หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

มคอ.2
สารบัญ

หนา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1
รหัสและชื่อหลักสูตร
1
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
1
วิชาเอก
1
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
1
รูปแบบของหลักสูตร
1
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
2
ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
2
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
2
ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3
สถานที่จัดการเรียนการสอน
4
สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4
การพัฒนาหลักสูตร
4
ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4
ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
4
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
6
ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
6
แผนพัฒนาปรับปรุง
7
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
8
ระบบการจัดการศึกษา
8
การดําเนินการหลักสูตร
8
หลักสูตรและอาจารยผูสอน
11
องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
68
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
68
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
69
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
69
การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
69
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 75
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
91
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
91
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
91
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
91

มคอ.2
สารบัญ (ตอ)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
การบริหารคณาจารย
การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวกหมายเลข 1 แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของหลักสูตร
ภาคผนวกหมายเลข 2 รายละเอียดการกําหนดโครงสรางรหัสวิชาของหลักสูตร
ภาคผนวกหมายเลข 3 รายละเอียดปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาคผนวกหมายเลข 4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบหลักสูตร
ภาคผนวกหมายเลข 5 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
ภาคผนวกหมายเลข 6 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวยการศึกษาระดับปริญญบัณฑิต (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554

หนา
92
92
92
92
92
93
93
93
94
94
95
95
96
97
97
97
97
97
98
101
103
136
138
150
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Engineering Program in Robotic Engineering and
Automation System (English Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ)
ชื่อยอ(ภาษาไทย)
: วศ.บ. (วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Robotic Engineering and Automation
System)
ชื่อยอ(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Robotic Engineering and Automation System)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
145 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป จัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชา
5.2 ภาษาที่ใชการจัดการเรียนการสอนใชเปนภาษาอังกฤษ สําหรับเอกสารและตําราเรียนในวิชา
ของหลักสูตรจะเปนแบบภาษาอังกฤษทั้งหมด
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนั กศึกษาไทยหรื อนั กศึ กษาตางชาติที่ส ามารถใชภาษาอังกฤษได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
- เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 เปนตนไป
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ในการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
- ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร อมในการแพร ห ลั กสูต รที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดั บ
ปริ ญญาตรี สาขาวิ ศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ซึ่งบัน ทึกในฐานขอมูล หลักสูตรเพื่อเผยแพร (Thai
Qualificatios Register: TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี
ภายในปการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาทีส่ ําเร็จจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพดังตอไปนี้
- วิศวกร/ที่ปรึกษา ดานตางๆ ในกระบวนการผลิตที่มีระบบอัตโนมัติ
- วิศวกร/ที่ปรึกษา ดานหุนยนตอุตสาหกรรม
- ผูประกอบการ
- นักวิชาการ/นักวิจัย
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9. ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

1

นางสาวเต็มสิริ ทรัพยสมาน

อาจารย

2

นางสาวนิรมล เรืองพยุงศักดิ์

อาจารย

3

นายสมฤกษ ปุจฉาการ

อาจารย

4

นายอมรพันธุ พันธุโอภาส

อาจารย

5

นายสุธรรม ธัมกิตติคุณ

ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
Ph.D. (Mechanical Engineering)
M.S. (Mechanical Engineering)
B.S. (Mechanical Engineering)
Dr.-Ing. (Mechatronics)
M.Sc. (Electrical Engineering)
B.Eng. (Electrical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
Ph.D. (Mechanical Information
Science and Technology)
วท.ม. (วิทยาการหุนยนตและระบบ
อัตโนมัต)ิ
วท.บ. (ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Dipl.Ing. (Production Engineering)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

Georgia Institute of Technology, United States of America
Georgia Institute of Technology, United States of America
Carnegie Mellon University, United States of America
University of Siegen, Germany
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประเทศไทย
Kyushu Institute of Technology, Japan

ป พ.ศ.
2552
2550
2546
2549
2545
2542
2542
2537
2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ประเทศไทย

2551

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือประเทศไทย
Fachhochschule Hannover, Germany

2547
2532
2524

เลขประจําตัว
ประชาชน

3600300112946
3102001460396
3100602927963
3360100069683

3740200098622
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ใชอาคารเรียนรวมและหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตามที่กลาวถึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555-2559) โครงสรางทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความออนไหวตอความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและไมสามารถรองรับการเจริญเติบโต
อยางยั่งยืนได ดังนั้นประเด็นการพัฒนาสําคัญขอหนึ่งจึงมุงเนนการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยจะปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรมที่เนนการใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะ
และความรูทั้งดานการผลิตและการบริหารจัดการ นอกจากนี้อุตสาหกรรมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติยังมีการขยายตัว
อยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลใหมีความตองการบุคลากรในสาขาวิชาหุนยนตและระบบอัตโนมัติจํานวนมาก อีกทั้งการ
เปดตลาดเสรีของกลุมอาเซียน ก็จะทําใหตลาดแรงงานเปดกวางขึ้น รวมทั้งการแขงขันก็จะสูงขึ้นดวย ประเทศไทย
จําเปนตองพัฒนาบุคลากรที่จะเพิ่มศักยภาพการแขงขันในตลาดอาเซียน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
นอกเหนือจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเปดเสรีของอาเซียนสงผลใหชาวตางชาติเขามาทําธุรกิจ
หรืออยูอาศัยในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งทําใหสังคมไทยจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555-2559) กลาวถึงการมุงพัฒนาใหคนไทยมีศักยภาพในการคิด
วิเคราะห สังเคราะห มีความคิดสรางสรรค ใฝเรียนรู มีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงาม รูจักสิทธิหนาที่ของ
ตนเองและผูอื่น
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณที่กลาวขางตน หลักสูตรมีความจําเปนที่ตองพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหไดบัณฑิตที่สามารถ
แขงขันในตลาดอาเซียนได ซึ่งตองรอบรูทั้งในสายวิชาชีพของตัวเอง มีความใฝเรียนใฝรูและสามารถเรียนรูสิ่งใหมๆ
ไดดวยตนเอง คุณสมบัติ เหลานี้จะทํ าใหบั ณฑิตมี ศักยภาพที่จะทํางานในสายวิช าชีพของตัว เองและปรั บตัวให
ทํางานในสายวิชาชีพอื่นได ซึ่งจะเปดโอกาสใหบัณฑิตหางานไดมากขึ้น บัณฑิตที่ตองมีความเขาใจในความแตกตาง
ทางวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวให ทํางานรวมกับผูอนื่ ได
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือมีเปาหมายที่จะ “พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี” และผลิต “บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน” ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ หลักสูตรนี้จึงไดถูกพัฒนาโดยคํานึงถึงเปาหมายดังกลาว โดยมีเปาหมายที่เกี่ยวของกันดังตอไปนี้
12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม
12.2.2 เนนการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในปจจุบันและอนาคต
12.2.3 เนนการนําความรูที่เรียนไปปฏิบัติกับงานจริง
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จะ
มีความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นและหลักสูตรในคณะฯ ดังนี้
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13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ไดแก
กลุมวิชาพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและสถิติ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึง
บางรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม นอกจากนี้ในหมวดวิชาเลือกเสรีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา
ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นได
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน ไดแก
รายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมบางรายวิชา และรายวิชาที่มี่นักศึกษาจากตางคณะ/ภาควิชา/
หลักสูตรอื่นเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตเปนผูดําเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และประสานงานกับคณะและภาควิชาอื่นๆ ในการจัดการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ตวิ ศวกรที่ มีความรู  พื้น ฐานผสานองคความรู ทางดานวิ ศวกรรมเครื่ องกล วิ ศวกรรมไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกส และวิศวกรรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ เพื่อการประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
ในปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง สงผลใหมีความตองการ
บุคลากรในดานวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติจํานวนมาก ซึ่งหลักสูตรจะขอรับรองจากสภาวิศวกรและแจง
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ จากผลงานของคณาจารยและนักศึกษาของภาควิชาที่ผานมา
เช น การได รั บ รางวั ล แชมป โ ลกหุ น ยนต กู ภั ย การเป น วิ ท ยากร และเป น ที่ ป รึ ก ษา นั้ น เป น ที่ ย อมรั บ จาก
ภาคอุ ต สาหกรรม หลั ก สู ต รนี้ จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ อย า งมากต อ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ในประเทศไทยและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะปจจุบัน
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจและทักษะการใชหุนยนต และระบบการผลิตอัตโนมัติใน
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรและเครื่องมือกลที่ใชในการผลิตใหสามารถทํางานอัตโนมัติ
1.3.2 เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีแนวคิดและสามารถนําหลักการทางวิศวกรรมมาใชแกปญหาเพื่อปรับปรุง
การทํางานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.3.3 เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติหรือเทคโนโลยีที่มี
สวนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบตอสังคม ในการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
จัดทําหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม
หุ น ยนต แ ละระบบอั ต โนมั ติ
(หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ) ให มี
มาตรฐานไม ต่ํ า กว า มาตรฐาน
คุณวุ ฒิ ที่กระทรวงศึ กษาธิ การ
กําหนดและสอดคลองกับความ
ต อ งการของภาคธุ ร กิ จ และ
ภาคอุ ต สาหกรรม และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ยกระดั บ บุ ค ลากรสาย
วิ ช าการ ให มี ค วามรู แ ล ะ
ประสบการณ ใ นระดั บ สู งด า น
วิ ศ วกรรมหุ น ยนต แ ละระบบ
อั ต โนมั ติ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การ
เรี ยน รู ขอ ง นั ก ศึ กษ า แ ล ะ
ประโยชนในการวิจัย

กลยุทธ
1. ติ ดตามความเปลี่ย นแปลงและ
ความต อ งการกํ า ลั ง คนในภาค
อุตสาหกรรม เพื่อเปนขอมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร
2. เชิ ญ ผูเชี่ย วชาญทั้งภาครัฐ และ
เอกชนมามี สว นรว มในการพัฒ นา
หลักสูตร
3. ประสานความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในการฝกงาน
4. มี การติดตามประเมิน หลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
1. อาจารยใหมตองผานการอบรม
หลั ก สู ต รเบื้ องตน เกี่ย วกับ เทคนิ ค
การสอน การวัดและการประเมินผล
2. ส นั บส นุ นใ ห บุ คล า กร ส า ย
วิชาการ ไปศึกษาตอ ประชุม ดูงาน
ห รื อ ทํ า วิ จั ย ใ น ห น ว ย ง า น ที่ มี
ความกาวหนาในเทคโนโลยี ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

มคอ.2

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. รายงานผลการดําเนินงาน
2. รายงานผลการฝ กงานใน
รายวิชาฝกงาน
3. เอกสารในการประสานงาน
ขอความร ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการ
4. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.5
จาก 5 ระดับ

1. หลั ก ฐ านหรื อ เอกส าร
แสดงผลการดําเนินการ
2. เอกสารการได รั บ ทุ น การ
ศึกษาตอตางประเทศ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห การคิดหนวยกิต คิดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับระเบียบตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาเครื่องกล ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสหรือชาง
อุตสาหกรรมหรือเทียบเทา หรือผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร–
คณิตศาสตร จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และตองผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
ตามระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอ จะตองเขาทดสอบเพื่อวัดความรูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ตาม
เกณฑท่ีคณะฯ กําหนด หากไมถึงเกณฑที่กําหนด นักศึกษาตองเขารวมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
ในชวงภาคฤดูรอนกอนเปดภาคการศึกษา ใหกําหนดตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรระบุ
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
เนื่องจากที่ผานมาภาควิชาฯ รับนักศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) ทําใหนักศึกษามีพื้นฐานแตกตางกัน ทั้งในดานความรูทางทฤษฎีและ ทักษะอื่นๆ เชน ทักษะทาง
ชาง ทักษะทางภาษา และทักษะการสื่อสาร เนื่องจากมีวุฒิการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษามาจากสถาบันตางกัน
นักศึกษามีปญหาการปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจะขาดทักษะเชิงชางที่จําเปน
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษา ในขอ 2.3
2.4.1 กํา หนดให มีการปฐมนิ เ ทศนักศึกษาใหม เพื่ อแนะนํานักศึกษาใหมทางดานการเรีย น การทํา
กิจกรรมและการอยูในสังคมใหม
2.4.2 กําหนดใหมีอาจารยที่ปรึกษาคอยดูแลเอาใจใสใกลชิด รวมทั้งมีนักศึกษารุนพี่ที่สาขา วิชาคัดเลือก
และฝกอบรมแลว คอยใหคําแนะนําในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการแกปญหาทางดานการปรับตัว
2.4.3 มีการใหคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษารุนพี่และอาจารยที่สอนวิชาการตางๆ เพื่ อ
แกปญหาเรื่องการเรียนรูทางดานวิชาการ
2.4.4 ใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมในปการศึกษาแรก ซึ่งจะเนนทักษะจําเปน
เพื่อความสําเร็จในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เชน ทักษะการจดบันทึกการบรรยาย ทักษะการจัดการ การแบง
เวลา และทักษะการทํางานกลุม เปนตน
2.4.5 ใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเขารับการอบรมทักษะ เชิงชางใน
ภาคการศึกษาฤดูรอนปการศึกษาที่ 1
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ระดับชั้นป
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา (คน)
2558 2559 2560 2561 2562
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
320
80
80

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา

2558
4,800,000

ปงบประมาณ (หนวย : บาท)
2559
2560
2561
33,600,000 36,960,000 40,656,000

2562
44,721,600

10

มคอ.2

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

2558

ก. งบดําเนินการ
คาตอบแทน
127,028
คาใชสอย
44,000
คาวัสดุ
1,495,890
เงินอุดหนุน
12,513,655
รายจายอื่นๆ
0
รวมงบดําเนินการ
14,180,573
ข. งบลงทุน
ครุภัณฑ
263,000
ที่ดินและสิ่งกอสราง
83,000
รวมงบลงทุน
346,000
รวมทั้งสิ้น
14,526,573
รวมคาใชจายเฉลี่ย
ตอหัวนักศึกษา

ปงบประมาณ (หนวย : บาท)
2559
2560
2561

2562

139,731
49,000
1,645,480
13,765,021
0
15,599,232

153,705
53,000
1,810,028
15,141,524
0
17,158,257

169,076
59,000
1,991,031
16,655,677
0
18,874,784

185,984
65,000
2,190,135
18,321,245
0
20,762,364

289,000
92,000
381,000
15,980,232

318,000
102,000
420,000
17,578,257

350,000
113,000
463,000
19,337,784

385,000
125,000
510,000
21,272,364

79,659.75

2.7 ระบบการศึกษา
ใช ร ะบบการจั ด การเรี ย นการสอนแบบชั้ น เรี ย นเป น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
145 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต
ก. กลุมวิชาสังคมศาสตร
5 หนวยกิต
ข. กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
ค. กลุมวิชาภาษา
15 หนวยกิต
- วิชาบังคับ 12 หนวยกิต
- วิชาเลือก 3 หนวยกิต
ง. กลุมวิชาพลศึกษา
2 หนวยกิต
จ. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
6 หนวยกิต
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
108 หนวยกิต
ก. กลุมวิชาแกน
56 หนวยกิต
- วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
21 หนวยกิต
- วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
35 หนวยกิต
ข. กลุมวิชาชีพ
52 หนวยกิต
- วิชาบังคับทางวิศวกรรม
46 หนวยกิต
- วิชาเลือกทางวิศวกรรม
6 หนวยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิต
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต
ก. กลุมวิชาสังคมศาสตร
5 หนวยกิต
วิชาบังคับ
2 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
010213702 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2(2-0-4)
(Work Ethics)
วิชาเลือก
3 หนวยกิต
เลือกเรียน 1 วิชาจากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Social, Economic and Political Dimension)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
หรือเลือกวิชาอื่นๆ จากกลุมวิชาสังคมศาสตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน
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ข. กลุมวิชามนุษยศาสตร
วิชาเลือก
เลือกเรียน 1 วิชาจากรายวิชาตอไปนี้
080303101

มคอ.2
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
080303601 มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Human Relations)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of life Quality)
หรือเลือกวิชาอื่นๆ จากกลุมวิชามนุษยศาสตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน
ค. กลุมวิชาภาษา
15 หนวยกิต
วิชาบังคับ
12 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาเลือก
3 หนวยกิต
เลือกเรียน 1 วิชาจากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)
080103015 การเขียน 2
3(3-0-6)
(Writing II)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
080103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(English for Industrial Management)
หรือเลือกวิชาอื่นๆ จากกลุมภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือเปดสอน
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2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
หนวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - คนควาดวยตนเอง)

