมชัน 1
2 (0-6-0)
AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
การปฏิบัติการทดลอง/ทดสอบดานวิศวกรรมออโตเมชันที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่กําหนด การวิเคราะหผลที่ไดจากการ
ทดลอง การประเมินผลตามหลักวิศวกรรมเพื่อสรุปผลการทดลอง การทํางานเปนรายบุคคลและรายกลุม และการสง
รายงานปฏิบัติ
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ง-34

มคอ. 2

Experiments in automation engineering relating to assigned subjects; Analysis of results from
experiments; Engineering judgment to draw conclusions; Working in individual and group;
Submission of written reports.
01066672

ปฏิบัติการวิศวกรรมออโตเมชัน 2
2 (0-6-0)
AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 2
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
การปฏิบัติการทดลอง/ทดสอบดานวิศวกรรมออโตเมชันที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่กําหนด การวิเคราะหผลที่ไดจากการ
ทดลอง การประเมินผลตามหลักวิศวกรรมเพื่อสรุปผลการทดลอง การทํางานเปนรายบุคคลและรายกลุม และการสง
รายงานปฏิบัติ
Experiments in automation engineering relating to assigned subjects; Analysis of results from
experiments; Engineering judgment to draw conclusions; Working in individual and group;
Submission of written reports.
01066673

ปฏิบัติการวิศวกรรมออโตเมชัน 3
2 (0-6-0)
AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 3
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
การปฏิบัติการทดลอง/ทดสอบดานวิศวกรรมออโตเมชันที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่กําหนด การวิเคราะหผลที่ไดจากการ
ทดลอง การประเมินผลตามหลักวิศวกรรมเพื่อสรุปผลการทดลอง การทํางานเปนรายบุคคลและรายกลุม และการสง
รายงานปฏิบัติ
Experiments in automation engineering relating to assigned subjects; Analysis of results from
experiments; Engineering judgment to draw conclusions; Working in individual and group;
Submission of written reports.
01066675

โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมออโตเมชัน
3 (0-9-0)
AUTOMATION ENGINEERING CAPSTONE PROJECT
วิชาบังคับกอน : 01006005 การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ, 01006029 สหกิจศึกษา,
01066674 โครงงานทางวิศวกรรมออโตเมชัน หรือ เทียบเทา
PREREQUISITE : 01006005 OVERSEA TRAINING, 01006029 CO-OPERATIVE
EDUCATION, 01066674 AUTOMATION ENGINEERING PROJECT OR EQUIVALENT
SUBJECT(s)
นั กศึกษาแตล ะคนหรือ กลุมดํา เนิน การประเมิ นผลงานที่ ไ ดจ ากรายวิ ชาบัง คับ กอ น เพื่ อ หาแนวทางใหม ใ นการ
แกปญหางานวิศวกรรมออโตเมชันที่ซับซอน โดยแนวทางแกปญหาที่นําเสนอควรพิสูจนไดดวยผลการทดลองหรือผล
จําลองการทํางาน นอกจากนี้ ยังควรคํานึงถึงความปลอดภัย ความนาเชื่อถือ และความคุมคา อีกดวย
An individual or a group of students evaluates the results obtained from the prerequisite subject
to formulate a new solution for complex problem in automation engineering. The proposed
solution should be verifiable by experiments or simulations. Safety, reliability, and economic
factors of the proposed solution should be also considered.
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ข. กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาออโตเมชัน
01066680

ซอฟตแวรสําหรับออโตเมชัน
3 (3-0-6)
SOFTWARE FOR AUTOMATION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนะนําซอฟตแวรสําหรับออโตเมชันและประโยชน การตั้งคา การกําหนดคา และการเขียนสคริปต การผสานและ
ไมเกรชันระบบ การหาสาเหตุของความผิดปกติ การประยุกตใชซอฟตแวรที่มีจําหนายในทองตลาดสําหรับออโตเมชัน
ในงานอุตสาหกรรม
Introduction to automation software and benefits; Setup, configuration, and scripting; System
integration and migration; Troubleshooting; Applications of commercial software packages for
industrial automation.
01066681

ความนาเชื่อถือและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
REALIABILITY AND INDUSTRIAL SAFETY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนวคิดดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือของออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม ทฤษฎีวิศวกรรมความนาเชื่อถือ
วิธีการวิเคราะหความนาเชื่อถือและความปลอดภัย แนะนํามาตรฐานไออีซีที่เกี่ยวของกับความนาเชื่อถือและความ
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การออกแบบระบบความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมบนพื้นฐานของมาตรฐานระหวาง
ประเทศ
Concepts of safety and reliability of industrial automation; Reliability engineering theory; Reliability
and safety analysis methods; Introduction to IEC standards relating to reliability and industrial
safety; Design of industrial safety systems based on international standards.
01066682

วิทยาการหุนยนตและระบบออโตเมชัน
3 (3-0-6)
ROBOTICS AND AUTOMATION SYSTEMS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนะนําวิทยาการหุนยนต โครงสรางของหุนยนต คิเนแมติกของแขนหุนยนต การวางแผนเสนทางการเคลื่อนที่และ
การควบคุม ภาษาที่ใชกับหุนยนต การเขียนโปรแกรมหุนยนต การควบคุมระบบหุนยนตหลายตัว การประยุกตใช
งานหุนยนตในระบบออโตเมชัน การเลือกหุนยนต
Introduction to robotics; Robot structures; Manipulator kinematics; Trajectory planning and motion
control; Robot languages; Robot programming; Cooperative robot control; Robot applications in
automation systems; Robot selection.
01066683

ออโตเมชันในที่พักอาศัยและอาคาร
HOME AND BUILDING AUTOMATION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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แนวคิดของออโตเมชันในอาคารและที่พักอาศัย ระบบเชิงฟงกชันงานออโตเมชันในอาคารและที่พักอาศัย เชน ระบบ
สองสวาง ระบบความรอน เย็น และระบายอากาศ การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการเขา-ออก และระบบ
ลิฟตโดยสาร อุปกรณและเครือขาย สถาปตยกรรมของระบบ แนะนํามาตรฐานระหวางประเทศสําหรับงานออโต
เมชันในอาคารและที่พักอาศัย กรณีศึกษาระบบออโตเมชันในที่พักอาศัยและอาคาร
Concepts of home and building automation; Functional systems in home and building
automation, such as lighting, HVAC, security and access control, and elevator; Devices and
networks; System architectures; Introduction to international standards for home and building
automation; Case studies of home and building automation.
01066684

สนเทศศาสตรในระบบออโตเมชัน
3 (3-0-6)
INFORMATICS FOR AUTOMATION SYSTEMS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนะนําสนเทศศาสตรในระบบออโตเมชัน ภาษาคอมพิว เตอร คําสั่งและโครงสรางของโปรแกรม แนะนําการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ โปรโตคอลการเชื่อมตอ การประยุกตใชงานภาษาโปรแกรม การออกแบบและจัดทําสวนติดตอกับ
ผูใชแบบกราฟก (จียูไอ) ระบบตรวจวัด ระบบการจัดเก็บขอมูล และระบบจัดทํารายงาน แนะนําไอโอทีและไอไอโอที
Introduction to informatics in automation systems; Computer languages; Program commands and
structures; Introduction to object-oriented programming; Interface protocols; Applications of
programming languages; Design and implementation of graphical user interface (GUI), monitoring
system, data collection system, and reporting system; Introduction to Internet of Things (IoT) and
Industrial Internet of Things (IIoT).
01066685

ไอไอโอทีสําหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
IIOT FOR INDUSTRIAL AUTOMATION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
แนะนําเทคโนโลยีไอโอทีและไอไอโอที ประเภทของเครือขายสําหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
เครือขายบนพื้นฐานของมาตรฐานไออีซี เทคโนโลยีไรสายทางอุตสาหกรรม แนวคิดการรักษาความปลอดภัยสําหรับ
ออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาการใชไอไอโอทีสําหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม
ทางดานไอไอโอที
Introduction to IoT and IIoT technologies; Types of industrial automation networks; Network
technologies based IEC standards; Industrial wireless technologies; Security concepts for discrete
and process industries; Case studies of using IIoT for industrial automation; Modern IIoT
technologies.
01066686

หัวขอพิเศษออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม
SPECIAL TOPICS IN INDUSTRIAL AUTOMATION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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หัวขอที่นาสนใจหรือการพัฒนาใหมที่เกี่ยวของกับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม
Current interesting or advanced topics in the field of industrial automation.
01066687

เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมออโตเมชัน
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN AUTOMATION ENGINEERING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
เรื่องคัดสรรที่ครอบคลุมแนวโนมที่นาสนใจและ/หรือเทคโนโลยีอุบัติใหมที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมออโตเมชัน
Selected topics cover current interesting trends and/or emerging technologies in automation
engineering.

ค. กลุม วิชาการศึกษาทางเลือกแขนงวิชาออโตเมชัน
01066674

โครงงานทางวิศวกรรมออโตเมชัน
6 (0-18-0)
AUTOMATION ENGINEERING PROJECT
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
รายวิ ชานี้ มุงเนน การประยุ กตใชอ งคความรู ทักษะ และแนวคิด หลักที่ ไ ด จ ากการเรีย นรู รายวิ ชาตาง ๆ ในการ
ออกแบบโครงงาน เพื่อนําเสนอวิธีการแกปญหางานทั่วไปทางวิศวกรรมออโตเมชัน ไดตามขอกําหนด โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความนาเชื่อถือ และความคุมคา รวมถึงการพิจารณาผลกระทบจากการแกปญหาทางวิศวกรรมที่
นําเสนอ
This course focuses on applying the knowledge, skills, and key concepts learned in various
courses to project design. The project aims to solve a broadly-defined problem in automation
engineering, which meets specified needs with consideration of safety, reliability, and economics
factors. Impacts of the proposed engineering solution are also considered.
01006029

สหกิจศึกษา
6 (0-45-0)
CO-OPERATIVE EDUCATION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชานี้ เพื่อฝกงานและทําโครงงานพิเศษที่เกี่ยวของกับแขนงวิชาในสถานประกอบการเปน
เวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
Students can choose this subject in order to train and conduct special projects relating to the
major field in the place of business for a minimum of 16 weeks. These students and place of
business are approved by the program coordinators.
01006005

การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ
OVERSEA TRAINING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
PREREQUISITE : NONE

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาการปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ เพื่อฝกงานและทําโครงงานพิเศษที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาที่เรียน ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน โดยมีการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตรหรือของสถาบันฯ ที่เกี่ยวของ
Students enroll in the oversea training course to train and conduct special projects relating to
their academic background. The training may occur in an institute or an industry that can be
either public or private. Any relating issue should conform to the proclamation from the Faculty
of Engineering.
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รายชื่อฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สํานักหอสมุดกลางมีใหบริการ
ลําดับที่
ชื่อฐานขอมูล
1
AAAS (Science Online)
2
3

Access Science
ACS Web Edition

4
5

AIP/APS Journal
Annual Reviews

6
7
8
9
10

Arts Museum Image Gallery
ASCE Journals
ASCE Proceedings
ASME Journals
ASTM International Standards &
ASTM Journals

11

CAB Abstracts and CAB Abstracts
Plus

12

CABi Compendia

13

Cambridge Journals

14
15
16

iQNewsClip
LOCUS
ENGnetBASE

17
18

Matichon e-Library
NEWSCenter

ขอบเขตของเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหาดาน Science & Policy, Medicine,
Diseases, Chemistry, Geochemistry และ Physics
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีดานชีวโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ
ดานจุลชีววิทยาประยุกต เคมีวิเคราะห เคมีประยุกต
เคมีอนินทรียและนิวเคลียร เคมีอินทรีย วิศวเคมี
วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม พอลิเมอร เภสัชวิทยาและ
เภสัชศาสตร
ครอบคลุมสาขาวิชาฟสิกส (Physics)
ครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical, Physical Science และ
Social Science
ครอบคลุมสาขา Art History, Studio Arts และ Design
ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ASTM Standard ประกอบดวยมาตรฐาน ครอบคลุมดาน
Adhesives, Cement & Concrete, Coal & Gas,
Electrical and Magnetic Conductors, Glass,
Ceramics Laboratory Testing, Petroleum, Plastics,
Rubbers, Textile, Water Testing
ครอบคลุมเนื้อหาดานการเกษตร สัตวศาสตรและสัตวแพทย
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สุขภาพ อาหารและโภชนาการ
สันทนาการและการทองเที่ยว และพืชศาสตร ครอบคลุม
เนื้อหาดานการวิจัย ดานวิชาการเกษตร
ครอบคลุมเนื้อหาดานการปองกันพืชผลทางการเกษตร วน
ศาสตร โรคสัตวและการผลิตสัตว การเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ
ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ
มนุษยศาสตร
บริการกฤตภาคออนไลน
ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
ครอบคลุมเนื้อหาดานวิศวกรรมศาสตร เชน วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรม
โทรคมนาคม
บริการกฤตภาคออนไลน
ครอบคลุมขอมูลขาวสารทั้งในประเทศและตางประเทศ

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

จ-3
ลําดับที่
ชื่อฐานขอมูล
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20 Project Euclid Prime
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ขอบเขตของเนื้อหา
ครอบคลุมสาขา Optical และ Photonics
ครอบคลุมสาขาวิชา 6 สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตร
ประยุกต วิทยาการคอมพิวเตอร ตรรกศาสตร คณิตศาสตร
เชิงฟสิกส คณิตศาสต สถิติและความเปนไปได
Proquest 5000 Special Collection ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เชน ศิลปะ ชีววิทยา
คอมพิวเตอร การศึกษา มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศาสตร และโทรคมนาคม
SIAM Journals
ครอบคลุมสาขาคณิตศาสตรประยุกตและวิทยาศาสตรการ
คํานวณ
Proquest Agriculture Journals
ครอบคลุมเนื้อหาการเกษตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เชน
สัตวศาสตรและสัตวแพทยศาสตร พืชศาสตร ปาไม การ
ประมง เศรษฐศาสตรการเกษตร อาหารและโภชนาการ
Testing and Education Reference เปนฐานขอมูลที่จัดเตรียมประมวลขอสอบ และหนังสือ
Center
อิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับวิชาชีพตาง ๆ ขอสอบวัดความรู
ภาษาอังกฤษ เชน TOEFL, TOEIC, SAT, NCLEX เปนตน
ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการแนะแนวทางการศึกษาและ
การแนะนําวิชาชีพตาง ๆ รวมถึงประมวลขอสอบวัดผล
ตาง ๆ
Thomas Telford Journals
ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Wiley – Blackwell Jounals
ครอบคลุมสาขาวิชา Science, Technology and
Medicine และ Social Science and Humanities
E-Book Morgan & Claypool
ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมและสาขาที่เกี่ยวของ
SIAM E-Books
ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร และคณิตศาสตรประยุกต
Springer Link E-Books 2007
ครอบคลุมสาขาวิชา 12 สาขาวิชา ไดแก Architecture
Design and Art, Business and Economics, Computer
Science, Engineering, Biomedical and Life Science,
Behavioral Sciences, Chemistry & Material Science,
Earth & Environmental Science, Humanities, Social
Science & Law, Medicine, Physics & Astronomy
E-Books ภาษาไทย
ครอบคลุมสาขาวิชา กฎหมาย การศึกษา ภาษาศาสตรและ
วรรณคดี การเกษตรและชีววิทยา การเมืองการปกครอง
กีฬา ทองเที่ยว สุขภาพและอาหาร คอมพิวเตอร ธุรกิจ
เศรษฐศาสตรและการจัดการ ประวัติศาสตรและ
อัตชีวประวัติ วิทยาศาสตร ศาสนา ปรัชญา ศิลปะและ
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม นวนิยาย
นิทาน รวมทั้งหมวดทั่วไป
Academic Search Elite
ครอบคลุมสหสาขาวิชา ไดแก ศึกษาศาสตร บริหารธุรกิจ
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ขอบเขตของเนื้อหา
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรสุขภาพ ฐานขอมูล : มีดรรชนีหรือสาระสังเขป
บทความวารสาร ไมนอยกวา 3,400 ชื่อ (Title) และเอกสาร
ฉบับเต็ม บทความวารสาร (Full Text) ของวารสารไมนอย
กวา 2,000 ชื่อ (Title)
เปนฐานขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ
คอมพิวเตอรของ Association for Computing
Machinery (ACM) ครอบคลุมสารสนเทศจากบทความ
วารสาร นิตยสาร รายงานเอกสารการประชุมและขาวสารให
ขอมูล บรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม
ครอบคลุมสาระสังเขปวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและเอก
ฉบับเต็มของสถาบันการศึกษาที่ไดรบั การรับรองจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวนกวา 1.6 ลานรายการ
(Entries) มี Preview ของวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและ
เอก ตั้งแตป 1997 ถึง ปปจจุบัน
เปนฐานขอมูลเฉพาะทางดานการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุม
การศึกษาทั้งในและตางประเทศ โดยใหขอมูลวารสาร
ทั้งหมด มากกวา 1,870 ชื่อเรื่อง เปนวารสารฉบับเต็มกวา
1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals)
ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และ
รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัย
เฉพาะทางตาง ๆ อีกมากมาย

32

ACM Digital Library

33

ProQuest Digital Dissertations

34

Education Research Complete

35

ISI Web of Science

เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบดวย
ฐานขอมูลยอยดาน Science Citation, Social Science
Citation และ Art & Humanities Citation จากวารสาร
จํานวนกวา 8,500 ชื่อ มีขอมูลมากกวา 1.1 ลานระเบียน

36

ProQuest ABI/INFORM Complete

ครอบคลุมสาขาบริหารธุรกิจ - ABI/INFORM Global เปน
ฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางดานบริหารและการ
จัดการจากวารสาร จํานวนไมนอยกวา 2,900 รายชื่อ
- ABI/INFORM Trade & Industry เปนฐานขอมูลที่มี
เนื้อหาครอบคลุมทางดานการคาและอุตสาหกรรมจาก
วารสารและสิ่งพิมพ จํานวนไมนอยกวา 1,200 รายชื่อ
- ABI/INFORM Dateline เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมทางดานธุรกิจ โดยรวบรวมจากสิ่งพิมพในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา จํานวนไมนอยกวา 190 รายชื่อ
- วิทยานิพนธทางดานบริหารธุรกิจ จํานวนไมต่ํากวา
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ขอบเขตของเนื้อหา
18,000 รายการ

37

38

39
40

41
42
43

44

Springer Link Journal

ครอบคลุมสาขาวิชา Medicine, Medicine & Public
Health, Biomedical and Life Science, Engineering,
Earth & Environmental Science, Russian Library of
Science, Life Sciences, Humanities, Social Sciences
& Law, Chemistry, Chemistry & Material Science
H.W. Wilson
ครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร
ประยุกต เทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตร ศิลปะ ธุรกิจ
การศึกษา มนุษยศาสตร กฎหมาย บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร สังคมศาสตร และสาขาวิชาอื่น ๆ เชน
เคมี ชีววิทยา ฟสิกส ดาราศาสตร สิ่งแวดลอม สัตวศาสตร
และสันทนาการ ฯลฯ รายละเอียดขอมูลมีบรรณานุกรม
สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม
ScienceDirect
ครอบคลุมบทความวารสารสาขาวิทยาศาตร เทคโนโลยี และ
การแพทย จํานวนกวา 1,800 ชื่อเรื่อง
IEEE/IET Electronic Library (IEL)
ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และวิทยาการ
คอมพิวเตอร ฐานขอมูลเปนเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
ของวารสาร นิตยสาร รายงานความกาวหนา และเอกสาร
การประชุมของ IEEE (The Institute of Electrical and
Electronics Engineers) และ IET (The Institute of
Engineering and Technology) รวมทั้งเอกสารมาตรฐาน
ของ IEEE จํานวนกวา 1 ลานรายการ (Documents)
Dissertation Full Text in PDF
เปนฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มจํานวน
Format
3,850 ชื่อเรื่อง ที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
บอกรับ
Net Library
เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส ครอบคลุมสหสาวิชามีจํานวน
5,962 รายการ และหนังสือ Publicly accessiable
eBooks จํานวน 3,400 รายการ
Springer Link eBooks
เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการออนไลนอยางสมบูรณ
แบบ จากสํานักพิมพ Springer-Verlag โดยรวบรวมหนังสือ
มากกวา 2,000 รายชื่อ ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชา
Bilology/Medical Science, Chemistry, Computer
Science/Electrical Engineering, Environmental &
Plant Sciences, Physics/Materials Science, Social &
Behavioral Sciences
ฐานขอมูลวิทยานิพนธ
ครอบคลุมเนื้อหาวิทยานพินธระดับปริญญาโทและปริญญา
สถาบันอุดมศึกษาในไทย (Thai Digital เอกของสถาบันอุดมศึกษาในไทย ไดแก มหาวิทยาลัยทบวง