เลือกเรียน 2 วิชาจากรายวิชาตอไปนี้
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
080303502 วอลเลยบอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
หรือเลือกวิชาอื่นๆ จากกลุมวิชาพลศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน
จ. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
6 หนวยกิต
วิชาบังคับ
3 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
040423001 สิ่งแวดลอมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
วิชาเลือก
3 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
010123801 คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Computer in Everyday Life)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
หรื อ เลื อ กวิ ช าอื่ น ๆ จากกลุ ม วิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร ใ นหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
108 หนวยกิต
ก. กลุมวิชาแกน
56 หนวยกิต
- วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
21 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
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040203211
040313005
040313006
040313007
040313008

010113851
010113852
010243101
010243102
010243103
010243104
010243105
010243106
010403095
010403096
010403097
010403098
010403099

คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
ฟสิกส 1
(Physics I)
ปฏิบัติการฟสิกส 1
(Physics Laboratory I)
ฟสิกส 2
(Physics II)
ปฏิบตั ิการฟสิกส 2
(Physics Laboratory II)
- วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
(Basic Electrical Engineering)
ปฏิบัติการไฟฟาพื้นฐาน
(Basic Electrical Laboratory)
กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Processes)
กลศาสตรวัสดุ
(Mechanics of Materials)
พลศาสตรวิศวกรรม
(Engineering Dynamics)
เทอรโมฟลูอิดส
(Thermofluids)
กลศาสตรเครื่องจักรกล
(Mechanics of Machinery)
การออกแบบโครงสรางหุนยนต
(Robotics Structure Design)
วิชาชีพวิศวกรรมเบื้องตน
(Introduction to Engineering)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Computer Programming)
สถิตยศาสตรวิศวกรรม
(Engineering Statics)
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)

มคอ.2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
35 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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- วิชาบังคับทางวิศวกรรม

010243201
010243202
010243210
010243211
010243301
010243302
010243303
010243306
010243401
010243402
010243403
010243404
010243405
010243406
010243411
010243416
010243901
010243902
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52 หนวยกิต
46 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
ปฏิบัติการวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
1(0-3-1)
(Robotics Engineering and Automation Systems Laboratory)
ปฏิบัติการการควบคุมอัตโนมัติ
1(0-3-1)
(Automatic Control Laboratory)
โครงงาน 1
1(0-2-1)
(Project I)
โครงงาน 2
3(0-6-3)
(Project II)
การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Circuit Design)
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Electronics)
เทคโนโลยีเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
3(3-0-6)
(Sensor and Transducer Technology)
การเชื่อมตอคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer Interfacing)
การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลิต
3(3-0-6)
(Computer-aided Design and Manufacturing)
การผลิตอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automation Manufacturing)
ชุดควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได
3(3-0-6)
(Programmable Logic Controller)
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
3(2-2-5)
(Hydraulics and Pneumatics)
การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Control)
วิศวกรรมหุนยนต
3(3-0-6)
(Robotic Engineering)
ไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-2-5)
(Microcontroller)
การประมวลผลภาพดิจิทลั และแมชีนวิชัน
3(3-0-6)
(Digital Image Processing and Machine Vision)
ทักษะการศึกษา
1(1-0-2)
(Study Skills)
การปรับปรุงการผลิต
3(3-0-6)
(Production Improvement)
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- วิชาเลือกทางวิศวกรรม
เลือกเรียน 2 วิชาจากรายวิชาตอไปนี้
010243304
010243305
010243408
010243410
010243413
010243414
010243415
010243417
010243418
010243419
010243420
010243421
010243422
010243423
010243436
010243490
010243498
010243499

เครื่องกลไฟฟาและระบบขับเคลื่อน
(Electrical Machine and Driving System)
ไมโครโปรเซสเซอร
(Microprocessor)
ระบบควบคุมสมัยใหม
(Modern Control Systems)
การโปรแกรมซีเอ็นซี
(CNC Programming)
การควบคุมแบบปอนกลับ
(Feedback Control)
ตรรกฟซซีและโครงขายประสาท
(Fuzzy Logic and Neural Network)
การสั่นสะเทือนทางกล
(Mechanical Vibration)
การเฝาระวังการทํางานของเครื่องจักรกล
(Machine Condition Monitoring)
ปญญาประดิษฐ
(Artificial Intelligence)
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm)
การจําลองแบบหุนยนตดวยคอมพิวเตอร
(Robotics Computer Simulation)
ระบบการขนถายวัสดุอัตโนมัติ
(Automatic Material Handling System)
การผลิตแบบผสมผสานดวยคอมพิวเตอร
(Computer Integrated Manufacturing)
หุนยนตเคลื่อนที่
(Mobile Robotics)
การควบคุมและปรับปรุงกรรมวิธี
(Process Control and Improvement)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต
(Manufacturing Plant Design)
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมหุนยนต
(Special Topics in Robotics Engineering)
หัวขอพิเศษทางระบบอัตโนมัติ
(Special Topics in Automation System)

มคอ.2
6 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
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)
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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มคอ.2

วิศวกรรมการบํารุงรักษาและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering and Technology)
010243911 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ
3(3-0-6)
(Safety Engineering and Management)
010243926 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Planning and Control)
010243999 หัวขอพิเศษทางบริหารจัดการ
3(3-0-6)
(Special Topics in Management)
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน
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3.1.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
010243901
010403095
040203111
040313005
040313006
080103001
0803xxxxx
080303xxx
xxxxxxxxx

รหัสวิชา
010403098
010403099
040113001
040113002
040203112
040313007
040313008
080103002

มคอ.2

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1(1-0-2)

ชื่อวิชา
ทักษะการศึกษา
(Study Skills)
วิชาชีพวิศวกรรมเบื้องตน
1(1-0-2)
(Introduction to Engineering)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
ฟสิกส 1
3(3-0-6)
(Physics I)
ปฏิบัติการฟสิกส 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตร
3(3-0-6)
(Humanities Elective Course)
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา 1
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course I)
วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(x-x-x)
(Science and Mathematic Elective Course)
รวม
19(x-x-x)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
ฟสิกส 2
3(3-0-6)
(Physics II)
ปฏิบัติการฟสิกส 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
รวม
20(17-7-37)
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รหัสวิชา
010113851
010113852
010243101
010243301
010243401
010403097
040203211
080103014

รหัสวิชา
010243102
010243103
010243104
010243302
010243402
010403096
080103016

มคอ.2

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
ปฏิบัติการไฟฟาพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Electrical Laboratory)
กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes)
การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Circuit Design)
การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลิต
3(3-0-6)
(Computer-aided Design and Manufacturing)
สถิตยศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
รวม
22(20-5-42)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
กลศาสตรวัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials)
พลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Dynamics)
เทอรโมฟลูอิดส
3(3-0-6)
(Thermofluids)
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Electronics)
การผลิตอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automation Manufacturing)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer Programming)
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
รวม
21(19-4-40)
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รหัสวิชา
010243105
010243202
010243303
010243403
010243405
010243411
010243xxx

รหัสวิชา
010243106
010243201
010243306
010243404
010243406
010243416
010243xxx
080303xxx

มคอ.2

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
กลศาสตรเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Mechanics of Machinery)
ปฏิบัติการการควบคุมอัตโนมัติ
1(0-3-1)
(Automatic Control Laboratory)
เทคโนโลยีเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
3(3-0-6)
(Sensor and Transducer Technology)
ชุดควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได
3(3-0-6)
(Programmable Logic Controller)
การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Control)
ไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-2-5)
(Microcontroller)
วิชาเลือกในกลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
3(x-x-x)
(Engineering Elective Course I)
รวม
19(x-x-x)
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การออกแบบโครงสรางหุนยนต
3(3-0-6)
(Robotics Structure Design)
ปฏิบัติการวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
1(0-3-1)
(Robotic Engineering and Automation System Laboratory)
การเชื่อมตอคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer Interfacing)
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
3(2-2-5)
(Hydraulics and Pneumatics)
วิศวกรรมหุนยนต
3(3-0-6)
(Robotic Engineering)
การประมวลผลภาพดิจิทัลและแมชีนวิชัน
3(3-0-6)
(Digital Image Processing and Machine Vision)
วิชาเลือกในกลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 2
3(x-x-x)
(Engineering Elective Course II)
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา 2
1(0-2-1)
(Physical Education Elective II)
รวม
20(x-x-x)
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รหัสวิชา
010243210
010243902
080203xxx
xxxxxxxxx

รหัสวิชา
010213702
010243211
040423001
080103xxx
xxxxxxxxx

มคอ.2

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1(0-2-1)

ชื่อวิชา
โครงงาน 1
(Project I)
การปรับปรุงการผลิต
(Production Improvement)
วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตร
(Social Sciences Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I )
รวม

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
10(x-x-x)

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2(2-0-4)
(Work Ethics)
โครงงาน 2
3(0-6-3)
(Project II)
สิ่งแวดลอมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(x-x-x)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
รวม
14(x-x-x)

22

มคอ.2

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
010113851 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
วิชาบังคับกอน : 040313007 ฟสิกส 2
Prerequisite : 040313007 Physics II
หนวยวัดทางไฟฟา ตัวตานทาน ตัวเหนี่ยวนํา ตัวเก็บประจุ การวิเคราะหวงจรไฟฟา ในสถานะ
อยูตัว การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับหนึ่งเฟสและสามเฟส การคํานวณและปรับปรุงคาตัวประกอบกําลังทาง
ไฟฟา วงจรแมเหล็กเบื้องตน หมอแปลงไฟฟาและการใชงาน เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับและ
การใชงาน วิธีการสงผานกําลังไฟฟา เครื่องมือวัดทางไฟฟาเบื้องตน
Electrical quantities and units, resistor, inductor, capacitor, study-state analysis in
electrical circuit, AC 1 and 3 phase electrical circuit analysis, power factor improving and
calculation, basic magnetic circuit, transformer and applications, AC/DC machine and
applications, electrical power transfer, fundamental of electrical instrumentation.
010113852

พื้นฐาน

ปฏิบัติการไฟฟาพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Electrical Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 010113851 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 010113851 Basic Electrical Engineering Or co-reqnisite
การใชเครื่องมือวัดไฟฟาเบื้องตน และการทดลองทางไฟฟาที่สนับสนุนเนื้อหาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

Usage and experiment of electrical instrument and electrical experiments
supporting basic electrical engineering subject.
010123801

คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Computer in Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การใชโปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรมสรางเอกสาร โปรแกรมชวยการคํานวณ สรางความคุนเคย
กับการใชคอมพิวเตอร การใชระบบปฏิบัติการชนิดตางๆ อาทิ วินโดวส ยูนิกซ แนะนําการใชอินเทอรเน็ต การ
เขียนโปรแกรมอยางงายๆ
Usage of package programs, word processing, spreadsheets. familiarization with
computer, operating systems, Windows, Unix, Internet and basic programming.
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010213702 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชี พ
2(2-0-4)
(Work Ethics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ธรรมในการครองตน สังคหวัตถุ 4 ธรรมในการครองคน พรหม
วิหาร 4 ธรรมในการครองงาน อิทธิบาท 4 สิ่งที่ควรตะหนักกับงานในลักษณะตางๆ การบริหารอารมณ พฤติกรรม
ที่ถูกตอง เหมาะสม ตามบริบทของวิชาชีพ
Virtue, morality, ethics, four principles of service and social integration, four
noble sentiments, four paths of accomplishment, considerations in different work
characteristics, emotion management, ethical behaviors suitable for occupational contexts.
010243101

กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิธีการและทฤษฎีการหลอ การขึ้นรูป การตัดกลึง การไส การตัด การเจาะ การเชื่อม และการ
เคลือบผิว โดยการเนนความสัมพันธของการเลือกวัสดุกับการออกแบบผลิตภัณฑ การคิดคาใชจายในกระบวนการ
ผลิตขั้นพื้นฐาน การดูงานจากโรงงานอุตสาหกรรม การสาธิตการใชเครื่องมือกลสําหรับกรรมวิธีการผลิตขั้นพื้นฐาน
ตางๆ
Method and theory of casting, forming, turning, shaping, cutting, drilling, welding
and coating focusing on relationship of material selection and product design, basic of
production costing, industrial factory visit, demonstration of machine tool operation in basic
manufacturing process.
010243102

กลศาสตรวัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials)
วิชาบังคับกอน : 010403097 สถิตยศาสตรวิศวกรรม
Prerequisite : 010403097 Engineering Statics
แรง ความเคน และความเครียด คุณสมบัติทางกลของของแข็ง ความสัมพันธของความเคนและ
ความเครียด ไดอะแกรมของโมเมนตดัดและแรงเฉือน ความเคนและการเปลี่ยนรูปทรงของคาน การโกงของคาน
การบิดของเพลา การโกงงอของเสายาว ความเคนและความเครียดในระนาบ ความเคนและความเครียดหลัก
วงกลมของโมร
Forces, stress and strain, mechanical properties of solids, stress-strain relationship,
bending moment and shearing force diagram, stress and deformation of beams, deflections
of beams, torsion, buckling of columns, plane stress and plane strain, principles of stress and
strain, Mohr's circle.
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010243103

พลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Dynamics)
วิชาบังคับกอน : 010403097 สถิตยศาสตรวิศวกรรม
Prerequisite : 010403097 Engineering Statics
จลนพลศาสตรและจลนศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตรการเคลื่อนที่ กฎการ
เคลื่ อนที่ ของนิ ว ตั น การเคลื่ อ นที่ แบบเส น ตรง การเคลื่อนที่ แบบวงกลม การเคลื่อ นที่แบบซิมเปล ฮารโ มนิ ก
หลักการของงานและพลังงาน กฎการอนุรักษพลังงาน การกระทบของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง หลักการดลและ
โมเมนตัม กฎการอนุรักษโมเมนตัม และพื้นฐานการสั่นสะเทือนทางกล การเคลื่อนที่สัมพัทธกับแกนอางอิงเลื่อน
และหมุน
Kinematics and kinetics of particles and rigid bodies, mechanics of motion,
Newton’s Laws of motion, rectilinear motion curvilinear motion, simple harmonics motion,
principles of work and energy, conservation of energy, impact of particles and rigid bodies,
principles of impulse and momentum, conservation of momentum, fundamental of mechanical
vibration, relative motion using translating and rotating axes.
010243104

เทอรโมฟลูอิดส
3(3-0-6)
(Thermofluids)
วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1
Prerequisite : 040313005 Physics I
เทอรโมไดนามิกสเบื้องตน หลักการและนิยามพื้นฐาน คุณสมบัติและสถานะของสารบริสุทธิ์ งาน
และความรอน กฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกส ระบบคงมวลและระบบคงปริมาตร กลศาสตรของของไหล
เบื้องตน คุณสมบัติของของไหล กฎการอนุรักษมวล โมเมนตัมและพลังงาน สมดุลสถิตของไหล สมการของแบร
นูลย สนามการไหล การไหลแบบทรงตัวและไมอัดตัวได การถายเทความรอนเบื้องตน การนํา การพา และการแผ
รังสีความรอน
Basic of thermodynamics, principle and definition, properties of pure substances,
work and heat, first law of thermodynamics, closed system and control volume, basic of fluid
mechanics, fluid properties, conservative of mass, momentum and energy, fluid statics,
Bernoulli’s equation, flow field, steady incompressible flow, basic heat transfer, conduction,
convection and radiation heat transfer.
010243105

กลศาสตรเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Mechanics of Machinery)
วิชาบังคับกอน : 010243103 พลศาสตรวิศวกรรม
Prerequisite : 010243103 Engineering Dynamics
การประยุกต ใชระเบียบวิธีเชิงเวกเตอร เมทริก และรูปภาพสําหรับการวิเ คราะหจลนศาสตร
พลศาสตร สํ า หรั บ การหาตํ า แหน ง ความเร็ ว ความเรง และแรงในชิ้น สว นต อเชื่อ ม ระบบกลไกและชิ้น สว น
เครื่องจักรกลทีใ่ ชในหุนยนต
Application of vector, matrix and graphical techniques for kinematics, dynamics
analysis for determination of positions, velocities, accelerations and forces in linkages,
mechanisms and machine elements used in robotics.
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010243106

การออกแบบโครงสรางหุนยนต
3(3-0-6)
(Robotics Structure Design)
วิชาบังคับกอน : 010243102 กลศาสตรวัสดุ
010243105 กลศาสตรเครื่องจักรกล
Prerequisite : 010243102 Mechanics of Materials
010243105 Mechanics of Machinery
หลักเกณฑทั่วไปในการออกแบบชิ้น สวนเครื่องจักรกล ความแข็งแรงของวัสดุ ทฤษฎีความ
เสียหาย คุณสมบัติและการเลือกใชวัสดุ ขอตอที่ถอดไดและถอดไมได การออกแบบเพลา เบรก คลัตช คัปปลิง
สายพาน โซ สกรูสงกําลัง เฟองตรง เฟองเฉียง เฟองดอกจอก เฟองหนอน ชุดเฟองสุริยะ เจอรนัลแบริ่งและโรลลิ่ง
แบริ่ง
General criteria for design of machine elements, strength of materials, failure
theory, material properties and selection, assemble and disassembled joints, design of shaft,
brake, clutch, coupling, belt, chain, power screw, gears, planetary gear, journal bearings, and
roller bearings.
010243201

ปฏิบัติการวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
1(0-3-1)
(Robotics Engineering and Automation System Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 010243406 วิศวกรรมหุนยนต หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 010243406 Robotics Engineering or co-requisite
ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ การใชเครื่องมือวัดพื้นฐาน การวัด
คาปริมาณทางกลคาตางๆ การควบคุมมอเตอร การควบคุมการทํางานกลไกตางๆ ดวยไฮดรอลิกและนิวแมติก การ
ควบคุมดวยพีแอลซีและไมโครคอนโทรลเลอร การควบคุมดวยคอมพิวเตอร จัดทําโครงงานยอยแกปญหาตาม
โจทยทไี่ ดรับมอบหมาย
Robotics engineering and automation system such as how to use basic measuring
device, mechanical properties measuring, Laboratory motor control, mechanism control by
hydraulics and pneumatics, PLC and microcontroller, computer control, mini-project based on
assigned problems.
010243202

ปฏิบัติการการควบคุมอัตโนมัติ
1(0-3-1)
(Automatic Control Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 010243405 การควบคุมอัตโนมัติ หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 010243405 Automatic Controls or co-requisite
ปฏิบัติการสําหรับวิชาการควบคุมอัตโนมัติดวยอุปกรณปฏิบัติการและคอมพิวเตอร
Physical and Computer Laboratories for Automatic Controls.
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010243210

โครงงาน 1
1(0-2-1)
(Project I)
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite : Approval from the Department
เปนสวนแรกของวิชาโครงงานวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติสําหรับนักศึกษาปสุดทายที่มี
จํานวนหนวยกิตสะสมไมต่ํากวา 75% ของหนวยกิตรวมทั้งหลักสูตร ซึ่งใหนักศึกษาทําโครงงานเดี่ยวหรือกลุมที่
เปนปญหาเกี่ยวของกับทางวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการออกแบบ สรางหรือทดลอง การเก็บ
ขอมูลการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงาน นักศึกษาตองสอบการนําเสนอโครงงานและสง
รายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงงานประมาณกลางภาคการศึกษา และกอนจบภาคการศึกษานักศึกษา
ตองสงรายงานความกาวหนาของโครงงาน
First part of robotics engineering and automation system project for seniors who
complete at least 75% of total required credits of the curriculum. Individual or group project on
problems in robotics engineering and automation system involving design, prototyping,
experiments, data collection, and problem analysis. report writing and presentation, students
have to take oral examination to propose their projects and submit reports during middle of
semester, and before end of semester students have to submit progress report.
010243211

โครงงาน 2
3(0-6-3)
(Project II)
วิชาบังคับกอน : 010243210 โครงงาน 1
Prerequisite : 010243210 Project I
เปนโครงงานตอเนื่องจากโครงงาน 1 นักศึกษาตองสงรายงานความกาวหนาของโครงงานครั้งที่ 2
ซึ่งอาจจะมีการปรับแตงแผนการดําเนินงานและคาใชจายที่จําเปน เมื่อโครงงานเสร็จสิ้นแลวนักศึกษาตองวิเคราะห
สรุปผล และเขียนรายงานปริญญานิพนธใหถูกตองและสมบูรณ รวมทั้งตองสอบการนําเสนอผลที่ไดจากการทํา
โครงงาน
Project continuing project I, students have to submit second progress reports
with adjusted plan and budget, if applicable. After finish project, students have to analyze,
conclude, and write complete project. Students also have to take oral eams to present their
projects.
010243301

การออกแบบวงจรดิจิทลั
3(2-2-5)
(Digital Circuit Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การแปลงและการคํานวณเลขฐาน พีชคณิตบูลลีน ตารางความจริง แผนผังคารนอห วงจรเกท
เบื้องตน วงจรคอมไบเนชัน วงจรมัตติเพล็กซ วงจรฟลิปฟลอบ วงจรเขารหัสและถอดรหัสหนวยความจํา วงจรนับ
วงจรชีพทรีจิสเตอร วงจรซีเควนเซียน แบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส วงจรแปลงสัญญาณเอ/ดี (A/D) และดี/เอ
(D/A)
Base number conversion and calculation, boolean algebra, truth table, Karnaugh's
map, basic gate circuits, combination circuits, multiplex circuits, flip-flop circuits, encoding and
decoding circuits, counter circuits, shift-register circuits, sequential circuits: synchronous and
asynchronous, analog-to-digital converter, digital-to-analog converter.
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010243302

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Electronics)
วิชาบังคับกอน : 010113851 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
Prerequisite : 010113851 Basic Electrical Engineering
อุปกรณสารกึ่งตัวนําสําหรับวงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน คุณลักษณะโวลทเตจและกระแสของอุป
กรณอิเล็กทรอนิกส วงจรขยายกําลัง วงจรออสซิเลเตอร วงจรแหลงจายกําลัง การออกแบบวงจรขับและวงจรปอง
กัน การขยายสัญญาณดวยออปแอมป (Op-amp) คุณลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง ไดโอดกําลัง ไทริ
สเตอร ทรานซิสเตอรกําลัง มอสเฟต ไอจีบีที การประยุกตใชวงจรอิเล็กทรอนิกสในงานวิศวกรรมหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ
Semi-conductors for basic electronic circuits, voltage and current characteristics
of electronic components, amplifier circuits, oscillator circuits, power supply circuits, design of
driver and buffer circuits, operational amplifier circuits, characteristic of power electronic
components, power diode, thyristors, power transistors, MOSFET, IGBT, application of
electronic circuits in fields of robotics engineering and automation system.
010243303

เทคโนโลยีเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
3(3-0-6)
(Sensor and Transducer Technology)
วิชาบังคับกอน : 010243302 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
Prerequisite : 010243302 Industrial Electronics
การวัดทางตรงและการวัดทางออม หลักการทํางานของเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรในการวัด
ทางกลและทางไฟฟา คุณสมบัติของเซ็นเซอรชนิดความตานทานไฟฟา ชนิดความจุไฟฟา ชนิดความเหนี่ยวนํา
ไฟฟา ชนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา ชนิดการเปลี่ยนแปลงคารีแอกแตนท ปจจัยความผิดพลาดของเซ็นเซอร วงจรขยาย
และวงจรปรั บ แต งสั ญ ญาณ การปอ งกั น สัญ ญาณรบกวน การต อลงดิ น การส ง ข อมู ล ระหว างเซ็น เซอรแ ละ
คอนโทลเลอร การประยุกตใชเซ็นเซอรในงานวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
Direct and indirect measurement, principles of sensors and transducers in
mechanical and electrical measurement, characteristics of resistive type, capacitive type,
inductive type, electromagnetic type, reactance type sensors, error in sensors, signal amplifier
and signal conditioner circuits, noise protection, grounding, communication between sensor and
controller, application of sensors in robotics engineering and automation system.
010243304

เครื่องกลไฟฟาและระบบขับเคลื่อน
3(3-0-6)
(Electrical Machine and Driving System)
วิชาบังคับกอน : 010243302 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
Prerequisite : 010243302 Industrial Electronics
วงจรแมเหล็กและหมอแปลง วงจรควบคุมแรงดันไฟฟาสลับ แหลงจายกําลังไฟฟาแบบวิธีสวิตซ
ชิ่ง หลักการทํ างานของเครื่ องจักรกลหมุน กระแสตรงและกระแสสลับ การสรางแรงบิด และแรงเคลื่อนไฟฟา
การสตารทมอเตอรและควบคุมความเร็วรอบ โครงสรางกายภาพและหลักการทํางานของมอเตอรสามเฟสชนิด
เหนี่ ย วนํ า ระบบขั บ เคลื่ อ นกระแสตรง ระบบขั บ เคลื่ อ นกระแสสลั บ การควบคุ ม มอเตอร ก ระแสตรงและ
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กระแสสลั บโดยใชว งจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง การควบคุมแบบวงรอบเปดและวงรอบปด เซอรโวมอเตอรและ
การควบคุม มอเตอรตามยาวและการควบคุม
Magnetic and transformer circuits, AC voltage control circuits, switching power
supply, concept of rotating machine: DC and AC, torque and induced voltage, motor start and
control, physical structure and fundamental of three-phase induction motor, DC driving control,
AC driving control, driving control by power electronics, open loop and closed loop control,
servo motor and control, linear motor and control.
010243305

ไมโครโปรเซสเซอร
3(3-0-6)
(Microprocessor)
วิชาบังคับกอน : 010243301 การออกแบบวงจรดิจิทัล
010403096 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
Prerequisite : 010243301 Digital Circuit Design
Prerequisite : 010403096 Computer Programming
โครงสรางของไมโครโปรเซสเซอร การอานตําแหนงหนวยความจํา หนวยรับ-สงขอมูล การจับ
เวลาของบัสภายในของไมโครโปรเซสเซอร การเขียนโปรแกรมของไมโครโปรเซสเซอร
การเชื่อมตอหนวย
ความจําของไมโครโปรเซสเซอร การเชื่อมตอหนวยรับ-สงขอมูลของไมโครโปรเซสเซอร และการประยุกตใชไมโคร
โปรเซสเซอรดานวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
Architecture of microprocessor, Memory addressing, input/output units, bus
timing, microprocessor programming, Memory interfacing, input/output interfacing, application of
microprocessor in robotics Engineering and automation System.
010243306

การเชื่อมตอคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer Interfacing)
วิชาบังคับกอน : 010243411 ไมโครคอนโทรลเลอร
Prerequisite : 010243411 Microcontroller
พื้นฐานการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายมาตรฐาน ทฤษฎีสัญญาณและการเขารหัส การ
เชื่อมตอผานพอรตอนุกรม พอรตขนาน พอรตยูเอสบี การเชื่อมตอแบบไรสาย ระบบสวิตชิงและระบบมัลติเพล็กซ
สถาปตยกรรมและตัวแบบการสื่อสารเครือขาย การควบคุมระบบเชื่อมตอ การจัดสรรชองและการเขาถึงแบบ
พหุคูณในระบบสื่อสาร การควบคุมทางเดินและการไหลเวียนของขอมูลในระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบ
เครือขายมาตรฐาน IEEE 802 โปรโตคอลในระบบอินเตอรเน็ต ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสกาดา
Basic of data communication and standard network system, signal theory and
encoding, serial port interfacing, parallel port interfacing, USB port, wireless communication, switching
and multiplexing systems, communication network architecture models, connection control,
channel allocation and multi-access communication, data control and data flow in computer
network system, IEEE 802 LAN standards, internet protocols, introduction to SCADA
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010243401

การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลิต
3(3-0-6)
(Computer-aided Design and Manufacturing)
วิชาบังคับกอน : 010403099 การเขียนแบบวิศวกรรม
Prerequisite : 010403099 Engineering Drawing
พื้นฐานของการทํางานดวยระบบแคด ระบบฮารดแวรและระบบปฏิบัติการที่ใชกับงานแคดแคม
การออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ การสงขอมูลระหวางระบบแคดและระบบแคม พื้นฐานการทํางานดวยระบบแคม การ
เตรียมขอมูลสําหรับระบบแคม การจําลองการผลิตดวยระบบแคม การแปลงขอมูลของระบบแคมเพื่อสรางซีเอ็นซี
โปรแกรม การสงถายโปรแกรมซีเอ็นซีไปยังระบบเครื่องจักรตัดปาดผิว การเลือกระบบแคดแคมที่เหมาะสมกับงาน
อุตสาหกรรม
Basic of CAD/CAM, hardware system and operating system for CAD/CAM, design of
three-dimensional part design, data transfer between CAD and CAM, basic operation of CAM
system, data preparation for CAM system, production simulation on CAM system, transformation
from CAM data to CNC code, transfer CNC code to CNC machine, selection of CAD/CAM system
suitable for industrial work.
010243402

การผลิตอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automation Manufacturing)
วิชาบังคับกอน : 010243401 การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลิต
Prerequisite : 010243401 Computer-aided Design and Manufacturing
พื้ น ฐานของระบบการผลิ ต อั ต โนมั ติ ใ นการผลิ ต ส ว นประกอบของระบบการผลิ ต อั ต โนมั ติ
นิวแมติกและไฮดรอลิก พีแอลซี ระบบควบคุมเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอร ระบบการเคลื่อนที่ ทิศทางการเคลื่อนที่
เซ็นเซอรแบบอะนาลอก เซ็นเซอรแบบดิจิทัล อุปกรณและชิ้นสวนของเครื่องจักรในระบบการวัด ระบบการผลิต
แบบยืดหยุน (FMS) การผลิตแบบเซลลูลาร ระบบการผลิตแบบบูรณาการดวยการใชคอมพิวเตอร (CIM)
Basic of automation system in production, components of automatic
manufacturing system, pneumatics and hydraulics, PLC, CNC; motion system; motion direction;
analog sensors; digital sensors; components of machine in measuring system; Flexible
Manufacturing System; cellular production; Computer Integrated Manufacturing System.

010243403

ชุดควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได
3(3-0-6)
(Programmable Logic Controller)
วิชาบังคับกอน : 010243302 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
Prerequisite : 010243302 Industrial Electronics
ระบบควบคุม โครงสรางและหลักการทํางานของไมโครโปรเซสเซอร เซ็นเซอรและแอคทูเอเตอร
โครงสรางของชุดควบคุมแบบโปรแกรมได ภาษาที่ใชในการสรางโปรแกรมพีแอลซี เทคนิคการเขียนโปรแกรม
การตรวจหาและแกไขขอผิดพลาด วงจรควบคุมแบบอันดับ การแปลงวงจรควบคุมแบบฮารตไวรเปนโปรแกรม
พีแอลซี
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Control system, architecture and concept of microprocessor, sensors and
actuators, instruction set of PLC, languages for PLC programming, programming technique error
detection and correction, sequential control circuits, transformation from hard-wired program to
PLC program.
010243404

ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
3(2-2-5)
(Hydraulics and Pneumatics)
วิชาบังคับกอน : 010243104 เทอรโมฟลูอิดส
Prerequisite : 010243104 Thermofluids
พื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส อุปกรณควบคุมชนิดไฮดรอลิกส สัญลักษณวงจรไฮดรอลิกส การ
ออกแบบวงจรควบคุม วงจรควบคุมชนิดตรรก การผลิตและการจายกําลังลมอัด อุปกรณควบคุมนิวแมติกส วงจร
ควบคุมนิวแมติกส การควบคุมดวยวงจรไฟฟา การควบคุมและจายกําลัง การประยุกตไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
ดานวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
Principles of hydraulics system, hydraulics control components, symbols of
hydraulics circuits, control systems design, logic control circuits, production and distribution of
compressed air, pneumatic control components, pneumatic control circuits, electro-pneumatic,
power supply unit control, application of hydraulics and pneumatics in robotic engineering and
automation system.
010243405

การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Control)
วิชาบังคับกอน : 040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
Prerequisite : 040203211 Engineering Mathematics III
ระบบควบคุ มวงเป ด และระบบควบคุ มวงปด การแทนความสัม พัน ธ ดว ยแผนภาพกรอบ
ความสัมพันธระหวางสัญญาณเขากับสัญญาณออกดวยฟงกชันถายโอน การออกแบบระบบควบคุมปอนกลับโดย
พื้นฐานของการชดเชยตัวควบคุมพีไอดี การวิเคราะหระบบควบคุมในโดเมนเวลา ระบบลําดับที่หนึ่ง ระบบลําดับที่
สอง โพลและศูนยของระบบเสถียรภาพของระบบควบคุมเกณฑเสถียรภาพ เราทเฮอรวิตซ วิธีโลกัสของราก การ
วิเคราะหระบบควบคุมในโดเมนความถี่ แผนภาพโบด เกณฑเสถียรภาพไนควิสท และแผนภาพไนควิสท
Open-loop control systems and closed-loop control systems, block diagrams,
transfer functions, design of feedback control systems based on PID controllers compensation,
time domain analysis, first-order systems, second-order systems, system poles and zeros,
stability of a control system, routh-herwitz’s stability criterion, root-locus method, frequency
domain analysis, Bode’s diagrams, Nyquist’s stability criterion, Nyquist’s diagrams.
010243406