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ชื่อฐานขอมูล
Collection : TDC)
ฐานขอมูลปริญญานิพนธ สจล.
(KMITL Undergraduate Thesis
Online)
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ขอบเขตของเนื้อหา
เดิม มหาวิทยาลักราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชมงคล
มหาวิทยาลัยสงฆ มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยชุมชน
หนวยงานอื่น และสถาบันพระบรมราชชนก
ครอบคลุมเนื้อหาปริญญานิพนธระดับปริญญาตรีของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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ภาคผนวก ฉ
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหวาง
รายวิชาเฉพาะแขนง และองคความรูใน มคอ.1

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ฉ1. ตารางแสดงความเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาความรู ต ามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 (มคอ. 1) สาขาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรม
อัตโนมัติ) และแขนงวิชาการวัดและควบคุม
1. มคอ.1 องคความรูที่จําเปนในการประกอบวิชาชีพ
๑) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง (Applied Mathematics,
Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรูที่นําเสนอระบบตางๆ ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร
การจํา ลองระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบจํา ลอง ระบบปอนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิว เตอร
เปนตน
๒) องคความรูที่เ กี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู ที่อยู บนพื้น ฐานที่
เกี่ยวของกับการวิเคราะหแรงหรือภาระอื่น ๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะหการเคลื่อนที่ จนกระทั่ง
ถึงการวิเคราะหความเคนและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตาง ๆ ที่มากระทํา
๓) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and Fluid
Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบนความรูพื้นฐานของลักษณะเฉพาะ (Characteristics) และกระบวนการ
ของของไหล หลักการพลศาสตรของของไหล การเคลื่อนที่ของความรอน ระบบทางความรอนและการประยุกตใชที่
เกี่ยวเนื่องทั้งหมด
๔) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบน
พื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกต
ใชงานสสารในดานตาง ๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ
๕) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรูที่เกี่ยวของกับพลังงานประเภท
ตาง ๆ ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนสง เปนตน รวมถึงกลไกหรือหลักการการเปลี่ยนรูปของ
พลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนสําหรับในอนาคต
๖) องคความรูท ี่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) หมายถึง เนื้อหา
ความรูซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรและระบบไฟฟา อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส
คลื่นแมเหล็กไฟฟา สัญญาณ เปนตน รวมไปถึงการประยุกตใชงานดวยเทคโนโลยีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
๗) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง เนื้อหาความรู
ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร
โลจิสติกส รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
๘) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and Environment)
หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบนพื้นฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกตใชงานที่เกี่ยวเนื่องทางดานชีววิทยา สุขภาพ
และสิ่งแวดลอม
2. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดา นพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and Electronics
Engineering)
๒) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation)
๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control)
๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System)
๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management)
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3. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาความรูที่ระบุไวใน มคอ. 1 สาขาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอย
ระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) และแขนงวิชาการวัดและควบคุม
เนื้อหาความรู

องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and Electronics Engineering)
01066064 วงจรไฟฟา
x
x x
ELECTRIC CIRCUIT
01066065 วงจรดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร
x
x
DIGITAL CIRCUITS AND MICROPROCESSORS
01066066 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
x
x x x
ENGINEERING ELECTRONICS
01066550 เครื่องจักรกลไฟฟา
x x
x x
ELECTRICAL MACHINES
(๒) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation)
01066551 การวัดและเครื่องมือวัด
x x x x
x x
MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
01066451 เทอรโมฟลูอดิ ส
x
x
x
THERMO-FLUIDS
01066452 ระบบควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได
x
x
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS
01066453 อุปกรณวัดและควบคุมในกระบวนการ
x x x
x
PROCESS INSTRUMENTATION
(๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control)
01066067 ระบบควบคุม
x x x
x
CONTROL SYSTEMS
01066452 ระบบควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได
x
x
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS
01066453 อุปกรณวัดและควบคุมในกระบวนการ
x x x
x
PROCESS INSTRUMENTATION
01066455 การสื่อสารขอมูลในอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
INDUSTRIAL DATA COMMUNICATION AND AUTOMATION
x
x x
SYSTEMS
01066456 หุนยนตอุตสาหกรรมและวิทัศนจักรกล
x x
x
INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION
01066457 การออกแบบระบบการวัดคุมนิรภัย
x x
x x
SAFETY INSTRUMENTED SYSTEM DESIGN
(๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System)
01066452 ระบบควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได
x
x
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS
01066455 การสื่อสารขอมูลในอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
INDUSTRIAL DATA COMMUNICATION AND AUTOMATION
x
x x
SYSTEMS
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01066456

หุนยนตอุตสาหกรรมและวิทัศนจักรกล
x x
INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION
01066457 การออกแบบระบบการวัดคุมนิรภัย
x x
SAFETY INSTRUMENTED SYSTEM DESIGN
01066458 ปญญาประดิษฐและอินเตอรเนตของสรรพสิ่ง
x
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNET OF THINGS
(๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management)
01066454 การควบคุมคุณภาพและการจัดการอุตสาหกรรม
x
QUALITY CONTROL AND INDUSTRIAL MANAGEMENT
01066455 การสื่อสารขอมูลในอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
INDUSTRIAL DATA COMMUNICATION AND AUTOMATION
x
SYSTEMS
01066457 การออกแบบระบบการวัดคุมนิรภัย
x x
SAFETY INSTRUMENTED SYSTEM DESIGN
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ฉ2. ตารางแสดงความเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาความรู ต ามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
วิศ วกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 (มคอ. 1) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส และแขนงวิชา
เมคคาทรอนิกส
1. มคอ.1 องคความรูที่จําเปนในการประกอบวิชาชีพ
๑) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง (Applied Mathematics,
Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรูที่นําเสนอระบบตางๆ ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร
การจํา ลองระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบจํา ลอง ระบบปอนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิว เตอร
เปนตน
๒) องคความรูที่เ กี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู ที่อยู บนพื้น ฐานที่
เกี่ยวของกับการวิเคราะหแรงหรือภาระอื่น ๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะหการเคลื่อนที่ จนกระทั่ง
ถึงการวิเคราะหความเคนและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตาง ๆ ที่มากระทํา
๓) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and Fluid
Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบนความรูพื้นฐานของลักษณะเฉพาะ (Characteristics) และกระบวนการ
ของของไหล หลักการพลศาสตรของของไหล การเคลื่อนที่ของความรอน ระบบทางความรอนและการประยุกตใชที่
เกี่ยวเนื่องทั้งหมด
๔) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบน
พื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกต
ใชงานสสารในดานตาง ๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ
๕) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรูที่เกี่ยวของกับพลังงานประเภท
ตาง ๆ ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนสง เปนตน รวมถึงกลไกหรือหลักการการเปลี่ยนรูปของ
พลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนสําหรับในอนาคต
๖) องคความรูท ี่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) หมายถึง เนื้อหา
ความรูซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรและระบบไฟฟา อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส
คลื่นแมเหล็กไฟฟา สัญญาณ เปนตน รวมไปถึงการประยุกตใชงานดวยเทคโนโลยีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
๗) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง เนื้อหาความรู
ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร
โลจิสติกส รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
๘) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and Environment)
หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบนพื้นฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกตใชงานที่เกี่ยวเนื่องทางดานชีววิทยา สุขภาพ
และสิ่งแวดลอม
2. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล
๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร
๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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3. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาความรูที่ระบุไวใน มคอ. 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
และแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส
เนื้อหาความรู

องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

(๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล
01006010

กลศาสตรวิศวกรรม
ENGINEERING MECHANICS
01066552 กลศาสตรวัสดุ
MECHANICS OF MATERIALS
01066555 กลศาสตรเครื่องจักรกล
MECHANICS OF MACHINERY
01066560 การออกแบบเครื่องจักรกล
MACHINE DESIGN
01066553 การควบคุมกําลังงานของไหล
FLUID POWER CONTROL
(๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
01066065

วงจรดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร
DIGITAL CIRCUITS AND MICROPROCESSORS
01066064 วงจรไฟฟา
ELECTRIC CIRCUITS
01066066 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ENGINEERING ELECTRONICS
01066550 เครื่องจักรกลไฟฟา
ELECTRICAL MACHINES
01066556 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
POWER ELECTRONICS
01066557 ระบบไฟฟากําลัง
ELECTRICAL POWER SYSTEM
01066559 การออกแบบระบบไฟฟา
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
(๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร
01006012
01066067
01066551
01066554
01066561

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
COMPUTER PROGRAMMING
ระบบควบคุม
CONTROL SYSTEMS
การวัดและเครื่องมือวัด
MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
การควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี
SEQUENCE CONTROL AND PLC
การสื่อสารขอมูลทางอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DATA COMMUNICATIONS
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(๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต
01006015
01066558
01066562
01066571
01066572
01066573
01066574
01066575

เขียนแบบวิศวกรรม
ENGINEERING DRAWING
การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ ผลิต และวิเคราะห
CAD/CAM/CAE
หุนยนตอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ROBOTICS
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 1
MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 2
MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 2
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 3
MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 3
โครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
MECHATRONICS ENGINEERING PROJECT
โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
MECHATRONICS ENGINEERING CAPSTONE PROJECT
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มคอ. 2

ฉ3. ตารางแสดงความเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาความรู ต ามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 (มคอ. 1) สาขาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรม
อัตโนมัติ) และแขนงวิชาออโตเมชัน
1. มคอ.1 องคความรูที่จําเปนในการประกอบวิชาชีพ
๑) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง (Applied Mathematics,
Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรูที่นําเสนอระบบตางๆ ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร
การจํา ลองระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบจํา ลอง ระบบปอนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิว เตอร
เปนตน
๒) องคความรูที่เ กี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู ที่อยู บนพื้น ฐานที่
เกี่ยวของกับการวิเคราะหแรงหรือภาระอื่น ๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะหการเคลื่อนที่ จนกระทั่ง
ถึงการวิเคราะหความเคนและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตาง ๆ ที่มากระทํา
๓) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and Fluid
Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบนความรูพื้นฐานของลักษณะเฉพาะ (Characteristics) และกระบวนการ
ของของไหล หลักการพลศาสตรของของไหล การเคลื่อนที่ของความรอน ระบบทางความรอนและการประยุกตใชที่
เกี่ยวเนื่องทั้งหมด
๔) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบน
พื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกต
ใชงานสสารในดานตาง ๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ
๕) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรูที่เกี่ยวของกับพลังงานประเภท
ตาง ๆ ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนสง เปนตน รวมถึงกลไกหรือหลักการการเปลี่ยนรูปของ
พลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนสําหรับในอนาคต
๖) องคความรูท ี่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) หมายถึง เนื้อหา
ความรูซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรและระบบไฟฟา อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส
คลื่นแมเหล็กไฟฟา สัญญาณ เปนตน รวมไปถึงการประยุกตใชงานดวยเทคโนโลยีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
๗) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง เนื้อหาความรู
ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร
โลจิสติกส รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
๘) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and Environment)
หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบนพื้นฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกตใชงานที่เกี่ยวเนื่องทางดานชีววิทยา สุขภาพ
และสิ่งแวดลอม
2. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดา นพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and Electronics
Engineering)
๒) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation)
๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control)
๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System)
๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management)
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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3. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาความรูที่ระบุไวใน มคอ. 1 สาขาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอย
ระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) และแขนงวิชาออโตเมชัน
เนื้อหาความรู

องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and Electronics Engineering)
01066064 วงจรไฟฟา
x
x x
ELECTRIC CIRCUIT
01066065 วงจรดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร
x
x
DIGITAL CIRCUITS AND MICROPROCESSORS
01066066 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
x
x x x
ENGINEERING ELECTRONICS
01066650 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟา
x x
x x
ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION
(๒) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation)
01066651 พื้นฐานทางแฟคทอรีออโตเมชัน
x x x x
x
FACTORY AUTOMATION BASICS
01066652 พื้นฐานทางโพรเซสออโตเมชัน
x x x x
x
PROCESS AUTOMATION BASICS
01066654 การออกแบบระบบไฟฟาสําหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม
x
x x x
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN FOR INDUSTRIAL AUTOMATION
01066662 การออกแบบโพรเซสออโตเมชัน
x
x x
PROCESS AUTOMATION DESIGN
(๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control)
01066652 พื้นฐานทางโพรเซสออโตเมชัน
x x x x
x
PROCESS AUTOMATION BASICS
01066653 แมชชีนออโตเมชัน
x x
x x x
MACHINE AUTOMATION
01066656 พีเอซีและการประยุกตใชงาน
PROGRAMMABLE AUTOMATION CONTROLLERS AND THEIR
x
x x
APPLICATIONS
01066657 การออกแบบแฟคทอรีออโตเมชัน
x
x x
FACTORY AUTOMATION DESIGN
01066662 การออกแบบโพรเซสออโตเมชัน
x
x x
PROCESS AUTOMATION DESIGN
(๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System)
01066655 เทคโนโลยีโรงงานดิจิทัล
x
x x x
DIGITAL FACTORY TECHNOLOGIES
01066657 การออกแบบแฟคทอรีออโตเมชัน
x
x x
FACTORY AUTOMATION DESIGN
01066658 ระบบฐานขอมูลและอีอารพี
x
x x
DATABASE AND ERP SYSTEMS

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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01066660

เอ็มอีเอส
x
MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS
01066661 สกาดาและการผสานระบบ
x
SCADA AND SYSTEM INTEGRATION
01066662 การออกแบบโพรเซสออโตเมชัน
x
PROCESS AUTOMATION DESIGN
(๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management)
01066659 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมออโตเมชัน
x
AUTOMATION ENGINEERING ECONOMICS
01066660 เอ็มอีเอส
x
MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS
01066661 สกาดาและการผสานระบบ
x
SCADA AND SYSTEM INTEGRATION

x
x

x

x

x

x

x
x
x
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มคอ. 2

ภาคผนวก ช
ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานผลการเรียนรูใน มคอ. 1 กับ
PLOs ของหลักสูตรปรับปรุง

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ญ-2

ความเชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตร (PEOs) และผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (PLOs)
ความเชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตร (Program Educational Objectives) และผลลัพธการ
เรียนรู (ที่คาดหวัง) ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) เพื่อผลิตบัณฑิต ในหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรม
เมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค แสดงไดดังนี้

Program Learning Outcomes

Program Educational Objectives

PLO1: ระบุประเด็นปญหา และหาแนวทางแกปญหาทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชาที่
ซับซอนได โดยประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร
และความรูเฉพาะแขนงวิชาในการสราง/รวมสรางนวัตกรรมหรือผลงานดานวิศวกรรม
เพื่อตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
PLO2: ประยุกตใชการออกแบบทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชาเพื่อนําเสนอวิธี
แกปญหาไดตามขอกําหนด โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความนาเชือ่ ถือ และความ
คุมคา
PLO3: ใชภาษา วิธีการสือ่ สาร และการนําเสนอเชิงวิชาการอยางเหมาะสมกับบริบท
ของวิชาชีพวิศวกรรม
PLO4: แสดงออกถึงความรับผิดชอบตองานและผลงานของตนโดยยึดมั่นหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และแสดงออกถึงทักษะการตัดสินใจที่
คํานึงถึงผลกระทบจากการใชวิธีแกปญหาทางวิศวกรรมตอบริบททางสังคมและ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และบริบทโลก
PLO5: แสดงออกถึงภาวะความเปนผูนํา การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
และการทํางานรวมกับทีม
PLO6: พัฒนาการทดลอง/ทดสอบที่เหมาะสมกับการแกปญหา และดําเนินการ
ทดลอง/ทดสอบตามกิจกรรมที่กําหนดไดอยางถูกตองโดยคํานึงถึงความปลอดภัยใน
การทํางาน รวมถึงวิเคราะหและประเมินตามหลักวิศวกรรมเพื่อสรุปผลการทดลอง
PLO7: แสดงออกถึงความสนใจใฝรูและวางแผนในการพัฒนาตนเอง

1
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ญ-3

ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง PLOs/Sub-PLOs และมาตรฐานการเรียนรูใน มคอ.1
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับหลักสูตร
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน)
PLO1: ระบุประเด็นปญหา
และหาแนวทางแกปญหาทาง
วิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชาที่
ซับซอนได โดยประยุกตใช
หลักการทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร
และความรูเฉพาะแขนงใน
การสราง/รวมสรางนวัตกรรม
หรือผลงานดานวิศวกรรมเพื่อ
ตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการ

PLO1-A: ระบุประเด็นปญหา และจุด
ซับซอนในกระบวนงาน โดยประยุกตใช
หลักการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
วิศวกรรมศาสตร และความรูเฉพาะ
แขนงวิชา

PLO1-B: วิเคราะห และระบุปจจัยและ
ความสัมพันธของปจจัยของความ
ซับซอน ที่สงผลตอการขับเคลือ่ นของ
ระบบไดอยางสมเหตุสมผล

PLO1-C: หาแนวทางใหม ในการ
แกปญหา โดยใชความรูจากงานวิจัย
พัฒนาทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชาใน
ระดับแนวหนา และคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ความนาเชือ่ ถือ และความ
คุมคา ตลอดจนบอกถึงผลกระทบจาก
การแกไขปญหาได

มาตรฐานผลการเรียนรูใน มคอ.1
(วิศวกรรมศาสตร)
2. ความรู
2.1 มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตร
พื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงาน
ทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของและการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.2 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่
สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
2.3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่
ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุป
ประเด็นปญหาและความตองการ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.4 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจาก
การใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร
สังคม และสิ่งแวดลอม
2. ความรู
2.4 สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวย
วิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร
เปนตน
3. ทักษะทางปญญา
3.3 สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดาน
วิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอ มูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.4 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจาก
การใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร
สังคม และสิ่งแวดลอม
2. ความรู
2.5 สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของ
ตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ญ-4
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับหลักสูตร
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน)

มาตรฐานผลการเรียนรูใน มคอ.1
(วิศวกรรมศาสตร)

3. ทักษะทางปญญา
3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุน ในการปรับใช
องคความรูท่เี กี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิม
ไดอยางสรางสรรค
PLO2: ประยุกตใชการ
PLO2-A: วิเคราะหแนวคิดในการ
2. ความรู
ออกแบบทางวิศวกรรมเฉพาะ ออกแบบทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชา 2.1 มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตร
แขนงวิชาเพื่อนําเสนอวิธี
ที่นําไปใช และบอกถึงประโยชนทคี่ าดวา พื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
แกปญหาไดตามขอกําหนด
จะไดรบั
และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงาน
โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของและการสราง
ความนาเชื่อถือ และความ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
คุมคา
2.2 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่
สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
2.4 สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวย
วิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร
เปนตน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุป
ประเด็นปญหาและความตองการ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
PLO2-B: เสนอวิธีแกปญหาโดยใชการ
ออกแบบทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชา
ที่เลือก โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ความนาเชื่อถือ และความคุมคา

2. ความรู
2.5 สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของ
ตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
3. ทักษะทางปญญา
3.3 สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดาน
วิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอ มูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม
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ญ-5
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับหลักสูตร
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน)
PLO2-C: วางแผนขั้นตอนในการ
ดําเนินงาน และดําเนินการตามแผน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว

PLO3: ใชภาษา วิธีการ
สื่อสาร และการนําเสนอเชิง
วิชาการอยางเหมาะสมกับ
บริบทของวิชาชีพวิศวกรรม

PLO3-A: ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และศัพททางเทคนิคในการสื่อสารใน
งานวิศวกรรม