วิศวกรรมหุนยนต
3(3-0-6)
(Robotic Engineering)
วิชาบังคับกอน : 010243303 เทคโนโลยีเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
010243304 เครื่องกลไฟฟาและระบบขับเคลื่อน
ประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีหุนยนต ประเภทของหุนยนต สวนประกอบของหุนยนต กลไก
แขนตอ เฟองชุด ลูกเบี้ยว กลไกสงกําลัง การวิเคราะหจลนพลศาสตรของกลไก สมการและพิกัดอางอิงในหุนยนต
การเคลื่อนและสมการในการเคลื่อนที่ของหุนยนตทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ การกําหนดเสนทางการเคลื่อนที่ พื้นฐาน
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ระบบแมชี น วิ ชั น การจํ า ลองระบบการทํ างาน การโปรแกรมเพื่ อควบคุม การทํ างานของหุ น ยนต การนํา ไป
ประยุกตใชงานกับอุตสาหกรรมการผลิต การบํารุงรักษาหุนยนตอุตสาหกรรม
History of robotic technology, classification and components of robots, design
linkage mechabism, gear set, cam, power transmission mechanism, dyanamic analysis of
mechanism, equations and reference coordinates in robots, different types and equations of
motion in 2 and 3 dimensions, path planning, basic machine vision, simulation of robotic
system, programming for robotic operation control, application to manufacturing industry,
maintenance of industrial robot.
010243408

ระบบควบคุมสมัยใหม
3(3-0-6)
(Modern Control Systems)
วิชาบังคับกอน : 040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
010243405 การควบคุมอัตโนมัติ
Prerequisite : 040203211 Engineering Mathematics III
Prerequisite : 010243405 Automatic Control
ระบบควบคุ ม บนโดเมนเวลาการแทนระบบด ว ยสเตทสเปซ ความสามารถในการควบคุ ม
ความสามารถในการสังเกตความสามารถในการระบุ ระบบเชิงเสนที่มีคาลักษณะเฉพาะหลายคา การแทนระบบไม
เชิงเสนดวยสเตทสเปซ การทําใหเปนเชิงเสน เมตริกซจาคอเบียน การแยกระบบออกเปนสวนที่ควบคุมไดและ
ควบคุมไมได การกําหนดคาโพลของการตอบสนองแบบเดดบีตดวยสเตทและดวยผลลัพธปอนกลับ การใชตัว
สังเกต การระบุระบบไดนามิก ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการควบคุมแบบเหมาะสม การควบคุมแบบปรับตัวได และ
การควบคุมแบบทนทาน
Control system design in time domain, state space representation, controllability,
observability and identifiability, linear systems with multiple eigenvalues, non-linear state-space
representation, linearization, jacobian matrices, decomposition of system into controllable and
uncontrollable parts, deadbeat response-pole assignment with state and with output feedback,
use of observer, dynamic system identification, Introduction to optimal control, adaptive control
and robust control
010243410

การโปรแกรมซีเอ็นซี
3(3-0-6)
(CNC Programming)
วิชาบังคับกอน : 010243401 การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลิต
Prerequisite : 010243401 Computer-aided Design and Manufacturing
ระบบควบคุมเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอร ระบบการเคลื่อนที่และทิศทางการเคลื่อนที่ อุปกรณ
และชิ้นสวนของเครื่องจักรในระบบการวัด โครงสรางของระบบโปรแกรมซีเอ็นซี การใชคอมพิวเตอรชวยสนับสนุน
การโปรแกรม เครื่องมือกลซีเอ็นซีที่ใชในอุตสาหกรรม การซอมบํารุงเครื่องมือกลซีเอ็นซี
Computer numerical controller system, motion system and direction, equipment and
component of machine in measuring system, CNC program structure, computer aided
programming, CNC machine tool in real industry, maintenance of CNC machine.
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010243411

ไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-2-5)
(Microcontroller)
วิชาบังคับกอน : 010243301 การออกแบบวงจรดิจิทัล
010403096 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
Prerequisite : 010243301 Digital Circuit Design
Prerequisite : 010403096 Computer Programming
พื้น ฐานการพั ฒ นาระบบฝงตั วสมองกล โครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอร ชุดคําสั่งของ
ไมโครคอนโทรลเลอร การใชภ าษาระดั บ สูงในการควบคุมการทํางาน วงจรเชื่อมต อกับ อุ ปกรณอิน พุทและ
เอาทพุท การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การเชื่อมตอกับเซ็นเซอรและอุปกรณภายนอก การ
ควบคุมการทํางานของมอเตอร การสงสัญญาณควบคุมออกไปควบคุมวาลวไฮดรอลิกสและนิวเมติกส การกําเนิด
เวลาและการขัดจังหวะ การแปลงสัญญาณอนาลอกไปเปนดิจิทัลและจากดิจิทัลไปเปนอนาลอก การสื่อสารผาน
พอรตอนุกรม ยูเออารทีเอส การประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรในภาคอุตสาหกรรม
Basic of embedded system development, architecture of microcontroller,
Instruction sets of micro-controller, high-leveled language programming, input/output interfacing,
programming to control electronic equipment, sensor and transducer interfacing, motor control,
hydraulics and pneumatics valve control, timer and interrupt, analog to digital conversion and
digital to analog conversion, serial port communication, UARTS, application of micro-controller
in industry.
010243413

การควบคุมแบบปอนกลับ
3(3-0-6)
(Feedback Control)
วิชาบังคับกอน : 040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
การวิเคราะหและการออกแบบของระบบควบคุมปอนกลับแบบเปนเชิงเสน การหาแบบจําลอง
ของระบบทางกายภาพ ความสามารถของระบบ ความไวของระบบและความผิดพลาดของระบบ การวิเคราะห
ตรวจสอบเสถียรภาพโดยวิธีเราธ – เฮอรวิทซ และไนควิซท การใชเทคนิคเดินรากและผลลตอบ สนองเชิงความถี่
ในการวิเคราะหความสามารถของระบบ การออกแบบชดเชยเพื่อใหเปนไปตามรายละเอียด
Analysis and design of linear feedvack control system, modeing of physical
system, system performance, system sensitivity and error, Routh Huwitz and Nyquist stability
tests, use of root locus and frequency-response techniques to analyza system performance,
design compensation to meet performance specification.
010243414

ตรรกฟซซีและโครงขายประสาท
3(3-0-6)
(Fuzzy Logic and Neural Network)
วิชาบังคับกอน : 010243405 การควบคุมอัตโนมัติ
Prerequisite : 010243405 Automatic Control
พื้นฐานการควบคุมแบบฟซซี เซทแบบฟซซี พันธะแบบฟซซี การออกแบบเครื่องควบคุมฟซซี
แบบจําลองฟซซีชนิดตางๆ การสรางแบบจําลองระบบควบคุมฟซซี หลักการการออกแบบ การวิเคราะห และการ
ประยุกตใชงานโครงขายประสาทเทียม ระบบนิวรัลฟซซี การประยุกตใชงานในระบบควบคุม
Basic of fuzzy control, fuzzy sets, fuzzy relation, fuzzy controller design,
classification of fuzzy models, fuzzy control systems simulation, design concept, analysis and
application of artificial neural networks, neural fuzzy systems, applications in control system.
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010243415

การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
(Mechanical Vibration)
วิชาบังคับกอน : 010243103 พลศาสตรวิศวกรรม
Prerequisite : 010243103 Engineering Dynamics
ระบบที่มีหนึ่งองศาของความอิสระ การสั่นสะเทือนแบบอิสระและการสั่นโดยแรง ความถี่การสั่น
พองธรรมชาติและผลจากความหนวง การตอบสนองของระบบตอแรงกระทําแบบตางๆ การสูญเสียพลังงานกลใน
ระบบ การสั่นสะเทือนแบบบังคับ การควงของเพลา ระบบที่มีสององศาของความอิสระ หลักการของไดนามิคแอ็บ
ซอบเบอร ระบบที่มีหลายองศาของความอิสระ หลักการของเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน วิธีการออกแบบอุปกรณ
ปองกันการสัน่ แบบตางๆ
Systems with a single degree of freedom, free and forced vibration, natural
frequency and damped effect, response to harmonic excitation, energy dissipation in
mechanical system, forced vibration, unbalanced rotation, systems with two degree of freedom,
principles of dynamic absorber, systems with more than one degree of freedom, vibration
measuring instrument, design for vibration suppression.
010243416

การประมวลผลภาพดิจิทัลและแมชีนวิชัน
3(3-0-6)
(Digital Image Processing and Machine Vision)
วิชาบังคับกอน : 010243411 ไมโครคอนโทรลเลอร
Prerequisite : 010243411 Microcontroller
พื้นฐานการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล การรับขอมูลของภาพ การติดตั้งอุปกรณปรับสภาพแสง
การกรองสัญญาณภาพและการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ การประมวลภาพสีในระดับพิกเซล การบีบอัดภาพ การแบง
สวนภาพ การหาขอบหาจุดเดนภายในภาพ การจับความเคลื่อนไหวของวัตถุ จําแนกตัวอักษรในภาพ การหาความ
แตกตางของภาพ การจดจําภาพ การแปลงสัญญาณภาพ การวัดระยะทางโดยใชสัญญาณภาพการวิเคราะหภาพ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การประยุกตใชในงานควบคุม การตอและการทํางานรวมกันของกลองกับหุนยนต การ
ประยุกตใชการประมวลผลภาพและแมชีนวิชันในงานอุตสาหกรรม
Basic of digital image processing, image acquisition, light condition setting, Image
signal filtering and conditioning, dot pixel processing, image compression, image segmentation,
edge detection and interesting point tracking, motion capture, character recognition, picture
comparing, object recognition, signal transformation, distance measurement by image signal,
Image analysis by software program, DIP in control applications, interfacing between camera and
robot, DIP and machine vision in real industry.
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010243417

การเฝาระวังการทํางานของเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Machine Condition Monitoring)
วิชาบังคับกอน : 010243303 เทคโนโลยีเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
Prerequisite : 010243303 Sensor and Transducer Technology
การเชื่อมตอระหวางเซนเซอรกับคอมพิวเตอร ความผิดปกติของสัญญาณและการปรับปรุงสภาพ
สั ญ ญาณ การวิ เ คราะห สั ญ ญาณทั้ ง รู ป แบบสั ญ ญาณ และรู ป แบบพารามิ เ ตอร การวิ เ คราะห สั ญ ญาณการ
สั่นสะเทือน อุณภูมิ ความดัน แรงบิด ความดังเสียงในเครื่องจักรกล การเฝาระวังการแตกราวดวยอะคูสติกสอิมิส
ชันส การคาดการณอายุการใชงานและการบํารุงรักษาระบบ
Interfacing between sensor and computer, signal aliasing and signal conditioning,
signal analysis of signal based and parameter based analysis, vibration signal analyis,
temperature, pressure, and torque, decibel in machine, acoustic emission monitoring, life time
estimation and system maintenance.
010243418

ปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
วิชาบังคับกอน : 010403096 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
Prerequisite : 010403096 Computer Programming
ประวั ติ แ ละคํ าจํ า กั ด ความของป ญ ญาประดิษ ฐ วิ ธี ก ารค น หาคํ า ตอบ การแทนความรู 
ตรรกศาสตรเชิงประพจนและตรรกศาสตรภาคแสดง กฎ ระบบผูเชี่ยวชาญ การวางแผนอัตโนมัติ โครงขาย
ประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม การใชเหตุผลแบบฟสซี่ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประมวลผลแบบ
สัญลักษณ จักรกลแปลภาษา การมองเห็นของจักรกล การประมวลผลภาพ แนวทาง การประยุกตใชงานปญญา
ประดิษฐ
History and definition of artificial intelligence, search algorithm, knowledge
representation, propositional logic, predicate logic, rule base, expert system, Automated
planning, aritificial neural network, genetic algorithm, fuzzy logic, natural language processing,
symbolic processing, machine translation, machine vision, image processing, application of
artificial intelligence.
010243419

โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6)
(Data Structure and Algorithm)
วิชาบังคับกอน : 010403096 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
Prerequisite : 010403096 Computer Programming
โครงสรางขอมูลชนิดเชิงเสน แถวลําดับ แถวแบบซอน แถวคอย แถวคอยลัดคิว โครงสรางขอมูล
แบบเชื่อมตอ การเชื่อมตอแบบทางเดียว การเชื่อมตอแบบ 2 ทาง การประมวลผลสตริง การเทียบรูปแบบ ทรี ทรี
แบบคู การผานทางทรี การสรางตัวแทนทรี บีทรี เอวีแอลทรี กราฟ การคนหาและการเรียงลําดับขอมูลภายในหน
วยความจํา การจัดหนวยความจําแบบฮีป การลงรหัสแบบแฮช การเรียกซ้ําและการยอนรอย
Linear data structure, order, stack, queue, priority queue, data structure, link list,
one-way communication, two-way communication, string manipulation, comparison, tree-tree, Btree, and AVL tree respresentation, graph, data searching and sorting, managing heap memory,
hash coding, recursion, backtracking.
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010243420

การจําลองแบบหุนยนตดวยคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Robotics Computer Simulation)
วิชาบังคับกอน : 010243106 การออกแบบโครงสรางหุนยนต
Prerequisite : 010243106 Robotics Structure Design
การออกแบบหุนยนตและเครื่องมือกลสมัยใหม การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางหุนยนตและ
เครื่องมือกล ระบบการเคลื่อนที่เชิงเสนและเชิงมุม พลศาสตรของเครื่องมือกลและผลกระทบทางอุณหภาพ ตัว
ขับเคลื่อนและการควบคุมหุนยนตและเครื่องมือกล ระบบควบคุมชนิดปรับตัวเอง ซีเอดีและซีเออีในการออกแบบ
และการวิเคราะห แบบจําลองและการทดสอบแบบจําลอง ในการออกแบบหุนยนตและเครื่องมือกล
Design of modern robotics and machine tools, analysis and design of robotics
and machine tools structures, translation and angular motion systems, dynamics of machine
tools and thermal effects, drives and control of robotics and machine tools, adaptive control
systems, CAD/CAE in design and analysis, models and model testing in robotics machine tools
design.
010243421

ระบบการขนถายวัสดุอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Material Handling System)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประเภทของเครื่องมือขนถายวัสดุ กฎเกณฑในการเลือกใชเครื่องมือขนถายวัสดุ สวนประกอบ
และการทํางานของระบบขนถายวัสดุ การควบคุมการทํางานของสายพานลําเลียง ลูกกลิ้งลําเลียง สกรู ลําเลียง โซ
ลําเลียง การลําเลียงดวยลม เครื่องมือลําเลียงขึ้นแนวตางระดับ เครื่องลําเลียงแบบสั่นสะเทือน การลําเลียงดวย
หุนยนตอุตสาหกรรม เครน รถขนถายวัสดุอัตโนมัติและยวดยานขนสง
Type of material handling equipment, selection criteria of material handling
equipment, components and function of material handling system, conveyer belt control,
roller, screw feeder, chains, blower, vertical conveyer, vibration conveyer, industrial robot
conveyer, crane, automated guided vehicle and transportable vehicle.
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010243422

การผลิตแบบผสมผสานดวยคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Computer Integrated Manufacturing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
พื้นฐานระบบการผลิตแบบผสมผสานดวยคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรเพื่อชวยในการออกแบบ
และผลิต ระบบการควบคุมเชิงตัวเลข การโปรแกรมเครื่องจักรควบคุมเชิงตัวเลข หุนยนตอุตสาหกรรม การ
โปรแกรมหุนยนต ระบบการขนถายวัสดุแบบอัตโนมัติ การทํางานรถขับเคลื่อนอัตโนมัติไรคนขับ (AGV) ระบบการ
ควบคุมเชิงตรรก (PLC) ระบบการจัดเก็บและนําออกอัตโนมัติ (AS/RS) ระบบการผลิตแบบยืดหยุน (FMS) การ
ออกแบบระบบการผลิตแบบผสมผสานดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
Basic of computer integreted manufacturing system, computer aided design and
manufacturing, computer numerical control, CNC programming, Industrial robotics, robotic
programming, automatic material handling system, automated guided vehicle, programmable
logic controller, automatic storage and automatic receive system, flexible manufacturing
system, design of CIM system using computer software.
010243423

หุนยนตเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Robotics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เซนเซอร แอคซูเอเตอร การควบคุมหุนยนตคลื่อนที่ การเคลื่อนที่และกลศาสตร การรับรู การหา
ตําแหนง การสรางแผนที่ การวางแผน การรับภาพของคอมพิวเตอร ปญญาประดิษฐ การประยุกตใชหุนยนต
เคลื่อนที่
Sensor, actuator, mobile robot control, locomotions and kinematics, perception,
localization, map generation, planning, computer vision, artificial intelligence, application of
mobile robots
010243436

การควบคุมและปรับปรุงกรรมวิธี
3(3-0-6)
Process Control and Improvement
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ปรั ช ญาของคุ ณ ภาพ การจั ด การเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
กระบวนการผลิตโดยวิธีการทางสถิติ การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะหระบบการวัด การ
ตรวจคุณภาพล็ อตสินคา การออกแบบการทดลองเบื้องตน วิศวกรรมความนาเชื่อถือและความนาเชื่อถือของ
กระบวนการผลิต การดูงานหรือกรณีศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม
Philosophy of quality, quality control management, manufacturing quality
control using statistical techniques, process capability analysis, measurement system analysis,
batch quality assurance, basic design of experiment, reliability engineering and reliability for
manufacturing, industrial visit or case study.
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010243490