PLO3-B: เขียนรายงานและนําเสนอ
ตามหลักวิชาการ

PLO4: แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบตองานและผลงาน
ของตนโดยยึดมั่นหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และแสดงออกถึงทักษะการ
ตัดสินใจที่คํานึงถึงผลกระทบ
จากการใชวิธีแกปญ
 หาทาง
วิศวกรรมตอบริบททางสังคม
และเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และบริบทโลก

PLO4-A: แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ตองานและผลงานของตน
PLO4-B: แสดงออกถึงการปฏิบัตงิ านที่
ไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการและวิชาชีพ
PLO4-C: แสดงออกถึงความมีระเบียบ
วินัย และความซื่อสัตย

มาตรฐานผลการเรียนรูใน มคอ.1
(วิศวกรรมศาสตร)
2. ความรู
2.5 สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของ
ตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
พัฒนาการเรียนรูของทั้งของตนเอง และ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการ
ทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
5.5 สามารถใชเครื่องคํานวณและเครื่องมือทาง
วิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม
ที่เกี่ยวของได
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 สามารถสือ่ สารกับกลุมคนที่หลากหลาย และ
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถใชความรูใ นสาขาวิชาชีพมาสือ่ สารตอ
สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
5.4 มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทัง้ ทางการพูด
การเขียน และการสือ่ ความหมายโดยใช
สัญลักษณ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงเวลา รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรและสังคม
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และ
มีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 เขาใจและซาบซึ้งวัฒนธรรมไทย ตระหนักใน
คุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
1.2 มีวินัย ตรงเวลา รับผิดชอบตอตนเองและ
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ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับหลักสูตร
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PLO4-D: แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ถูก
กาลเทศะ

PLO5: แสดงออกถึงภาวะ
ความเปนผูนํา การยอมรับ
ความแตกตางระหวางบุคคล
และการทํางานรวมกับทีม

PLO4-E: แสดงออกถึงทักษะการ
ตัดสินใจที่คาํ นึงถึงผลกระทบจากการใช
วิธีแกปญหาทางวิศวกรรมตอบริบททาง
สังคมและเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และ
บริบทโลก
PLO5-A: แสดงออกถึงภาวะความเปน
ผูนํา

มาตรฐานผลการเรียนรูใน มคอ.1
(วิศวกรรมศาสตร)
สังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรและสังคม
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 เขาใจและซาบซึ้งวัฒนธรรมไทย ตระหนักใน
คุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
1.2 มีวินัย ตรงเวลา รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรและสังคม
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.4 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจาก
การใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร
สังคม และสิ่งแวดลอม

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถ
ทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.2 สามารถเปนผูริ่เริ่มแสดงประเด็นในการแกไข
สถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหา
สถานการณตาง ๆ
PLO5-B: แสดงออกถึงการมีวุฒิภาวะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
โดยการเคารพสิทธิและรับฟงความ
1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถ
คิดเห็นของผูอ ื่น การใหเกียรติผอู นื่ และ ทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
การไมนําทัศนคติของตนไปตัดสินผูอื่น ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
PLO5-C: แสดงออกถึงความสามารถใน 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
รับผิดชอบ
4.4 รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบใน
การทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่น
ทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ
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มาตรฐานผลการเรียนรูใน มคอ.1
(วิศวกรรมศาสตร)

PLO5-D: แสดงออกถึงการทํางานเปน
ทีม

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถ
ทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
PLO6: พัฒนาการทดลอง
PLO6-A: พัฒนาการทดลองทดสอบที่ 2. ความรู
ทดสอบที่เหมาะสมกับการ
เหมาะสมกับการแกปญหา และ
2.5 สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของ
แกปญหา และดําเนินการ
ดําเนินการทดลองทดสอบไดดวยตนเอง ตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
ทดลองทดสอบตามกิจกรรมที่ ในกิจกรรมที่กําหนดอยางถูกตอง โดย
3. ทักษะทางปญญา
กําหนดไดอยางถูกตองโดย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน
3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุน ในการปรับใช
คํานึงถึงความปลอดภัยในการ
องคความรูท่เี กี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ
ทํางาน รวมถึงวิเคราะหและ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิม
ประเมินตามหลักวิศวกรรม
ไดอยางสรางสรรค
เพื่อสรุปผลการทดลอง
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.5 สามารถใชเครื่องคํานวณและเครื่องมือทาง
วิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม
ที่เกี่ยวของได
PLO6-B: วิเคราะหผลการทดลอง
2. ความรู
ทดสอบ และประเมินตามหลักวิศวกรรม 2.2 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่
เพื่อสรุปผลการทดลอง
สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
3. ทักษะทางปญญา
3.1 มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุป
ประเด็นปญหาและความตองการ
PLO7: แสดงออกถึงความ
PLO7-A: แสดงออกถึงความสนใจใฝรู 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
สนใจใฝรูและวางแผนในการ
รับผิดชอบ
พัฒนาตนเอง
4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
พัฒนาการเรียนรูของทั้งของตนเอง และ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
PLO7-B: แสดงออกถึงการประเมินและ 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
รับผิดชอบ
4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
พัฒนาการเรียนรูของทั้งของตนเอง และ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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PLO7-C: คนควาและเลือกขอมูลที่นา
เชื่อ และใชขอมูลที่คนควาในการ
แกปญหาหรืองานอื่น ๆ ดวยตนเอง

มาตรฐานผลการเรียนรูใน มคอ.1
(วิศวกรรมศาสตร)
3. ทักษะทางปญญา
3.5 สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรู
เพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวติ
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและ
เทคโนโลยีใหม ๆ
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ญ-2

มคอ. 2

เหตุผลการขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน
ฉบับป พ.ศ. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบั น เทคโนโลยี พระจอมเกล า เจา คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที…่ ………………………………………………
2. สภาสถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุม
ครั้งที่ …………… เมื่อวันที่ …………………………………………….
3. หลักสูตรฉบับปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2563 ตั้งแต
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1 ปรับเปลี่ยนโครงสรางของหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามแนว
TABEE รวมถึงการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (เฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม และแขนงวิชา
เมคคาทรอนิกส)
4.2 ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคของหลักสูตร (Program Educational Obejectives: PEOs) ใหตอบสนองความ
ตองการของสังคมและองคกรผูมีสวนไดสวนเสียหรือเกี่ยวของในการใชประโยชนจากผลลัพธ การเรี ยนรู
ระดับหลักสูตร
4.3 ปรับเปลี่ยนผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) ใหตอบสนองกับ
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียมากขึ้น
4.4 ปรับเปลี่ยนชื่อแขนงวิชา เพื่อความชัดเจนในการสื่อสารระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย และสอดคลองกับเกณฑ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามแนว TABEE สําหรับหลักสูตรที่มีแขนงวิชาใหเลือกเรียน
4.5 ปรับปรุงแกไขในหมวดวิชาเฉพาะ เพื่อทําใหหลักสูตรฯ มีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคแตกตางกันไปตาม
แขนงวิชามากขึ้นในการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่แตกตางกัน และเพื่อเพิ่มโอกาสให
นักศึ กษาที่เลือกเรียนในแขนงวิ ชาการวัดและควบคุม มี คุณสมบัติในการยื่ นสมัครสอบขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
5.1 ปรับเปลี่ยนจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้นเปน 149 หนวยกิต จากเดิม 146 หนวยกิต โดยการปด
รายวิชาเดิม/เปดรายวิชาใหม เพื่อใหนักศึกษาที่เลือกเรียนในแขนงวิชาการวัดและควบคุม และแขนงวิชา
เมคคาทรอนิก ส มี คุณ สมบัติ ใ นการยื่ น สมั ค รสอบขอรั บ ใบอนุญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิศ วกรรมในสาขา
วิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟากําลัง
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5.2 ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคของหลักสูตรเพิ่มขึ้นเปน 5 ขอ จากเดิม 4 ขอ โดยมีการยุบรวบขอความที่ซ้ําซอน
และระบุเพิ่มวา เปนหลักสูตรที่มีแขนงวิชาใหเลือกเรียน และมีความมุงหวั งใหผูสําเร็จการศึกษาในแขนง
วิชาการวัดและควบคุมและแขนงวิชาเมคคาทรอนิกสมีความสามารถประกอบวิชาขีพวิศวกรรมควบคุม
5.3 ปรับเปลี่ยนผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรโดยมีการยุบรวบขอความที่ซ้ําซอน เปน 7 ขอ จากเดิม 8 ขอ
5.4 ปรับเปลี่ยนชื่อแขนงวิชาใหมเปน “แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส” จากเดิม “แขนงวิชาเมคคาทรอนิกสและ
ระบบควบคุม”
5.5 ปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5.6 ปรับปรุงในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้
5.6.1 มีการปรับเปลี่ยนจํานวนหนวยกิต
5.6.2 มีการเพิ่มรายวิชาแยกตามแขนงวิชา เพื่อใหมีจุดเนนและความเปนเฉพาะทาง
5.6.3 มีการยายกลุมวิชา
5.6.4 มีการปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชา หนวยกิต และปรับปรุงเนื้อหาวิชา/คําอธิบายรายวิชา
5.6.5 มีการปดรายวิชา
5.6.6 มีปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาสําหรับแตละแขนงวิชาใหสอดคลองกับรายวิชาใหมในหมวดวิชาเฉพาะ
(รายละเอียดในขอ 5.6.1-5.6.5 แสดงในตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
โครงสรางเดิม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมคุณคาแหงชีวิต
กลุมวิถีแหงสังคม
กลุมศาสตรแหงการคิด
กลุมศิลปะแหงการจัดการ
กลุมภาษาและการสื่อสาร
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร
กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชา
กลุมวิชาศึกษาทางเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

(จํานวนหนวยกิต)
30
6
3
3
3
12
3
110
24
19
18
43
6
6
146

โครงสรางใหม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมคุณคาแหงชีวิต
กลุมวิถีแหงสังคม
กลุมศาสตรแหงการคิด
กลุมศิลปะแหงการจัดการ
กลุมภาษาและการสื่อสาร
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร
กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชา
กลุมวิชาศึกษาทางเลือก (แยกเรียน
ตามแขนงวิชา)
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

(จํานวนหนวยกิต)
30
6
3
3
3
12
3
113
30
13
13
57
(รวมอยูในกลุมวิชา
เฉพาะแขนงวิชา)

6
149
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หมวดวิชา

เกณฑ
กระทรวงศึกษาธิการ
(จํานวนหนวยกิต)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร
กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชา
กลุมวิชาศึกษาทางเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ไมนอ ยกวา 30
ไมนอ ยกวา 84

ไมนอ ยกวา 6
ไมนอ ยกวา 120

จํานวนหนวยกิต
โครงสรางเดิม
(จํานวนหนวยกิต)

โครงสรางใหม
(จํานวนหนวยกิต)

30
110
24

30
113
30

19
18
43
6
6
146

13
13
57
(รวมอยูในกลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชา)

6
149

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2563)
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
01066062 สถิติวิศวกรรม
3 (3-0-6)
01066063

การคํานวณเชิงเลข
3 (3-0-6)

กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
01066052
วงจรไฟฟา
3 (3-0-6)

01066053

เหตุผลในการปรับปรุง
เปดรายวิชาใหม
เพื่อเสริมสรางความรู
พื้นฐานและสอดคลอง
กับ TABEE
เปดรายวิชาใหม
เพื่อเสริมสรางความรู
พื้นฐานและสอดคลอง
กับ TABEE
ปดรายวิชา (เปลี่ยน
รหัสวิชา ปรับปรุง
เนื้อหาวิชา และเปลี่ยน
กลุมวิชาเปนเฉพาะ
บังคับ)
ปดรายวิชา (เปลี่ยน
รหัสวิชา ปรับปรุง
เนื้อหาวิชา และเปลี่ยน
กลุมวิชาเปนเฉพาะ
บังคับ)

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)

กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
01066064

วงจรไฟฟา
3 (3-0-6)

ปดรายวิชา 01066052
เปดรายวิชานี้แทน
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2563)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)

01066054

01066065

01066055

วงจรดิจิตอลและ
ไมโครโปรเซสเซอร
3 (3-0-6)
เครื่องมือวัดทางไฟฟาและการวัด
3 (3-0-6)

01066056

เครื่องจักรกลไฟฟา
3 (3-0-6)

01066057

อุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลง
สัญญาณ
3 (3-0-6)

01066058

ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
การทดลองทางวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกสและออโตเมชัน 1
1 (0-3-2)

01066060

01066061

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
และเปลี่ยนกลุมวิชา
วงจรดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร เปลี่ยนรหัสวิชา
3 (3-0-6)
และปรับเปลี่ยนชื่อวิชา

01066066

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)

01066067

ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกสและออโตเมชันพื้นฐาน
1 (0-3-0)

01066059

การทดลองทางวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกสและออโตเมชัน 2
2 (0-6-4)

กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม (ก. วิชาบังคับ)
01066151
สถิติและการคํานวณเชิงเลข
3 (3-0-6)

ปดรายวิชา (เปลี่ยน
รหัสวิชา ปรับปรุง
เนื้อหาวิชา และเปลี่ยน
กลุมวิชาเปนวิชาบังคับ
เฉพาะแขนง)
ปดรายวิชา 01066053
เปดรายวิชานี้แทน
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
และเปลี่ยนกลุมวิชา
ปดรายวิชา (เปลี่ยน
รหัสวิชา ปรับปรุง
เนื้อหาวิชา และเปลี่ยน
กลุมวิชาเปนวิชาบังคับ
เฉพาะแขนง)
ปดรายวิชา (เปลี่ยน
รหัสวิชา ปรับปรุง
เนื้อหาวิชา และเปลี่ยน
กลุมวิชาเปนวิชาบังคับ
เฉพาะแขนง)
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
และปรับหนวยกิต
ปดรายวิชา (เปลี่ยน
รหัสวิชา ปรับปรุง
เนื้อหาวิชา และเปลี่ยน
กลุมวิชาเปนวิชาบังคับ
เฉพาะแขนง)
ปดรายวิชา (เปลี่ยน
รหัสวิชา ปรับปรุง
เนื้อหาวิชา และเปลี่ยน
กลุมวิชาเปนวิชา
พื้นฐานทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร)
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2563)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)
01066550 เครื่องจักรกลไฟฟา
3 (3-0-6)

01066551

การวัดและเครื่องมือวัด
3 (3-0-6)

01066556

อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3 (3-0-6)

01066557

ระบบไฟฟากําลัง
3 (3-0-6)

01066559

การออกแบบระบบไฟฟา
3 (3-0-6)

เทอรโมฟลูอดิ ส
3 (3-0-6)
ระบบควบคุมเชิงตรรกะที่
โปรแกรมได
3 (3-0-6)
อุปกรณวัดและควบคุมใน
กระบวนการ
3 (3-0-6)
สัญญาณและระบบ
3 (3-0-6)

01066451

เทอรโมฟลูอดิ ส
3 (3-0-6)
ระบบควบคุมเชิงตรรกะที่
โปรแกรมได
3 (3-0-6)
อุปกรณวัดและควบคุมใน
กระบวนการ
3 (3-0-6)

01066156

การจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

01066454

การควบคุมคุณภาพและการ
จัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

01066157

การสื่อสารขอมูลในอุตสาหกรรม
และระบบอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
หุนยนตอุตสาหกรรมและวิทัศน
จักรกล
3 (3-0-6)
การออกแบบระบบการวัดคุม
นิรภัย
3 (3-0-6)

01066455

การสื่อสารขอมูลในอุตสาหกรรม
และระบบอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
หุนยนตอุตสาหกรรมและวิทัศน
จักรกล
3 (3-0-6)
การออกแบบระบบการวัดคุม
นิรภัย
3 (3-0-6)

01066152
01066153
01066154
01066155

01066158
01066159

01066452
01066453

01066456
01066457

เหตุผลในการปรับปรุง
ปดรายวิชา 01066056
เปดรายวิชานี้แทน
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
และเปลี่ยนกลุมวิชา
ปดรายวิชา 01066055
และ 01066057 เปด
รายวิชานี้แทน ปรับปรุง
เนื้อหาวิชา และเปลี่ยน
กลุมวิชา
ปดรายวิชา 01066254
เปดรายวิชานี้แทน
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ปดรายวิชา 01066255
เปดรายวิชานี้แทน
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ปดรายวิชา 01066258
เปดรายวิชานี้แทน
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
และปรับปรุงเนื้อหาวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปดรายวิชา (รวมเนื้อหา
ที่สําคัญเขากับรายวิชา
01066067)
ปดรายวิชา 01066156
และ 01066173 เปด
รายวิชานี้แทน
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ญ-7
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2563)
01066160
ปญญาประดิษฐและอินเตอรเน็ต
ของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)

01066161

01066162
01066163
01066164

ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบ
โปรแกรมไดและแบบกระจาย
หนาที่
1 (0-3-2)
ปฏิบัติการการวัดคุมใน
กระบวนการและการสอบเทียบ
1 (0-3-2)
ปฏิบัติการเครือขายอุตสาหกรรม
และระบบสกาดา
1 (0-3-2)
ปฏิบัติการหุนยนตอุตสาหกรรม
และวิทัศนจักรกล
1 (0-3-2)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)
01066458 ปญญาประดิษฐและอินเตอรเน็ต
ของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
01066460 ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดและ
ควบคุม
2 (0-6-0)
01066461

01066462
01066463
01066464
01066466

กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม (ข. วิชาเลือก)
01066171 กระบวนการพลศาสตรและการ
01066471
ควบคุม
3 (3-0-6)
01066172 มาตรวิทยาในเชิงวิศวกรรม
01066472
3 (3-0-6)
01066173 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
01066174
01066175
01066176

วาลวควบคุมและแอคทูเอเตอร
3 (3-0-6)
เครื่องมือวัดเชิงวิเคราะหใน
กระบวนการ
3 (3-0-6)
การทดสอบแบบไมทําลายวัตถุ
เพื่อการบํารุงรักษา
3 (3-0-6)

01066473
01066474
01066475

ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบ
โปรแกรมไดและแบบกระจาย
หนาที่
1 (0-3-0)
ปฏิบัติการการวัดคุมใน
กระบวนการและการสอบเทียบ
1 (0-3-0)
ปฏิบัติการเครือขายอุตสาหกรรม
และระบบสกาดา
1 (0-3-0)
ปฏิบัติการหุนยนตอุตสาหกรรม
และวิทัศนจักรกล
1 (0-3-0)
โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรม
การวัดและควบคุม
3 (0-9-0)
กระบวนการพลศาสตรและการ
ควบคุม
3 (3-0-6)
มาตรวิทยาในเชิงวิศวกรรม
3 (3-0-6)

วาลวควบคุมและแอคทูเอเตอร
3 (3-0-6)
เครื่องมือวัดเชิงวิเคราะหใน
กระบวนการ
3 (3-0-6)
การทดสอบแบบไมทําลายวัตถุ
เพื่อการบํารุงรักษา
3 (3-0-6)

เหตุผลในการปรับปรุง
เปลี่ยนรหัสวิชา

ปดรายวิชา 01066061
เปดรายวิชานี้แทน
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ปรับหนวยกิต
และเปลี่ยนกลุมวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
และปรับหนวยกิต
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
และปรับหนวยกิต
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
และปรับหนวยกิต
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
และปรับหนวยกิต
เปดรายวิชาใหม

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปดรายวิชา (เปลี่ยน
รหัสวิชา ปรับปรุง
เนื้อหาวิชา และเปลี่ยน
กลุมวิชาเปนวิชาบังคับ)
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ญ-8
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2563)
01066177
ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก
3 (3-0-6)
01066178
การวัดเสมือน
3 (3-0-6)
01066179
อิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
3 (3-0-6)
01066181 ระบบควบคุมแบบเชิงกระจาย
หนาที่
3 (3-0-6)
01066182 วิศวกรรมการควบคุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
01066183 เมคคาทรอนิกสและการควบคุม
แบบดิจิตอล
3 (3-0-6)
01066184 โครงขายประสาทเทียมและระบบ
ฟซซี
3 (3-0-6)
01066185 การควบคุมกระบวนการและ
กระบวนการอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
01066186 ระบบควบคุมดิจิตอล
3 (3-0-6)
01066187 ระบบฝงตัวสําหรับการ
ประยุกตใชในงานวิศวกรรมการ
วัดและควบคุม
3 (3-0-6)
01066188 เครื่องจักรควบคุมเชิงเลขและ
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ
3 (3-0-6)
01066189 ระบบไฟฟาเครื่องกลระดับ
จุลภาค
3 (3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)
01066476 ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก
3 (3-0-6)
01066477 การวัดเสมือน
3 (3-0-6)
01066478 อิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
3 (3-0-6)