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Plant Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ การวางแผนการเลือกกระบวนการผลิต การพัฒนาระบบการ
ผลิตและการวางผังโรงงาน การออกแบบโรงงานโดยวิธีเทคโนโลยีของกลุมผลิตภัณฑ การออกแบบระบบขนถาย
วัสดุและระบบการจัดเก็บ การพิจารณาจํานวนคนงานในการปฏิบัติงานและการวิเคราะหหาทําเลที่ตั้ง
Product development and design, planning of manufacturing process selection,
development of production system and plant layout, design the plant by group technology,
design the material handling and storage system, considering the number of personnel and
analysis of plant location.
010243498

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมหุนยนต
3(3-0-6)
(Special Topics in Robotics Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ปญหาเฉพาะดานวิศวกรรมดานโครงสรางและระบบควบคุมในหุนยนต หัวขอปญหาสามารถ
ศึกษาวิจัยและสรุปผลสําเร็จไดใน 1 ภาคการศึกษา
Specific problems focusing on structure and control system in robotics. Problem
can be studied and concluded within a semester.
010243499

หัวขอพิเศษทางระบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Special Topics in Automation System)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ปญหาเฉพาะดานวิศวกรรมดานระบบอัตโนมัติ หัวขอปญหาสามารถศึกษาวิจัยและสรุปผลสําเร็จ
ไดใน 1 ภาคการศึกษา
Specific problem focused on automation system. Problem can be studied and
concluded within a semester.
010243901 ทั กษะการศึ กษา
1(1-0-2)
(Study Skills)
วิ ช าบั งคั บ ก อน : ไม มี
Prerequisite : None
การประยุ กต ทักษะการเรีย นรูใหเหมาะสมกับ วิธีการเรีย นรูที่ตัว เองถนัด การจดบัน ทึก การ
บรรยาย การสื่อสารในการทํางานและทํากิจกรรมรวมกัน การบริหารเวลาและจัดเก็บเอกสารที่เปน สิ่งตีพิมพ
และเปนรูปแบบดิจิทัล การวางแผนการเรียนและการเลือกแขนงวิชาชีพ การศึกษาคนควาและการใชหองสมุด การ
วิเคราะหขอมูลและการแกปญหาโดยใชพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร คุ ณ ค า และวั ฒ นธรรมของ
การศึ กษาในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
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Application of learning methods suitable for individual learning skills note taking
skills, communication in work and group activities, time management and organization of
hardcopy and digital document, study and career planning, searching and use of library, data
analysis and problem solving with basic math and science, values and culture of study in
university level.
010243902

การปรับปรุงการผลิต
3(3-0-6)
(Production Improvement)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การเพิ่มผลิตภาพ วงจรเดมมิ่ง การวิเคราะหงาน แผนผังและแผนภูมิกระบวน การผลิต การ
วิเคราะหกิจกรรมแผนภูมิการปฏิบัติงานสัญลักษณเทอรบลิค หลักเศรษฐศาสตรการเคลื่อนไหว การวัดงาน เวลา
มาตรฐานการผลิต การสุมงาน การจัดผังโรงงานตามกลุมผลิตภัณฑและจัดกลุมตามกระบวนการ การจัดสมดุล
สายการผลิ ต การออกแบบระบบขนถ ายวั สดุ และระบบการจัดเก็ บ การบริ หารด านวิ ศวกรรมความปลอดภั ย
ประเภทของอุบัติเหตุ สาเหตุและวิธีการปองกันอุบัติเหตุในการผลิต
Productivity enhancement, Deming’s circle, work analysis, production diagram and
process chart, activity analysis, Therblig’s symbols, principles of motion economy, work
measurement, production standard time, product layout and process layout, design of material
handling and storage systems, safety engineering management, type of accidence, causes and
prevention of accident.
010243910

วิศวกรรมการบํารุงรักษาและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering and Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความสําคัญและประโยชนของการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มผลผลิต การบํารุงรักษา แผน
ใหมวงจรชีวิตและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรกล ไทรโบโลยีในงานวิศวกรรมบํารุงรั กษา การจัดการระบบ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกล การวิเคราะหประวัติการชํารุดเครื่องจักรกลทางสถิติ พื้นฐานวิศวกรรมความนาเชื่อถือ
Significances and advantages of machine maintenance in order to increase
productivity, modern maintenance strategy, machine life cycle and machine breakdown, tribology in
maintenance engineering, maintenance management, statistical analysis of machine failure, basic of
reliability engineering.
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010243911

วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ
3(3-0-6)
(Safety Engineering and Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความสําคัญและประโยชน ของการบริห ารวิศวกรรมความปลอดภัย นิย ามและประเภทของ
อุบัติ เหตุ สาเหตุ และวิ ธีการป องกัน อุบั ติเหตุ การบริหารดานวิศวกรรมความปลอดภัย การบันทึ กและการ
สอบสวนขอมูลอุบัติเหตุ การรายงานและประเมินผลทางสถิติของอุบัติเหตุ กฎหมายเบื้องตนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย
Significance and advantage of safety engineering management, definition and
type of accidence, causes and prevention of accident, safety management, recording and investigation
of accidence, reporting and statistical estimating of accidence, Laws and regulations related to
safety engineering.
010243926

การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Planning and Control)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การพยากรณ การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวางแผนความตองการวัสดุและ
กําลังการผลิต การควบคุมการผลิต การจัดการคอขวด ระบบการผลิตสมัยใหม ระบบการประกอบและการสมดุล
ของสายงานผลิต การจัดลําดับงานและตารางการผลิต การจัดการโซอุปทานและลูกคาสัมพันธ การวิเคราะห
ตนทุนและผลกําไรเพื่อการตัดสินใจ การดูงานหรือกรณีศึกษาจากโรงงานอุตสาหกรรม
Forecasting, inventory management, production planning, material requirement
and capacity planning, production control, bottleneck management, modern manufacturing
system, assembly system and line balancing, job ranking and production scheduling, supplychain management and customer relation, cost and profitability analysis for decision making,
industrial visit or case study.
010243999

หัวขอพิเศษทางบริหารจัดการ
3(3-0-6)
(Special Topics in Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ปญหาเฉพาะดานวิศวกรรมดานการบริหารจัดการ หัวขอปญหาสามารถศึกษาวิจัยและสรุปผล
สําเร็จไดใน 1 ภาคการศึกษา
Specific problem focused on management. Problem can be studied and concluded
within a semester.
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010403095

วิชาชีพวิศวกรรมเบื้องตน
1(1-0-2)
(Introduction to Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิชาชีพวิศวกรรม ประวัติความเปนมาของวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ ปญหา
เชิงวิศวกรรม การวิเคราะหและการแกปญหาเชิงวิศวกรรมการออกแบบเชิงวิศวกรรม การทดสอบและการทดลอง
Engineering profession, history of engineering, various fields, in engineering
engineering problem, analysis and problem solving in engineering, engineering design, test
and experiment.
010403096

การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลั ก การทํ า งานพื้ น ฐานของคอมพิ ว เตอร ส ว นประกอบในการทํ า งานของคอมพิ ว เตอร
ความสัมพันธเชิงการทํางานระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส หลักการ
ทํางานพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาระดับสูง ขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบโปรแกรม
การแกปญหาโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
Introduction to computer science with emphasis on problem solving, use of a
high-level programming language for solving engineering problems with emphasis on procedural
program design and development, topics include basic programming constructs, primitive data
types and derived types, expressions, conditional selections, iterations, functions, arrays, and
strings, Software reuse via libraries and application programming Interface (API), elementary
algorithms for sorting and searching, Introduction to object-oriented programming paradigm
010403097

สถิตยศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
วิชาบังคับกอน : 040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
040313005 ฟสิกส 1
Prerequisite : 040203111 Engineering Mathermatics I
Prerequisite : 040313005 Physics I
การจําแนกความรูเกี่ยวกับกลศาสตรวิศวกรรม สภาพและพฤติกรรมของวัตถุในทางสถิตยศาสตร
วิศวกรรม ระบบและผลลัพธของแรงตางๆ ที่กระทําตอวัตถุ การรวมและแยกแรงการสมดุลของแรง การวิเคราะห
โครงสรางอยางงาย จุดศูนยกลางและจุดศูนยถวงของวัตถุ แรงเสียดทาน โครงสรางขอหมุน โมเมนตความเฉื่อย
ของพื้นที่ งานเสมือนและความเสถียร
Classification of engineering mechanic; state and behavior of body in engineering
statics; system and resultant of forces acting to body; resultant and resolution of forces:
equilibrium; analysis of simple structures; centroid and center of gravity of body; friction force;
truss stcture; moment of inertial of an area; virtual work and stability
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010403098

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
โลหะและโลหะวิทยาเบื้องตน แผนภูมิสมดุลของโลหะผสม โครงสรางจุลภาคและโครงสรางมหภาค
ของโลหะ การผลิตเหล็กและเหล็กกลา คุณสมบัติของเหล็กกลา เหล็กกลาไรสนิมและเหล็กหลอ การปรับปรุง
คุณสมบัติของเหล็กกลาดวยความรอน คุณสมบัติของโลหะนอกกลุมเหล็ก พอลิเมอร เซรามิกส คอมโพสิต คอนกรีต
แอสฟลท และไม หลักการเบื้องตนของการทดสอบวัสดุ แบบทําลายและไมทําลาย
Study of retationship 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.
010403099

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ขอกําหนดและมาตรฐานการเขียนแบบ การเขียนแบบภาพดวยมือเปลา การฉายภาพรูปทรง
เรขาคณิต การกําหนดขนาดรูปทรง และตําแหนงอางอิง ภาพสามมิติ ภาพตัด ภาพคลี่
Freehand Sketching, orthographic projections, basic descriptive geometry
dimension, notes, limits and geometric shapes and reference plane, Pictorial drawing sectional
view, Developments.
040113001

เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร อะตอม โมเลกุลและไอออน มวลสารสัมพันธในปฏิกิริยาเคมี
โครงสรางของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี รูปรางโมเลกุล แก็ส ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย
อุณหพลศาสตรเคมี จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส เคมีไฟฟา
Matters and scientific measurement, atoms molecules and ions, stoichiometry,
electronic structure of atoms, periodic properties, chemical bond, shape of molecules, gas
liquid and solid, solutions thermochemistry, chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-base
equilibrium, electrochemistry.
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040113002

ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
วิชาบังคับกอน : 040113001 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040113001 Chemistry for Engineers Or co-requisite
ปฏิบัติการตางๆ ที่มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
Laboratories related to theoretical background in 040113001 Chemistry for
Engineers.
040203111

คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เรขาคณิตวิเคราะห พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอร เสนตรงและระนาบ
ในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการอินทิเกรตฟงกชันคาจริงของหนึ่งตัวแปรจริง และการ
ประยุกตรูปแบบยังไมกําหนด เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไมตรงแบบ
Analystic geometry, polar coordinates, parametric equations; vector algebra, lines
and planes in three dimensional space; limit, continuity, differentiation and integration of realvalued functions of a real variable and their applications, indeterminate forms, techniques of
integration, numerical integration; improper integrals.
040203112

คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับกอน : 040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
Prerequisite : 040203111 Engineering Mathematics I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรม การกระจายแบบอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน
อนุกรมฟูเรียร เมทริกซและดีเทอรมิแนนท ระบบสมการเชิงเสน คาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจง พื้นผิวในปริภูมิ
สามมิติ ลิมิต ความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการอินทิเกรตฟงกชันคาจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต
Mathematical induction; sequence and series of real numbers, Taylor series
expansions of elementary functions; Fourier series; matrices and determinants, systems of linear
equations, eigenvalues and eigenvectors; surfaces in three-dimensional space; limit, continuity,
differentiation and integration of real-valued functions of several variables and their
applications.
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040203211

คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาบังคับกอน : 040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
Prerequisite : 040203112 Engineering Mathematics II
ฟงกชันคาเวกเตอร เสนโคงปริภูมิ อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันคาเวกเตอร เกรเดียนทเคิรล
และไดเวอรเจนซ อินทิกรัลตามเสน อินทิกรัลตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธและการประยุกตสมการเชิงอนุพันธเชิง
เสน การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน คําตอบแบบอนุกรม
Vector-valued functions, space curves, derivatives and integrals of vector-valued
functions, gradient, curl and divergence, line integrals, surface integrals; introduction to
differential equations and their applications, linear differential equations, Laplace transforms,
system of linear differential equations, solution in series.
040313005

ฟสิกส 1
3(3-0-6)
(Physics I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เวกเตอร กลศาสตรการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบเสนตรงและเสนโคง กฎการเคลื่อนที่ของนิว
ตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลม งาน กําลังงาน พลังงาน โมเมนตัม โมเมนตความเฉื่อย สมการแหงการหมุน
ทอรก โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิก การซอนกันของสองซิมเปลฮารโมนิก
การออสซิลเลตแบบแดมป การออสซิลเลตดวยแรง
การจําแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง บีตส ความเขมเสียง
ระดับความเขมเสียง ปรากฏการณดอปเปลอร สมบัติของสสาร การสงผานความรอน สมการกาซอุดมคติ กฎ
แหงอุณหพลศาสตร กลจักรความรอนและกลจักรทวน คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การพยุง กฎของ
ปาสคาล การวัดความดัน สมการแหงความตอเนื่อง สมการแบรนุยยี การวัดอัตราการไหล
Vector, mechanics of motion, rectilinear and curvilinear motion, Newton’s law of
motion, circular motion, work, power, energy, momentum, moment of inertia, rotation equations,
torque, angular momentum, rolling, simple harmonics motion, superposition of two simple
harmonics, damped oscillation, forced Oscillation, types of waves, standing waves, beats, intensity
and sound level, Doppler effect, properties of matters, heat transfer, ideal gas equation, laws of
thermodynamics, heat engines and reverse engine, physical properties of fluid, buoyancy, Pascal’s
law, pressure measurement equation of continuity, Bernoulli’s equation, flow measurement.
040313006

ปฏิบัติการฟสิกส 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1 หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040313005 Physics I Or co-requisite
ปฏิบัติการตาง ๆ มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยาย
รายวิชา 040313005 ฟสิกส 1
All experiments are corresponded to the course of 040313005 Physics I.
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040313007

ฟสิกส 2
3(3-0-6)
(Physics II)
วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1
Prerequisite : 040313005 Physics I
กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา สารไดอิเลกตริก ตัวเก็บประจุสนามแมเหล็ก
กฎของบิโอ-ซาวารต กฎของแอมแปร สารแมเหล็ก แรงลอเรนท แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา ความเหนี่ยวนําวงจร
กระแสสลับและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน คุณสมบัติของคลื่น การสะทอน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน
ทัศนศาสตรทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ การแผรังสีของวัตถุดํา อิทธิพลแสงไฟฟา การกระเจิงคอมปตัน รังสี
เอ็กซ อะตอมไฮโรเจน ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค โครงสรางนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร
Coulomb’s law, electric fields, Gauss’s law, electric potential, dielectric materials,
Biot-Savart law, Ampere’s law, magnetic substance, Lorentz force, electromotive force,
inductance, alternating current and basic electronic circuits, properties of waves, reflection,
refraction, interference, diffraction, geometrical optics, optical instruments, Black-body radiation,
photoelectric effect, Compton’s scattering, X-rays, hydrogen atom, wave-particle duality,
structure of nucleus, radioactivity, nuclear reactions.
040313008

ปฏิบัติการฟสิกส 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
วิชาบังคับกอน : 040313007 ฟสิกส 2 หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040313007 Physics II Or co-requisite
ปฏิบัติการตาง ๆ มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยาย
รายวิชา 040313007 ฟสิกส 2
All experiments are corresponded to the course of 040313007 Physics II.
040423001

สิ่งแวดลอมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต ปญหาสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่
สําคัญในปจจุบัน มลพิษทางสิ่งแวดลอมที่สําคัญ และการจัดการเบื้องตน ความสําคัญของพลังงานตอสิ่งมีชีวิต
แหลงพลังงาน พลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน
Relationships between organism and their environment; Major pollution
problems and effect to the environment; Introduction to environmental management; Energy;
Type of energy; Renewable energy and energy conservation.
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040503001

สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความหมายของการใชสถิติทั่วไปกับชีวิตประจําวัน ทักษะการแกปญหาอยางเปนระบบทางสถิติ
สถิติในสังคมมนุษย รัฐบาล กีฬา การศึกษา สิ่งแวดลอม การโฆษณา การตลาด การเงิน การแพทย หรืออื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
Overview statistics in everyday life. Problem solving systems using statistically
logical skill. The uses of statistics in social science, humanity, government, sport, education,
environment, advertisement, finance, epidemiology, or otherts.
080103001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรูคําศัพทและไวยากรณ
จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและยอหนาที่มีโครงสรางไมซับซอน
การฝกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
Integrated more advanced skills of listening, speaking, reading, and writing at
basic level in order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning
vocabulary and grammatical structures through conversations, academic and general journals.
Writing non-complex sentences and paragraphs. Extensive practice at Self-Access Learning
Center (SALC) and through e-Learning.
080103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับกอน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103001 English I
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดย
คํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรูคําศัพทและไวยากรณจากบทสนทนา
บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มี โครงสรางซับซอนและยอหนาขนาดสั้น การฝก
ทักษะเพิ่มเติมที่ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองและการเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต
Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level in order
to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning vocabulary and
grammatical structures through conversations, academic and general journals. Writing complex
sentences and paragraphs. Extensive practice at Self-Access Learning Center (SALC) and through
e-Learning to promote life-long learning.
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080103011

ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
ทั กษะในการจั ดการเรี ย นรูดว ยตนเอง เทคนิ คในการเรี ย นภาษาอัง กฤษ การใชพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษเพื่อชวยในการพูด การอานและการเขียน การจดบันทึกยอและการยอความ การจัดระเบียบตนเอง
ในการเรียน การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมินการเรียนรูของตนเอง เพื่อใชเ ปนเครื่ องมื อสําหรั บ
การศึกษาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
Skills in self-management study, techniques in learning English, using English
dictionary in facilitating verbal and written communications, reading, writing, note-taking and
summarizing. Self-regulation in learning: planning, monitoring and evaluating as a study tool for
higher level of English study.
080103014

การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
การเขียนยอหนา การเขียนเลาเรื่ององคประกอบของยอหนา กระบวนการเขียน กิจกรรมการให
ขอมูลปอนกลับจากเพื่อนและครูผูสอน
Writing paragraph; narratives, descriptive and expository types, paragraph
components, writing process, peer feedback and teacher feedback activities.
080103015

รายงาน
080103016

การเขียน 2
3(3-0-6)
(Writing II)
วิชาบังคับกอน : 080103014 การเขียน 1
Prerequisite : 080103014 Writing I
การเขียนยอหนาขนาดยาว การเขียนเลาเรื่อง การเขียนเชิงโตแยง การเขียนอธิบายและการเขียน
Writing long paragraphs; narrative, argumentative, descriptive and report writing.

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องตนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง การ
บรรยายลักษณะสิ่งตาง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
Fundamental skills in pronunciation and speaking skills for communication in
daily life, self introduction, describing things, giving direction and expressing opinions.
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080103017

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
วิชาบังคับกอน : 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103016 English Conversation I
ทักษะการออกเสียงและการพูดในระดับโครงสรางประโยคที่ซับซอนขึ้น เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณแบบเตรียมตัวและแบบไมเตรียมตัว ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยเนนการพูด
และฟง
Pronunciation and speaking skills with complex sentences in both prepared and
impromptu situations, English communication skills in daily life with an emphasis on speaking
and listening.
080103018

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
ทักษะการใชภาษาเพื่อการทํางาน ภาษาในการทําธุรกิจ การตลาด การตอนรับลูกคาและผูเยี่ยม
ชม การเจรจาตอรอง การนําเสนอแผนงานและสินคาของบริษัท การเขียนและการนําเสนอโครงการ
Language skills for work, simple Business English, marketing, making
appointments, welcoming visitors, negotiations, describing job positions and products, writing
and presenting projects.
080103020

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(English for Industrial Management)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
การเรียนรูกระบวนการเทคนิค และภาษาที่เกี่ยวของกับการจัดการอุตสาหกรรม การใช
ภาษาอังกฤษ เทคนิคที่ใชในสภาพแวดลอมที่เปนจริงในวงการจัดการอุตสาหกรรม ฝกปฏิบัติทักษะทางดานการพูด
และการเขียน
Learning processes, techniques and language related to Industrial management;
technical English language of real-world Industrial management environments, practice of both
speaking and writing.
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080203903

มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Social, Economic and Political Dimension)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความสําคัญของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงและโอกาส พลวัตรสังคม และ
การปรับตัวของสังคมไทย จริยธรรมกับการดํารงชีวิตในสังคมพลวัตรสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
Important characteristics of society, economics and politics, development and
change of society, social dimensions, ethics and living in dynamic society to sustainable
development.
080203904

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรูเกี่ยวกับ กฎหมายเกี่ยวกับ
วงจรชีวิตในสังคมและการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ
Characteristics and evolution of law, types of law, legal knowledge about life
cycle in society and being good citizenship.
080203905

เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม การบริโภค การออม การเงินและการธนาคาร เงิน
เฟอ เงินฝด การคลังรัฐบาล การคาระหวางประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนํา
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันในดานตางๆของมนุษย
Economic activities in society, consumption, investment, inflation, deflation,
financial institutions, taxation, international trade between ASEAN countries, Principle of
Sufficient Economy, government direction in economic problem solving, self-adaptation to
various economic situations.
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080203907

ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความสําคัญของธุรกิจในชีวิตประจําวัน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การจัดการ
ธุรกิจ การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและ ความรับผิดชอบตอสังคม
The essential of business in everyday life, business environment, types of
business, business management, business information technology management, business ethics
and social responsibility.
080303101

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ทฤษฎีทางจิตวิทยา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษย พัฒนาการของมนุษย การเรียนรู การ
รับรู เชาวนปญญา อารมณ บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว
Theories of psychology, factors affecting human behavior, human development,
learning, perception, intelligence, emotion, personality, mental health and adjustment.
080303104

จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
จิตวิทยาเพื่อการทํางาน การจูงใจ การตัดสินใจ การแกปญหา ความขัดแยงในการทํางาน
ความคิดริเริ่มสรางสรรค การประสานงาน ภาวะผูนํา การสรางทีมงาน และการสื่อสารในที่ทํางาน
Psychology for work, motivation, decision-making, problem-solving, conflicts at
work, creative thinking, coordination, leadership, team building and communication at
workplace.
080303501

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม การฝก
ทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนบาสเกตบอล การเปนผูเลนและผูชมที่ดี
History of basketball, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment,
practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship and spectator.
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080303502

วอลเลยบอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาวอลเลยบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม การฝก
ทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนวอลเลยบอล การเปนผูเลนและผูชมที่ดี
History of volleyball, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment,
practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship and spectator.
080303503

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม การฝก
ทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนแบดมินตัน การเปนผูเลนและผูชมที่ดี
History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment,
practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship and spectator.

080303504

ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องตนของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝงความรู
ความเขาใจ และเจตคติที่ดี การเตนรําแบบละติน และแบบบอลรูม
History of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for developing
knowledge, understanding and positive attitudes, Latin dancing and ballroom dancing.
080303505

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม การฝก
ทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนเทเบิลเทนนิส การเปนผูเลนและผูชมที่ดี
History of table tennis, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment,
practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship and spectator.
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080303601

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลักการและทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของบุคคล การเขาใจตนเองและผูอื่น การพัฒนาตนเอง การ
ติดตอสื่อสาร และ การทํางานรวมกัน และ การนําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกตใชในการสรางมนุษยสัมพันธ
Principles and theories of human behavior, self understanding and understanding
human nature, self - development, communication and team working, application of religious
principles to enhance human relations.
080303602

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความหมายและความสํ าคัญ ของคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตพื้น ฐาน พัฒ นาการของชีวิตและ
พัฒนาการทางจริยธรรม ทฤษฎีความตองการ สุขภาพกายและสุขภาพจิต การรับรูความสามารถของตนและ
การเห็น คุณคาในตนเอง ความคิดสรางสรรค การเลือกคูครอง การบริหารชีวิต การทํางานที่มีความสุข และ
หลักธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Definition and significance of life quality, basic life quality, moral development,
need theory, physical and mental health, perceived self-efficacy and self-esteem, creative
thinking, choosing a spouse, life management, work with happiness and Dharma principles
for development of life quality.

3.2 ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร (จัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชา)
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับ
เลขประจําตัวประชาชน
ที่
1 นางสาวเต็มสิริ ทรัพยสมาน
3600300112946

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ / สาขาวิชา

ป
พ.ศ.

Georgia Institute of Technology, United States of America
Georgia Institute of Technology, United States of America
Carnegie Mellon University, United States of America
University of Siegen, Germany
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
Kyushu Institute of Technology, Japan

2552
2550
2546
2549
2545
2542
2542
2537
2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, ประเทศไทย

2551

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
Fachhochschule–Hannover, Germany

2547
2532
2524

อาจารย

หนา 56

6

6

อาจารย

หนา 56

9

9

อาจารย

หนา 56-57

9

6

อาจารย

หนา 57

9

9

ผูชวย
ศาสตราจารย

หนา 57

6

6
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Ph.D. (Mechanical Engineering)
M.S. (Mechanical Engineering)
B.S. (Mechanical Engineering)
2 นางสาวนิรมล เรืองพยุงศักดิ์ Dr.-Ing. (Mechatronics)
3102001460396
M.Sc. (Electrical Engineering)
B.Eng. (Electrical Engineering)
3 นายสมฤกษ ปุจฉาการ
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
3740200098622
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
4 นายอมรพันธุ พันธุโอภาส Ph.D. (Mechanical Information
3360100069683
Science and Technology)
วท.ม. (วิทยาการหุนยนตและระบบ
อัตโนมัต)ิ
วท.บ. (ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส)
5 นายสุธรรม ธัมกิตติคุณ
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
3100602927963
Dipl-Ing. (Production Engineering.)

สถาบัน/ประเทศ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)
ตําแหนง ผลงานทาง
ที่จะมีใน
ทางวิชาการ วิชาการ
ที่มีอยูแลว หลักสูตร
ปรับปรุง
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3.2.2 อาจารยผูรวมสอน
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่ เลขประจําตัวประชาชน
1

2

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ / สาขาวิชา

นางสาวเพ็ญศิริ ทองผดุงโรจน Ph.D. (Mechanical Engineering)
3669700069400
M.Sc. (Advanced Manufacturing and
Automation) B.Eng. (Mechanical
Engineering)
นายจรัมพร หรรษมนตร
Ph.D. (Mechanical Engineering)
3100602459170
M.Eng. (Mechanical Engineering)
นายสุเทพ บุตรดี
3200600208900

4

นายสุรพล ราษฎรนุย
3939900204634

University of Bristol, United Kingdom
University of Bristol, United Kingdom
University of Edinburgh, United Kingdom

ป

2545
รอง
หนา 58-59
2540 ศาสตราจารย
2539

6

3

University of California at Berkeley, United States of
2541
รอง
หนา 59
America
ศาสตราจารย
University of California at Berkeley, United States of
2538
America
University of Pittsburgh, United States of America
2536
Queensland University of Technology, Australia สถาบัน 2541
รอง
หนา 59
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
2532 ศาสตราจารย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
2527
University of Wales, United Kingdom
2538
รอง
หนา 59-60
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2532 ศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ประเทศไทย
2525

3

3

3

3

6

6
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B.Eng. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Manufacturing Engineering)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

สถาบัน

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)
ตําแหนง ผลงานทาง
ที่จะมีใน
ทางวิชาการ วิชาการ
ที่มีอยูแลว หลักสูตร
ปรับปรุง

มคอ.2

3.2.2 อาจารยผูรวมสอน (ตอ)
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
เลขประจําตัวประชาชน
5 นายวิโรจน เตชะวิญูธรรม
3102201399801
6 นางศิริพร ดาวพิเศษ
3739900296921

10 นางศศิธร แบลนด
3100901711027
11 นางสาวสุรังศี เดชเจริญ
3110100903987

คุณวุฒิ / สาขาวิชา
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถายวัสดุ)
M.Eng. (Material Engineering)

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
California State Polytechnic University, United States of
America
วท.บ. (วัสดุศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,ประเทศไทย
Dipl.-Ing. (Production Engineering) Fachhochschule–Hannover, Germany
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วท.บ. (วัสดุศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
Ph.D. (Manufacturing Engineering Brunel University, United Kingdom
Systems)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Imperial College London, United Kingdom
B.Eng. (Mechanical Engineering) Imperial College London, United Kingdom
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Imperial College London, United Kingdom
B.Eng. (Mechanical Engineering) Imperial College London, United Kingdom

ป

ภาระการสอน
ผลงาน (ชั่วโมง/สัปดาห)
ตําแหนง
ทาง
ที่จะมีใน
ทางวิชาการ
วิชาการ ที่มีอยูแลว หลักสูตร
ปรับปรุง

2543
รอง
หนา 60
2529 ศาสตราจารย
2529
รอง
หนา 60
ศาสตราจารย
2525
2533
รอง
หนา 61
2524 ศาสตราจารย
2534
รอง
หนา 61
2527 ศาสตราจารย
2544
ผูชวย
หนา 61
ศาสตราจารย
2538
2534
2544
ผูชวย หนา 61-62
2540 ศาสตราจารย
2545
ผูชวย
หนา 62
2541 ศาสตราจารย

9

9

9

9

6

6

6

3

6

3

3

3

3

6
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7 นายสมนึก วัฒนศรียกุล
3100503952315
8 นางอุบลรัตน หวังรักษดีสกุล
3101400545840
9 นายจิรพงศ ลิม
3100600521145

สําเร็จการศึกษาจาก

มคอ.2

3.2.2 อาจารยผูรวมสอน (ตอ)
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่ เลขประจําตัวประชาชน
12 นายนิพนธ ภูอภิสิทธิ์
3100202460327
13 นายพิพิถนนท พูลสวัสดิ์
3120100681046
14 นายประมุข เจนกิตติยนต
3102100243237
15 นายวิรัช อยูชา
3750100132403

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ / สาขาวิชา

ป

National Institute of Development Administration, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
Paris School of Mines, France
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
Institut Polytechnique de Grenoble, France
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาวิทยาเขตเทเวศร, ประเทศไทย

2529
2523
2547
2541
2542
2538
2530
2526
2524
2552
2543
2541
2530
2524
2546
2535
2529
2523

ผูชวย
หนา 62
ศาสตราจารย
ผูชวย
หนา 62
ศาสตราจารย
ผูชวย
หนา 62-63
ศาสตราจารย
ผูชวย
หนา 63
ศาสตราจารย

6

3

6

6

6

6

3

9

อาจารย

หนา 63-64

6

3

อาจารย

หนา 64

6

9

อาจารย

หนา 64

9

9

อาจารย

หนา 64

3

3
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พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถายวัสดุ)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ..ม. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
D.E.A. (IE & Mining & Geotechnics)
วศ.ม. (อุตสาหการ)
อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)
16 นายณัฐวุฒิ จันทรทอง
Ph.D. (Industrial Engineering)
3929800026912
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถายวัสดุ)
17 นายชวลิต รุงอิทธิวงศ
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
3100203613779
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
18 นางสาวดาราพรรณ วงษากอ วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
3302200210088
อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)
19 นายนพรัตน กุศลนําโชค
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
3102002563504
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

สถาบัน

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)
ผลงาน
ตําแหนง
ทาง
ที่จะมีใน
ทางวิชาการ
วิชาการ ที่มีอยูแลว หลักสูตร
ปรับปรุง

มคอ.2

3.2.2 อาจารยผูรวมสอน(ตอ)
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่ เลขประจําตัวประชาชน

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ / สาขาวิชา

สถาบัน

ป

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ประเทศไทย
Fachhochsehule–Dortmund, Germany
University of Kassel, Germany
Fachhochschule–Muenster, Germany
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2549
2546
2543
2531
2533
2525
2549
2546
2556
2549
2544

25 นายพรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ Ph.D. MechanicalEngineering
3529900101525
M.S. Mechanical Engineering
M.S. Mechanical Engineering

Purdue University, USA
Purdue University, USA
University of Wisconsin – Madison, USA

2554
2551
2549

อาจารย

หนา 64

3

3

อาจารย

หนา 64

9

9

อาจารย

หนา 64

6

6

อาจารย

หนา 64

12

12

อาจารย

หนา 65

9

9

9

9

56

20 นายนพรัตน สีมวง
วท.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
3660300237447
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
21 นายวชิร ฉายสุวรรณ
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
3120100627904
อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)
22 นายสมศักดิ์ นรสิงห
วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
3102002016350
Dipl.-Ing. (Production Engineering)
23 นายสายันต พรายมี
Dipl.-Ing.II (Production Engineering)
3440100033149
Dipl.-Ing. (Production Engineering)
24 นายสิทธิพงค มหาธนบดี ปร.ด. (เทคโนโลยีวัสดุ)
3102400163662
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)