01066191

หัวขอคัดสรรในงานวิศวกรรม
การวัดและควบคุม
3 (3-0-6)
ปญหาพิเศษในงานวิศวกรรม
การวัดและควบคุม
3 (2-2-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปดรายวิชา

01066479

วิศวกรรมการควบคุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปดรายวิชา

01066480
01066481

01066482

โครงขายประสาทเทียมและระบบ
ฟซซี
3 (3-0-6)
การควบคุมกระบวนการและ
กระบวนการอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
ระบบควบคุมดิจิทัล
3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปดรายวิชา

01066483
01066484
01066485

01066190

เหตุผลในการปรับปรุง
เปลี่ยนรหัสวิชา

01066486

เครื่องจักรควบคุมเชิงเลขและ
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ
3 (3-0-6)
ระบบไฟฟาเครื่องกลระดับจุลภาค
3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา

เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงาน
การสั่นสะเทือน
3 (3-0-6)
หัวขอคัดสรรในงานวิศวกรรม
การวัดและควบคุม
3 (3-0-6)

เปดรายวิชาใหม

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปดรายวิชา

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ญ-9
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2563)
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม (ค. กลุม วิชาการศึกษาทางเลือก)
01066023
โครงงาน 1
01066465 โครงงานทางวิศวกรรมการวัดและ
3 (0-9-0)
ควบคุม
6 (0-18-0)
01066024
โครงงาน 2
3 (0-9-0)
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส (ก. กลุมวิชาบังคับ)
01066550

01066251

กลศาสตรวัสดุ
3 (3-0-6)

01066551

การวัดและเครื่องมือวัด
3 (3-0-6)

01066552

กลศาสตรวัสดุ
3 (3-0-6)
การควบคุมกําลังงานของไหล
3 (3-0-6)

01066553

01066253

01066252
01066254
01066255
01066256
01066257
01066258
01066259

เครื่องจักรกลไฟฟา
3 (3-0-6)

การควบคุมแบบอันดับและ
พีแอลซี
3 (3-0-6)
กลศาสตรเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3 (3-0-6)
ระบบไฟฟากําลัง
3 (3-0-6)
การใชคอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบ ผลิต และวิเคราะห
3 (3-0-6)
การขับทางไฟฟา
3 (3-0-6)

01066554

การออกแบบระบบไฟฟา
3 (3-0-6)
การออกแบบเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)

01066559

01066555
01066556
01066557
01066558

01066560

การควบคุมแบบอันดับและ
พีแอลซี
3 (3-0-6)
กลศาสตรเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3 (3-0-6)
ระบบไฟฟากําลัง
3 (3-0-6)
การใชคอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบ ผลิต และวิเคราะห
3 (3-0-6)

การออกแบบระบบไฟฟา
3 (3-0-6)
การออกแบบเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)

เหตุผลในการปรับปรุง
ปดรายวิชา 01066023
และ 01066024
เปดรายวิชานี้แทน
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ปรับหนวยกิต และ
เปลี่ยนกลุมวิชา
ปดรายวิชา 01066056
เปดรายวิชานี้แทน
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
และเปลี่ยนกลุมวิชา
ปดรายวิชา 01066055
และ 01066057 เปด
รายวิชานี้แทน ปรับปรุง
เนื้อหาวิชา และเปลี่ยน
กลุมวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปดรายวิชา 01066260
เปดรายวิชานี้แทน
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
และเปลี่ยนกลุมวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปดรายวิชา (เปลี่ยน
รหัสวิชา และเปลี่ยน
กลุมวิชาเปนวิชาเลือก)
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ญ-10
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2563)

01066262

ความปลอดภัยทางไฟฟา
3 (3-0-6)

01066263

การทดลองทางวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส 1
2 (0-6-3)

01066264

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)
01066561 การสื่อสารขอมูลทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
01066562 หุนยนตอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

01066571

ปฏิบัติการวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส 1
2 (0-6-0)

01066572

ปฏิบัติการวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส 2
2 (0-6-0)

01066573

ปฏิบัติการวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส 3
2 (0-6-0)

01066575

โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส
3 (0-9-0)

เตรียมความพรอมโครงงาน
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
2 (0-6-3)

กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส (ข. กลุมวิชาเลือก)
010665260 การควบคุมกําลังงานของไหล
3 (3-0-6)
01066261

หุนยนตอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

01066271

การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)

01066581

การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)

เหตุผลในการปรับปรุง
เปดรายวิชาใหม
ปดรายวิชา 01066261
เปดรายวิชานี้แทน
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
และเปลี่ยนกลุมวิชา
ปดรายวิชา (เปลี่ยน
รหัสวิชา ปรับชื่อวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
และเปลี่ยนกลุมวิชาเปน
วิชาเลือก)
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับเนื้อหา และปรับ
หนวยกิต
ปดรายวิชา 01066061
เปดรายวิชานี้แทน
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ปรับหนวยกิต
และเปลี่ยนกลุมวิชา
ปดรายวิชา
ปดรายวิชา 01066264
เปดรายวิชานี้แทน
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
และปรับหนวยกิต
เปดรายวิชาใหม

ปดรายวิชา (เปลี่ยน
รหัสวิชา ปรับปรุง
เนื้อหาวิชา และเปลี่ยน
กลุมวิชาเปนวิชาบังคับ)
ปดรายวิชา (เปลี่ยน
รหัสวิชา ปรับปรุง
เนื้อหาวิชา และเปลี่ยน
กลุมวิชาเปนวิชาบังคับ)
เปลี่ยนรหัสวิชา

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2

ญ-11
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2563)
01066272 การสั่นสะเทือนเชิงกล
3 (3-0-6)
01066273 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
3 (3-0-6)

01066274
01066275
01066276
01066277
01066278
01066279

การควบคุมแบบดิจิตอล
3 (3-0-6)
ทฤษฎีการควบคุมสมัยใหม
เบื้องตน
3 (3-0-6)
การควบคุมแบบฟซซี
3 (3-0-6)
การหาคาเหมาะสมที่สุดเบื้องตน
และการประยุกต
3 (3-0-6)
เครื่องจักรควบคุมเชิงเลข
3 (3-0-6)
การวิจัยการดําเนินงาน
3 (3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)

เหตุผลในการปรับปรุง
ปดรายวิชา
ปดรายวิชา

01066582

วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)

01066583

การควบคุมแบบดิจิทัล
3 (3-0-6)

ปดรายวิชา 01066262
เปดรายวิชานี้แทน
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
และเปลี่ยนกลุมวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา
ปดรายวิชา
ปดรายวิชา

01066584

การหาคาเหมาะสมที่สุดเบื้องตน
และการประยุกต
3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปดรายวิชา

01066585
01066586

การวิจัยการดําเนินงาน
3 (3-0-6)
การขับทางไฟฟา
3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปดรายวิชา 01066257
เปดรายวิชานี้แทน และ
เปลี่ยนกลุมวิชา

กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส (ค. กลุม วิชาการศึกษาทางเลือก)
01066023
โครงงาน 1
01066574 โครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ปดรายวิชา 01066023
3 (0-9-0)
6 (0-18-0)
และ 01066024
เปดรายวิชานี้แทน
01066024
โครงงาน 2
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
3 (0-9-0)
ปรับหนวยกิต และ
เปลี่ยนกลุมวิชา
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาออโตเมชัน (ก. กลุม วิชาบังคับ)
01066650 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟา เปดรายวิชาใหม
3 (3-0-6)
01066651 พื้นฐานทางแฟคทอรีออโตเมชัน
เปดรายวิชาใหม
3 (2-3-4)
01066652 พื้นฐานทางโพรเซสออโตเมชัน
เปดรายวิชาใหม
3 (2-3-4)
01066355 แมชชีนออโตเมชัน
01066653 แมชชีนออโตเมชัน
เปลี่ยนรหัสวิชา
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
และเปลี่ยนหนวยกิต

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ญ-12
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2563)
01066353 การออกแบบไฟฟาสําหรับระบบ
ออโตเมชัน
3 (3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)
01066654 การออกแบบระบบไฟฟาสําหรับ
ออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม
3 (2-3-4)

01066351

01066655

01066352

เทคโนโลยีโรงงานดิจิทัล
3 (3-0-6)
ตัวควบคุมในระบบออโตเมชัน
แบบโปรแกรมได
3 (3-0-6)

01066656
01066657

01066356
01066358

ระบบฐานขอมูลและอีอารพี
3 (3-0-6)
เศรษฐศาสตรระบบออโตเมชัน
3 (3-0-6)

01066658
01066659

เทคโนโลยีโรงงานดิจิทัล
3 (3-0-6)
พีเอซีและการประยุกตใชงาน
3 (3-0-6)
การออกแบบแฟคทอรีออโตเมชัน
3 (3-0-6)
ระบบฐานขอมูลและอีอารพี
3 (3-0-6)
เศรษฐศาสตรวิศวกรรมออโตเมชัน
3 (3-0-6)

01066660

เอ็มอีเอส
3 (3-0-6)

การผสานระบบออโตเมชัน
3 (3-0-6)
สกาดาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
การออกแบบโพรเซสออโตเมชัน
3 (3-0-6)
ความนาเชื่อถือและความ
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

01066661

สกาดาและการผสานระบบ
3 (3-0-6)

01066662

การออกแบบโพรเซสออโตเมชัน
3 (3-0-6)

01066363

การทดลองทางวิศวกรรม
ออโตเมชัน 1
2 (0-6-3)

01066671

ปฏิบัติการวิศวกรรมออโตเมชัน 1
2 (0-6-0)

01066364

การทดลองทางวิศวกรรม
ออโตเมชัน 2
2 (0-6-3)

01066672

ปฏิบัติการวิศวกรรมออโตเมชัน 2
2 (0-6-0)

01066673

ปฏิบัติการวิศวกรรมออโตเมชัน 3
2 (0-6-0)