ภาระการสอน
(ชั
่วโมง/สัปดาห)
ผลงาน
ตําแหนง
ทาง
ที่จะมีใน
ทางวิชาการ
วิชาการ ที่มีอยูแลว หลักสูตร
ปรับปรุง

อาจารย หนา 65-67

มคอ.2
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มคอ.2

3.3 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
3.3.1 นางสาวเต็มสิริ ทรัพยสมาน
ผลงานวิชาการที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
1. T. Sapsaman and S. Bland (2013). Improvement and Sensitivity Analysis of
Placement Angle Optimization in Physical Vapor Deposition Process,
Advanced Materials Research, Vols. 602-604, pp 1652-1658.
2. Temsiri Sapsaman and Teerawat Benjawilaikul (2013). Parameterization of
Emotion Expression through Robot’s Body Language, Advanced Materials
Research, Vols. 605-607, pp 1656-1660.
ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. T. Sapsaman, S. Bland, K. Tuchinda and S. Surinphong (2011). Placement
Angle Optimization in Physical Vapor Deposition Process, the Second TSME
International Conference on Mechanical Engineering, October 19 – 21,
2011, Krabi, Thailand.
ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมระดับชาติ
1. อโนชา โภคารัตนกุล, เต็มสิริ ทรัพยสมาน, อนันต สืบสาราญ (2556) “การศึกษา
พารามิเตอรในการหลอเย็นลูกรีดของกระบวนการรีดเหล็กแผนแบบรอน”, การประชุม
วิชาการดานการพัฒนาการดําเนินงานทางอุตสาหกรรมแหงชาติครั้งที่ 4 ประจําป 2556,
17 พฤษภาคม 2556 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. ธีรวัฒน เบ็ญจวิไลกุล, เต็มสิริ ทรัพยสมาน, ศุภชัย ตระกูลทรัพยทวี (2554) “ระบบ
ควบคุมการแสดงอารมณดวยภาษาทาทางของหุนยนต”, การประชุมวิชาการเครือขาย
วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19-21 ตุลาคม 2554 จังหวัดกระบี่
3.3.2 นางสาวนิรมล เรืองพยุงศักดิ์
ผลงานวิชาการที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ
1. นิรมล เรืองพยุงศักดิ์ (2556). การติดตามการเคลื่อนที่ของกลองดวยภาพความลึกและภาพ
ขาวดํา. วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 23(2), 332-341.
2. นิรมล เรืองพยุงศักดิ์ (2556). กลองและเซนเซอร พีเอ็มดี: ความเปนมา หลักการทํางาน
และการประยุกตใชในงานวิจัยทางดานหุนยนต. วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ, 23(2), 489-499.
3.3.3 นายสมฤกษ ปุจฉาการ
ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ
1. Poodchakarn S. et al (2010). The Integration of Slider-crank Mechanism and
Loop-shaping Controller for Misalignment Compensation of Sheet Metal
Forming Tool, Proceedings of the 10th Global Congress on Manufacturing
and Management (GCMM2010), Bangkok, Thailand, pp. 611-623, 2010.
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2. Poodchakarn S. et al (2010). Misalignment Compensation of Sheet Metal
Forming Tool by Loop-shaping Controller, Proceedings of ANSCSE14, Mae
Fah Luang University, Thailand, pp. 554-564, 2010.
3. Poodchakarn S. et al (2010). Coordinate Frames Computation for
Tilting and Misalignment of Sheet Metal Forming Tool by Using
Homogenous Transformation Matrices, Proceedings of MAPT2010,
KMUTT, Thailand, pp.52-59, 2010.
4. Poodchakarn S. (2011). Simulation Study Deep Drawing Tool Coordinate
Measurement by Application of Homogeneous Transformation Matrix,
Proceedings of ANSCSE15, Bangkok University, Thailand, pp. 599-610, 2011.
3.3.4 นายอมรพันธุ พันธุโอภาส
ผลงานวิชาการที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
1. Phunopas A., Ito T., Kito Y., Ishimori S., Hayashi T. (2011), “The Locomotion
of Micro Capsule Robot Driven by Impulse on Inclined Plane” , AIJSTPME ,
vol.4 (4) (p.40 - 49)
ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ
1. Phunopas Amornphun and Takahiro Ito “Capsule Robot with Flexible Micro
Arm for Intestinal Surgery” International Conference on BioElectronics,
Biosensors, BioMedical Devices, BioMEMS/NEMS and Applications 2012
(Bio4Apps 2012) NUS, Singapore, Nov.19-20, 2012
2. Amornphun PHUNOPAS, Takahiro ITO, Yoshitaka KITO, Teru HAYASHI “Driven
Capsule Robot with Small Needles for Traversing over Rough Terrain”, The
Japan Society for Precision Engineering(JSPE) 2012, Tokyo, Japan
3. Amornphun PHUNOPAS, Takahiro ITO, Yoshitaka KITO, Takeshi ARIMITSU,
Teru HAYASHI , Impulse-driven Capsule for Medical Treatment , The 2nd
Japan-China-Korea joint conference on MEMS/NEMS 2011 , Jeju Island,
Korea, Sep.5-7, 2011
3.3.5 นายสุธรรม ธัมกิตติคุณ
วิชาที่สอน
1. 125610 Automation in Manufacturing
อาจารยผูรวมสอน
3.3.1 นางสาวเพ็ญศิริ ทองผดุงโรจน
ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ
1. จันทรพร ผลากรกุล, อธิบดี คงปรีพันธุ และ เพ็ญศิริ ทองผดุงโรจน (2554) “การจําลอง
กระบวนการดูดซับแบบสลับความดันสําหรับการผลิตออกซิเจนจากอากาศ”, การประชุม
วิชาการเครือข ายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้ งที่ 25, วันที่ 19-21 ตุ ลาคม
2554 ณ จังหวัดกระบี่.
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ผลงานวิชาการที่ตีพิมพืในวารสารระดับชาติ
1. P. Tongpadungrod and J. Rungrattanaubol (2011). Influences of sensing
positions on principal components and performance of a one-dimensional
distributive tactile sensor, Songklanakarin Journal of Science & Technolgoy,
2011, pp. 87.
3.3.2 นายจรัมพร หรรษมนตร
ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ
1. Sirawattanachai, T., Daopiset, S., Narasingha, S. and Hassamontr, J. (2000).
Software tool development for grain size measurement using ASTM
standards. Proceedings of the 2000 ASME International Mechanical
Engineering Congress and Exposition, Orlando, FL, DE-109, 21-28.
2. Hassamontr, J. (2001). Decision analysis for planning new manufacturing
technology. Proceedings of the Tenth Annual Industrial Engineering
Research Conference (IER’2001), Dallas, TX.
3. Hassamontr, J. (2001). On the relationship between tool path planning and
fixture quality in face milling operations. The Third International Conference
on Intelligent Processing and Manufacturing of Materials (IPMM’2001),
Vancouver, BC.
3.3.3 นายสุเทพ บุตรดี
ผลงานวิชาการที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
1. Butdee, S., Estimation and control of Automatic Guided Vehicle,
International Journal of Mechatronics and Manufacturing Systems, pp.
2(3)/383-397.
ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ
1. Butdee, S., Tangchaidee, K., “Algorithm of an optimization route for
collaborative 2 swarm robots, IEEE International Conference on Industrial
Engineering and Engineering Management”, IEEM2010; Macao; 7 - 10
December 2010; Category number CFP10IEI-ART; Code 83579.
3.3.4 นายสุรพล ราษฎรนุย
ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ
1. Raadnui, S. (2010). Centrifiltegram : A new wear debris separation. 23rd
International Congress on Condition Monitoring and Diagnostic Engineering
Management (COMADEM 2010), Nara, Japan; 28 June - 2 July 2010.
2. Raadnui S, Centrifiltergram (2010) A new approach for wear debris
separation, 23rd International Congress on Condition Monitoring and
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Diagnostic Engineering Management (COMADEM 2010); Nara, Japan; 28 June
- 2 July 2010; Code 61653, pp.707-710.
3. Raadnui, S. (2011). Electrical Pitting Wear Debris Analysis of GreaseLubricated Rolling Element Bearings. (WOM 2011), USA.
4. Raadnui, S. (2011). The Application of “Particle Separating Tube”for Filter
Debris Analysis (FDA). (COMADEM 2011), Norway.
5. Raadnui, S. (2011). A “Low Cost” Solid Debris Separation for Used Grease
Debris Analysis U: Utilization of Partcle Separating Tube (PST) &
Centrifiltergram Maker. (STLE 2011), USA.
6. Raadnui, S. (2011). “Centrifiltergram & Filtersionicgram” Maker : A New Tool
for Solid Debris Separation From Used Lubricant and Used Lubricarting Oil
Filters. (STLE 2011), USA.
ผลงานวิชาการที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
1. Mahathanabodee S, Palathai T, Raadnui S, Tongsri R and Sombatsompop
N (2013) Effect of h-BN content on the sintering of SS316L/h-BN
Composites, Materials and Design, 46 (April): 588-597
2. Mahathanabodee S, Palathai T, Raadnui S, Tongsri R and Sombatsompop
N (2014) Dry Sliding Wear Behavior of SS316L Composites Containing h-BN
and MoS2 Solid Lubricants - Wear, 316(1-2): 37-48
3.3.5

นายวิโรจน เตชะวิญูธรรม
วิชาที่สอน
1. 010213446 Forming Processes
2. 010213450 Plastic Technology I
3. 010213460 Plastic Technology II