01066354
01066359
01066357
01066359

เหตุผลในการปรับปรุง
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
และเปลี่ยนหนวยกิต
เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา และ
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
เปดรายวิชาใหม
เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา และ
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ปดรายวิชา 01066361
เปดรายวิชานี้แทน
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
และเปลี่ยนกลุมวิชา
ปดรายวิชา 01066354
และ 01066359 เปด
รายวิชานี้แทน และ
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ปดรายวิชา (เปลี่ยน
รหัสวิชา ปรับปรุง
เนื้อหาวิชา และเปลี่ยน
กลุมวิชาเปนวิชาเลือก)
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับเนื้อหา และปรับ
หนวยกิต
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับเนื้อหา และปรับ
หนวยกิต
ปดรายวิชา 01066061
เปดรายวิชานี้แทน
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ปรับหนวยกิต
และเปลี่ยนกลุมวิชา

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2563)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)
01066675 โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรม
ออโตเมชัน
3 (0-9-0)
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาออโตเมชัน (ข. กลุมวิชาเลือก)
01066361 เอ็มอีเอส
3 (3-0-6)
01066680
01066681

01066362
01066371
01066372
01066374
01066375

01066373

วิทยาการหุนยนตและระบบ
ออโตเมชัน
3 (3-0-6)
ระบบออโตเมชันกระบวนการ
ประสาน
3 (3-0-6)
ระบบออโตเมชันในที่พักอาศัย
และอาคาร
3 (3-0-6)
ระบบสมองกลฝงตัวดวย
ไมโครคอนโทรลเลอร
3 (3-0-6)
เครือขายออโตเมชันทาง
อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรม
ออโตเมชัน
3 (3-0-6)

01066682

01066683

เหตุผลในการปรับปรุง
เปดรายวิชาใหม

ปดรายวิชา (เปลี่ยน
รหัสวิชา ปรับปรุง
เนื้อหาวิชา และเปลี่ยน
กลุมวิชาเปนวิชาบังคับ)
เปดรายวิชาใหม

ซอฟตแวรสําหรับออโตเมชัน
3 (3-0-6)
ความนาเชื่อถือและความปลอดภัย ปดรายวิชา 01066359
ในอุตสาหกรรม
เปดรายวิชานี้แทน
3 (3-0-6)
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ปรับหนวยกิต
และเปลี่ยนกลุมวิชา
วิทยาการหุนยนตและระบบ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ออโตเมชัน
และปรับปรุงเนื้อหาวิชา
3 (3-0-6)
ปดรายวิชา
ออโตเมชันในที่พักอาศัยและ
อาคาร
3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา
และปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ปดรายวิชา
ปดรายวิชา

01066684

สนเทศศาสตรในระบบออโตเมชัน
3 (3-0-6)

เปดรายวิชาใหม

01066685

ไอไอโอทีสําหรับออโตเมชันในงาน
อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

เปดรายวิชาใหม

01066686

หัวขอพิเศษออโตเมชันในงาน
อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรม
ออโตเมชัน
3 (3-0-6)

เปดรายวิชาใหม

01066687

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2563)
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)
กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชาออโตเมชัน (ค. กลุมวิชาการศึกษาทางเลือก)
01066023
โครงงาน 1
01066674 โครงงานทางวิศวกรรมออโตเมชัน
3 (0-9-0)
6 (0-18-0)
01066024

โครงงาน 2
3 (0-9-0)

เหตุผลในการปรับปรุง
ปดรายวิชา 01066023
และ 01066024
เปดรายวิชานี้แทน
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ปรับหนวยกิต และ
เปลี่ยนกลุมวิชา

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ญ-1

ภาคผนวก ฌ
รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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ญ-1

มคอ. 2

ภาคผนวก ญ
บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ญ-2

มคอ. 2

อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย

ผลงานทางวิชาการ
Taweepol Suesut, Maethinee Songthai, and Navaphattra Nunak.
(2018). Investigation of soy milk deposited on stainless steel by
infrared thermography. Journal of Hygienic Engineering and Design,
22, pp. 3-8.
ผศ.ดร.วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ Wichitsawat Suksawat Na Ayudhya. Scenarios in intermodal
อยุธยา
transportation planning. In Proceedings of the 2018 IEEE
International Conference on Industrial Engineering and Engineering
Management (IEEM), Singapore, December 16-19, 2018, pp. 869873.
ผศ.สุธรรม สัทธรรมสกุล
Sutham Satthamsakul and Witsarut Sriratana. Development of
sensor module for detecting the magnetron power based on
microwave oven frequency, In Proceedings of the 18th
International Conference on Control, Automation and Systems
(ICCAS2018), YongPyong Resort, PyeongChang, South Korea,
October 17-20, 2018, pp. 580-584.
รศ.ดร. สุพรรณ กุลพาณิชย
Kaset Sirisantisamrid, Napasool Wongvanich, and Suphan
Gulpanich. Comparative study of character recognition on Thai
license plate using DCT and FIR system. In Proceedings of the 18th
International Conference on Control, Automation and Systems
(ICCAS2018), Yong Pyong Resort, Pyeong Chang, South Korea,
October 17-20, 2018, pp. 650-655.
รศ.ดร. เกษตร ศิริสันติสัมฤทธิ์ Kaset Sirisantisamrid, Napasool Wongvanich, and Suphan
Gulpanich. Comparative study of character recognition on Thai
license plate using DCT and FIR system. In Proceedings of the 18th
International Conference on Control, Automation and Systems
(ICCAS2018), Yong Pyong Resort, Pyeong Chang, South Korea,
October 17-20, 2018, pp. 650-655.
ผศ.ดร. นพดล มณีรตั น
Syna Sreng, Noppadol Maneerat, Kazuhiko Hamamoto, Ronakorn
Panjaphongse. (2019). Cotton wool spots detection in diabetic
retinopathy based on adaptive thresholding and ant colony
optimization coupling support vector machine. IEEJ Transactions on
Electrical and Electronic Engineering, 14(6), 884-893.
รศ.ดร. อัมพวัน จุลเสรีวงศ
Amphawan Julsereewong and Pittaya Pannil. (2019). Analysis of
macrocycle schedules for an alternative of FF-based feedforward
control. International Journal of Innovative Computing, Information
and Control, 15(2), 793-801.
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ญ-3
ชื่อ-สกุล
ผศ. สาท คํามูล

ผศ.ดร. นภศูล วงษวานิช

มคอ. 2

ผลงานทางวิชาการ
Sart Kummool, Teerawat Thepmanee, and Sawai Pongswatd.
(2018). Condition monitoring based on failure modes and effects
analysis using scada software for WirelessHART devices. ICIC Express
Letters, 12(4), 393-400.
Napasool Wongvanich, Suphan Gulpanich, Taweepol Suesat, and
Viriya Kongratana. PLC-based mobile mecanum robot as
multipurpose vehicle. In Proceedings of the 18th International
Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS2018), Yong
Pyong Resort, Pyeong Chang, South Korea, October 17-20, 2018,
pp. 639-644.

วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ญ-4

มคอ. 2

อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
รศ. ทรงชัย วีระทวีมาศ

ผลงานทางวิชาการ
Sawai Pongswatd, Krit Smerpitak, Songchai Weerathaweemas, and
Saithan Chamnanakson. (2018). Design and implementation of
Internet-based remote monitoring for continuous vacuum pans in
sugar factory. ICIC Express Letters, Part B: Applications, 9(5), 429436.
รศ.ดร. วิทยา ทิพยสุวรรณพร Vittaya Tipsuwanporn, Wanchai Chinchusak, and Arjin Numsomran.
Yaw error measurement reduction of TMDP. In Proceedings of the
18th International Conference on Control, Automation and
Systems (ICCAS2018), YongPyong Resort, Pyeong Chang, South
Korea, October 17-20, 2018, pp. 772-775.
รศ. วิรยิ ะ กองรัตน
Napasool Wongvanich, Pongsakorn Somkane, and Viriya
Kongratana. System identification of the two tanks system
subjected to WirelessHART delays. In Proceedings of the 18th
International Conference on Control, Automation and Systems
(ICCAS2018), Yong Pyong Resort, Pyeong Chang, South Korea,
October 17-20, 2018, pp. 363-368.
รศ.ดร. วิศรุต ศรีรัตนะ
Sutham Satthamsakul and Witsarut Sriratana. Development of
sensor module for detecting the magnetron power based on
microwave oven frequency, In Proceedings of the 18th
International Conference on Control, Automation and Systems
(ICCAS2018), YongPyong Resort, PyeongChang, South Korea,
October 17-20, 2018, pp. 580-584.
รศ. สักรียา ชิตวงศ
Wuthisiri Wuthijaroen, Sakreya Chitwong, and Chuae Nokyoo.
Priority of alarms management in processes downstream of HIPPS
system. In Proceedings of the SICE Annual Conference 2018, Nara,
Japan, September 11-14, 2018, pp. 130-134.
รศ.ดร. อาจินต นวมสําราญ
Vittaya Tipsuwanporn, Wanchai Chinchusak, and Arjin Numsomran.
Yaw error measurement reduction of TMDP. In Proceedings of the
18th International Conference on Control, Automation and
Systems (ICCAS2018), YongPyong Resort, Pyeong Chang, South
Korea, October 17-20, 2018, pp. 772-775.
ผศ.ดร. นรินทร ธรรมารักษ Kaset Sirisantisamrid, Napasool Wongvanich, Suphan Gulpanich and
วัฒนะ
Narin Tammarugwattana. (2018). LQR/PID controller design of PLCbased inverted pendulum. Lecture Notes in Engineering and
Computer Science, 2233, 422-427.
วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน) คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ญ-5
ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร. พงษชัย นิลาศ
ผศ. เชื้อ นกอยู

ผศ. ประภาส เริงรื่น

รศ.ดร. ดอน อิศรากร

รศ.ดร. ถาวร เบญจนราสุทธิ์

รศ.ดร. ทัตยา ปุคคละนันทน

ผศ. สองเมือง นันทขวาง

ผศ.ดร. พิชชา ประสิทธิ์มีบุญ

มคอ. 2

ผลงานทางวิชาการ
Narindech Wanadecha and Pongchai Nilas. (2018). Asymmetry
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