3.3.6 นางศิริพร ดาวพิเศษ
ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ
1. Daopiset S., Karnchanaprayut N, Kiatsareekul N, and Kongkrapan T. (2010).
Effects of Surface Finishes on Corrosion Resistance of Welded Stainless
Steels, The 10 th Global Congress in Manufacturing and Management,
November 22-24, 2010, Bangkok, Thailand.
2. Daopiset S., Karnchanapryut N, and Somsiri C. (2010). Atomspheric Corrosion
of Stainless in Thailand, The 10th Global Congress on Manufacturing and
Management, November 22-24, 2010, Bangkok, Thailand.
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3.3.7 นายสมนึก วัฒนศรียกุล
ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมระดับชาติ
1. สมนึก วัฒนศรียกุล, พิพิถนนท พูลสวัสดิ์ และกุลยศ พิพัฒนสวัสดิ์ (2552) การจําลองการ
ไหลน้ําโลหะในการหลอตัวเรือนเครื่องประดับเงินสเตอรลิง 925 ดวยโปรแกรม Conifer
Cast, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการป 2552, 21-23 ตุลาคม 2552,
โรงแรมพูลแมนขอนแกน จ.ขอนแกน.
2. สมนึก วัฒนศรียกุล และเดชา สุขมา (2552) การเชื่อมวาบตอชนเหล็กรางรถไฟตางขนาด,
การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการป 2552, 21-23 ตุลาคม 2552, โรงแรม
พูลแมนขอนแกน จ.ขอนแกน.
3. สมนึ ก วั ฒ นศรี ย กุ ล , ศุ ภ ฤกษ ยิ้ ม กอบกิ จ , ณรงค เ ดช พั ฒ นไพบู ล ย และศิ ว พงษ ลั ม
พาภิวัฒน (2552) การประยุกตใชการเชื่อมเลเซอรสําหรับเครื่องประดับเงินสเตอรลิง 925,
การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการป 2552, 21-23 ตุลาคม 2552, โรงแรม
พูลแมนขอนแกน จ.ขอนแกน.
4. สมนึก วัฒนศรียกุล, และเจนณรงค จันทสร (2552) การปรับปรุงวิธีการชุบแข็ง เพื่อเพิ่ม
อายุการใชงานมีดตัดออย, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการป 2552, 2123 ตุลาคม 2552, โรงแรมพูลแมนขอนแกน จ.ขอนแกน.
3.3.8 นางอุบลรัตน หวังรักษดีสกุล
ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ
1. U. Wangrakdiskul (2010). System Simulation for Productivity Improvementin Hot
StripMillProcess, The 14th Annual International Conference on Industrial
Engieering Theory, 17-22 October 2010, USA.
2. U. Wangrakdiskul (2010). An Algorithm of Finite Capacity Material
Requirement Planning System for Multi-stage Assembly Flow shop,
International Conference of Industrial and Information Engineering, 2010.
3.3.9 นายจิรพงศ ลิม
ผลงานวิชาการที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
1. Sirivedln, S. and Chungchoo, C. (2009). The propagation of acoustic emission
across CNG cylinder, SEAISI Quarterly (South East Asia Iron and Steel
Institute). Vol.38 No.4 pp.26-29.
2. Jirapong, L., Sirivedln, S., and Chungchoo, C. (2009). The propagation of
acoustic emission across CNG cylinder, SEAISI Quarterly (South East Asia Iron
and Steel Institute). Vol.38 No.4 pp.26-29.
3.3.10 นางศศิธร แบลนด
ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ
1. Pittakthapanaphong S., Sangkla T. and Tuchinda K. (2010). Computational
Study of Influence of Initial Orientations on In-service Life of Read/Write
Head Prealignment Grippers in Head Gimbal Assembly Process, The 10th
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Global Congress on Manufacturing and Management, November 22-24,
2010, Bangkok, Thailand.
2. Bland, S. (2011). Feasibility study of using TiCN and CrN thin film coatings to
enhance lifetime of grippers used in hard disk drive assembly line”, World
Congress on Engineering 2011 (WCE 2011), 5-9 July 2011, UK.
3.3.11 นางสาวสุรังศี เดชเจริญ
ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ
1. Dechjaren, S. (2011). “Effect of rake angle on Wear of coated cutting tools”,
World Congress on Engineering 2011 (WCE 2011), 5-9 July 2011, UK.
ผลงานวิชาการที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
1. Dechjaren, S. (2010), 3D finite element investigations of the influence of tool
rake angle on cutting performance, Australian Journal of Mechanical
Engineering. Vol. 7, No. 1, pp. 53-60.
3.3.12 นายนิพนธ ภูอภิสิทธิ์
วิชาที่สอน
1. 010213950 Safety Engineering and Management
2. 010213927 Production Engineering Economy
3. 010213926 Manufacturing Planning and Control
3.3.13 นายพิพิถนนท พูลสวัสดิ์
ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมระดับชาติ
1. สมชาย พูลสวัสดิ์ และ จิรพงศ ลิม (2550) Can Disassembly Machine, การประชุม
วิชาการ ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2550, วันที่ 24-26 ตุลาคม 2550 ณ
โรงแรมเดอรอเยล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต.
2. พิพิถนนท พูลสวัสดิ์, กุลยศ พิพัฒนสวัสดิ์ และ สมนึก วัฒนศรียกุล (2552) “การจําลอง
การไหลน้ํ า โลหะในการหล อ ตั ว เรื อนเครื่ อ งประดั บ เงิ น สเตอร ลิ ง 925 ด ว ยโปรแกรม
Conifer Cast, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจําป 2552, วันที่ 2122 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแกนราชาออคิด จังหวัดขอนแกน.
3.3.14 นายประมุข เจนกิตติยนต
ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมระดับชาติ
1. Siriporn Daopiset, Pramuk Jenkittiyon “Effect of Heat Treatment on Duplex
Stainless Steel UNS S31803”, เสนอในการประชุมวิชาการ The Third Thailand
Materials Science and Technology Conference, 10-11 August 2004 , Miracle
Grand Convention Hotel หนา 95-97.
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2. Somnuk Watanasriyakul, Pramuk Jenkittiyon “Development of an Automatic
System for Ultrasonic Testing of Butt Weld Joint Using Immersion
Technique”, เสนอในการประชุมวิชาการ The Third Thailand Materials Science
and Technology Conference, 10-11 August 2004 , Miracle Grand Convention
Hotel หนา332-334.
3. รองศาสตราจารยสมนึก วัฒนศรียกุล, ประมุข เจนกิตติยนต, “โปรแกรมประมวลผลการ
วัดชั้นแข็งลึกของชิ้นงานชุบผิวแข็ง เพื่อใชควบคุมการผลิตเชิงสถิติ”. เสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ “Kitchen of the
world” วันที่ 21-22 ตุลาคม 2546, ณ โรงแรมทอปแลนด จังหวัดพิษณุโลก หนา 361368
4. ศิริพร ดาวพิเศษ, ประมุข เจนกิตติยนต, ศราฤทธิ์ ชินชนานุภาพ, สัญญา รัศมี, “สภาวะ
การสรางฟลมมีผลตอความตานทานการกัดกรอนของเหล็กกลาไรสนิม เฟอรริติก”.
เสนอผลงานในการประชุมวิช าการ การประชุมวิช าการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ประจําป 2545 วันที่ 24-25 ตุลาคม 2545 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ และโรงแรมเฟลิกซริเวอรแคว จังหวัดกาญจนบุรี หนา 708-715.
5. ประมุข เจนกิตติยนต, สมนึก วัฒนศรียกุล, “การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับ
การรายงานผลการตรวจสอบทอแลกเปลี่ยนความรอน”. เสนอผลงานในการประชุม
วิชาการ IE Network National Conference, October 25-26, 2001 จังหวัด
อุบลราชธานี หนา 167-174
3.3.15 นายวิรัช อยูชา
วิชาที่สอน
1. 010213926 Manufacturing Planning and Control
2. 010213950 Safety Engineering and Management
3. 010213998 Special Topics in Management
3.3.16 นายณัฐวุฒิ จันทรทอง
ผลงานวิชาการที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
1. N.Janthong, D.Brissaud, and S. Butdee (2008). Knowledge-based Adaptable
Design of Customer-Orientated Industrial Products, Academic Journal of
Manufacturing Engineering (AJME), Vol.6, No.4, 2008, pp. 45-58.
ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ
1. Janthong, N., Brissaud, D., Butdee, S. (2009). Adaptability design to meet
dynamic customer’s needs, IEEE International Conference on Industrial
Engineering Management, IEEM 2009; Hogn Kong; 8-11 December 2009.
2. N. Janthong, D.Brissaud, and S. Butdee (2009). Combining Axiomatic Design and
Case-Based Reasoning in a Design Mehtodology of Mechatronics Products, The
proceedings of the 19th CIRP-Design, Cranfield, UK, March, 30-31, 2009.
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3. N. Janthong, D.Brissaud, and S. Butdee (2009). Knowledge-based adaptable
design to support customer-oriented production system of industrial
equipments”, The Proceedings of the 42th CIRP-Manufacturing System,
Grenoble, France, June, 18-19, 2009.
3.3.17 นายชวลิต รุงอิทธิวงศ
วิชาที่สอน
1. 010213480 Welding Technology
2. 010213910 Feasibility Study for Business and Industry
3.3.18 นางสาวดาราพรรณ วงษากอ
วิชาที่สอน
1. 010403099 Engineering Drawing
2. 010213198 Special Topic in Design Solid Work
3.3.19 นายนพรัตน กุศลนําโชค
วิชาที่สอน
1. 010213436 Process Control and Improvement
2. 010213730 Design of Experiment
3.3.20 นายนพรัตน สีมวง
วิชาที่สอน
1. 010213914 Work Study
3.3.21 นายวชิร ฉายสุวรรณ
วิชาที่สอน
1. 010403098 Engineering Materials
3.3.22 นายสมศักดิ์ นรสิงห
วิชาที่สอน
1. 010213515 Machine Tools
2. 010213425 Metal Removal Processes
3.3.23 นายสายันต พรายมี
วิชาที่สอน
1. 010403098 Engineering Materials
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3.3.24 นายสิทธิพงค มหาธนบดี
ผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
1. Mahathanabodee S, Palathai T, Raadnui S, Tongsri R and Sombatsompop
N (2013) Effect of h-BN content on the sintering of SS316L/h-BN Composites,
Materials and Design, 46 (April): 588-597
2. Mahathanabodee S, Palathai T, Raadnui S, Tongsri R and Sombatsompop
N (2014) Dry Sliding Wear Behavior of SS316L Composites Containing h-BN
and MoS2 Solid Lubricants - Wear, 316(1-2): 37-48
ผลงานวิจัยนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Mahathanabodee, S, Palathai, T, Raadnui, S, Tongsri, R. & Sombatsompop,
N, Effect of h-BN content on the sintering of SS316L/h-BN Composites. in
Twentieth International Symposium on Processing and Fabrication of
Advanced Materials (PFAM XX). 2011. Hong Kong, (Publication in Advanced
Materials Research, Vol. 410, pp. 216-219)
2. Mahathanabodee S, Palathai T, Raadnui S, Tongsri R & Sombatsompop
N, (2012) Microstructure, Physical Properties and Wear Behavior of SS316L/hBN Composites - 8th Asian-Australasian Conference on Composite Materials
(ACCM-8): 6 - 8 November 2012, Kuala Lumpur, Malaysia
3. Mahathanabodee S, Palathai T,Raadnui S, Tongsri R, & Sombatsompop
N (2013) Comparative studies on wear behaviour of sintered 316L stainless
steels loaded with h-BN and MoS2 - The 4th International Conference on
Multi-Functional Materials and Structures (MFMS 2013), 14-17 July 2013,
Bangkok Thailand, (Publication in Advanced Materials Research, Vol. 747, pp.
307-310)
ผลงานวิจัยนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
1. สิทธิพงค มหาธนบดี, ทิพบรรณ ปะละไทย, สุรพล ราษฎรนุย และเรืองเดช ธงศ“ การศึกษา
ความเปนไปไดในการผลิตวัสดุเชิงปประกอบหลอลื่นภายในตัวเองของเหล็กกลาไรสนิม เกรด
316L ดวยเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด” การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
13-15 ตุ ล าคม 2553 ณ โรงแรมสุ ณี ย แ กรนด แอนด คอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร จั ง หวั ด
อุบลราชธานี
3.3.25 นายพรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
ผลงานวิชาการที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
1. Kinzel, E.C., Srisungsitthisunti, P., Li, Y. and Xu, X, 2010, "Extraordinary
transmission from high-gain nanoaperture antennas," Appl. Phys. Lett., Vol.
96, p. 211116. (ISI Impact Factor 3.8)
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2. Liebig, C., Srisungsitthisunti, P., Weiner, A., Xu, X., 2010, "Enhanced
machining of steel using femtosecond pulse pairs," Appl. Phys. A, Vol. 101,
No. 3, pp. 487-490. (ISI Impact Factor 1.63)
3. Lee, C., Srisungsitthisunti, P., Park, S., Kim, S., Xu, X., Roy, K., Janes, D. B.,
Zhou, C., Ju, S., Qi, M., 2010, “Control of Current Saturation and Threshold
Voltage Shift in Indium Oxide Nanowire Transistors with Femtosecond
Laser Annealing,” ACS Nano, 5 (2), pp 1095–1101.(ISI Impact Factor 11.42)
4. Kinzel, E. C., Srisungsitthisunti, P., Xu, X., 2011,“Ridge aperture antenna
array as a high efficiency coupler for photovoltaic applications,” J.
Photonics for Energy, Vol. 1, pp. 017002-1-6. (ISI Impact Factor – 1.0)
5. Srisungsitthisunti, P., Ersoy, O. K., and Xu, X., 2011, “Improving near-field
confinement of a bowtie aperture using surface plasmon polaritons,” Appl.
Phys. Lett., Vol. 98, pp.223106. (ISI Impact Factor 3.8)
6. Mitchell, J. I., Park, S. J., Watson, A. C., Srisungsitthisunti, P., Tansarawiput,
C., Qi, M., Stach, E. A., Yang, C., and Xu, X., 2011, “Laser direct write of
silicon nanowires”, Optical Eng., Vol. 50(10), pp. 104301-1-5.(ISI Impact
Factor 0.96)
7. Berdy, D., Srisungsitthisunti, P., Jung, B., Xu, X., Rhoads, J., and Peroulis, D.,
2012, “Low Frequency Meandering Piezoelectric Vibration Energy
Harvester,” IEEE Vol. 59(5), pp. 846-58. (ISI Impact Factor 1.69)
8. Wen, X., Traverso, L. M., Srisungsitthisunti, P., Xu, X., and Moon. E., 2013,
“High precision dynamic alignment and gap control for optical near-field
nanolithography,” J. Vac. Sci. Technol. B., 31, 041601.(ISI Impact Factor
1.34)
9. R. Stoian, J. P. Colombier, C. Mauclair, G Cheng, M. K. Bhuyan, P. K.
Velpula, P. Srisungsitthisunti, 2014, “Spatial and temporal laser pulse
design for material processing on ultrafast scales,” Applied Physics A ,114,
1 , pp 119-127.(ISI Impact Factor 1.54)
10. Xiaolei Wen, Luis M. Traverso, Pornsak Srisungsitthisunti, Xianfan Xu,
Euclid E. Moon, 2014, “Optical nanolithography with λ/15 resolution
usingbowtie aperture array,”Applied Physics A, 10.1007/s00339-014-8265-y.
(ISI Impact Factor 1.54)
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ผลงานวิจัยนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1) Pornsak Srisungsitthisunti, Okan K. Ersoy, and Xianfan Xu, “Femtosecond
laser direct writing of volume Fresnel zone plates”, Proc. SPIE 7584,
75840V (2010).
2) Pornsak Srisungsitthisunti, Euclid E. Moon, Chookiat Tansarawiput, Huaichen
Zhang, Minghao Qi and Xianfan Xu, "Nanometer-level alignment using
interferometric-spatial-phase-imaging (ISPI) during silicon nanowire growth",
Proc. SPIE 7767, 776707 (2010).
3) Edward C. Kinzel, Pornsak Srisungsitthisunti and Xianfan Xu, "Periodic
arrays of ridge apertures as a high efficiency coupler for photovoltaic
applications", Proc. SPIE 7772, 777208 (2010).
4) James I. Mitchell, Se Jun Park, C. A. Watson, Pornsak Srisungsitthisunti,
Chookiat Tansarawiput, Minghao Qi, E. A. Stach, Chen Yang and Xianfan Xu,
"Femtosecond laser direct writing of nanoscale silicon lines", Proc. SPIE
7764, 77640E (2010).
5) Pornsak Srisungsitthisunti, Marian Zamfirescu, Liviu P. Neagu, Nicolas Faure,
Razvan Stoian, “Real-time adaptive optimization of laser induced nano
ripples by laser pulse shaping,” Proc. SPIE 7584, 7967 (2014),
สิทธิบัตร
1) Ersoy, O. K., Xu, X., Srisungsitthisunti, P. (2011). "Volume Fresnel zone
plates fabricated by laser direct writing," U.S. Patent No.7,969,6544.
Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
ภาควิ ช าส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาฝ ก ปฏิ บั ติ ง าน ได แ ก การฝ ก งานในหน ว ยงานภาครั ฐ หรื อ สถาน
ประกอบการเอกชนทางด า นวิ ศวกรรมหุ นยนต และระบบอั ตโนมั ติ เช น การพั ฒนานวั ตกรรมหุ นยนต เพื่ อ
ประยุกตใชในกระบวนการผลิต การพัฒนาระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ในการฝกปฏิบัติงานกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูดังนี้
(1) มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝก
(2) มีความรู เทคนิคและทักษะในการใชเครื่องมือ อุปกรณ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับ
งาน
(3) มีความสามารถในการวิเคราะห แกไขปญหาในสถานการณจริง
(4) มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งในรูปแบบการพูดและการเขียน
(5) มีความสามารถในการทํางานรวมกับคนอื่น
4.2 ชวงเวลา
ภาควิชาสงเสริมใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานในภาคการศึกษาฤดูรอน ชั้นปที่ 3 ไมต่ํากวา 240 ชั่วโมง
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
หลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษาตองทําโครงงาน โดยมีรายละเอียดตามหัวขอตอไปนี้
5.1 คําอธิบายโดยยอ
วิชาโครงงานวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติใหนักศึกษาทําโครงงานเดี่ยวหรือกลุมที่เปนปญหา
เกี่ยวของกับทางวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการออกแบบ พัฒนาและสรางเครืองตนแบบ
หรื อทดลอง การเก็ บข อมู ลการวิเ คราะหขอมูล และจุดสําคัญของปญ หา การนํ าเสนอผลงานและการเขี ย น
ปริญญานิพนธ แบงเปน 2 สวน หรือ 2 ภาคการศึกษา ในสวนแรกนักศึกษาตองสอบการนําเสนอโครงงานและ
สงรายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงงานประมาณกลางภาคการศึกษา และกอนจบภาคการศึกษา
นักศึกษาตองสงรายงานความกาวหนาของโครงงาน ในสวนที่ 2 นักศึกษาตองสงรายงานความกาวหนาของ
โครงงานครั้งที่ 2 ซึ่งอาจจะมีการปรับแตงแผนการดําเนินงานและคาใชจายที่จําเปน เมื่อโครงงานเสร็จสิ้นแลว
นักศึกษาตองวิเคราะห สรุปผล และเขียนรายงานปริญญานิพนธใหถูกตองและสมบูรณ รวมทั้งตองสอบการ
นําเสนอผลที่ไดจากการทําโครงงาน
วัตถุประสงคของวิชาโครงงานก็เพื่อใหนักศึกษาสามารถบูรณาการความรูที่ไดเรียนมาทั้งทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติเพื่อแกปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอนได ใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคนควาเพิ่มเติมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งในการแกปญหาทางวิศวกรรม การคนควาและการนําเสนอผลงาน และใหนักศึกษาไดฝกทักษะ
การทํางานเปนกลุม การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
วิชาโครงงานวิศวกรรมการผลิตมีผลการเรียนรูตามมาตรฐานในดานตางๆดังนี้
5.2.1 คุณธรรม จริยธรรม: พัฒนาผูเรียนใหมีความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย การ
ตรงตอเวลา
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5.2.2 ความรู: มีความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม มีความสามารถในการบูรณาการความรูในดานตางๆ เขา
ดวยกัน และสามารถประยุกตใชเพื่อแกปญหา
5.2.3 ทักษะทางปญญา: พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ สามารถวิเคราะหปญหาและ
เลือกวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมได ฝกฝนใหนักศึกษาคนควาดวยตัวเองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
5.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ: ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย การทํางานรวมกับผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
5.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ: ทักษะในการ
วิเคราะหและนําเสนอผลงาน การเขียนรายงาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและนําเสนอผลงาน
5.3 ชวงเวลา
วิชาโครงงาน 1 และวิชาโครงงาน 2 เปดใหลงทะเบียนไดทั้งภาคการศึกษาตอนตนและตอนปลาย แต
วิชาโครงงาน 2 จะเปดใหลงทะเบียนไดในภาคการศึกษาฤดูรอนในกรณีที่เปนวิชาสุดทายในการสําเร็จการศึกษา
และไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน นักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงาน 1 ไดตองเขา
เงื่อนไขที่ภาควิชาฯกําหนด นักศึกษาตองเรียนวิชาโครงงาน 1 ใหผานเกณฑการประเมินกอนจึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงาน 2 ได
5.4 จํานวนหนวยกิต
โครงงานหรือปริญญานิพนธรวมทั้งสิ้น 4 หนวยกิต ลงทะเบียนวิชาโครงงาน 1 จํานวน 1 หนวยกิต และ
วิชาโครงงาน 2 อีก 3 หนวยกิต ในการเรียนปการศึกษาที่ 4
5.5 การเตรียมการ
ภาควิ ช าฯได มี ก ารเตรี ย มการทั้ ง ในด า นบุ ค ลากรให คํ า แนะนํ า ช ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการและด า น
งบประมาณสนับสนุนโครงงาน อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ใหคําแนะนํา ติดตามการทํางานของนักศึกษา และจัด
ตารางเวลาเพื่อใหนักศึกษาเขาพบ โดยที่นักศึกษาจะเปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาและหัวขอหรือโครงงานที่
นักศึกษาสนใจเอง ภาควิชาฯจัดเตรียมและจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆในการทําโครงงาน โดยที่รายการวัสดุตอง
ไดรับการอนุมัติอาจารยที่ปรึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
วิชาโครงงาน 1 มีการประเมินนักศึกษา 2 ครั้ง การประเมินครั้งแรกเปนการสอบการนําเสนอโครงงาน
และการทํารายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงงานตอนประมาณกลางภาคการศึกษา และการประเมิน
ครั้งที่ 2 กอนจบภาคการศึกษาเปนการทํารายงานความกาวหนาของโครงงาน วิชาโครงงาน 2 มีการประเมิน
นักศึกษา 2 ครั้ง การประเมินครั้งแรกตอนประมาณกลางภาคการศึกษาเปนการทํารายงานความกาวหนาของ
โครงงานครั้งที่ 2 ซึ่งนักศึกษาอาจปรับแตงแผนการดําเนินงานและคาใชจายตามที่จําเปน การประเมินครั้งที่ 2
เปนการเขียนรายงานปริญญานิพนธและการนําเสนอผลที่ไดจากการทําโครงงานในตอนจบภาคการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
คิ ด เป น ทํ าเป น มี แ นวคิ ด และสามารถนํ า
หลักการทางวิศวกรรมมาใชแกปญหาได
เคารพสิทธิ์และใหเกียรติผูอื่น
กลาแสดงความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค
มีความคิดกาวหนา พัฒนาตนเอง

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

โครงงาน
ชมรมหุนยนต
การสอนแทรกในรายวิชาตางๆ
การประเมิ น ผู ส อนและการแสดงความเห็ น ในการ
ปรับปรุงการสอน
การประเมินในกิจกรรมตางๆ
การเชิญศิษยมาถายทอดประสบการณการทํางาน
การส ง เสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู ด ว ยตนเอง เช น การ
คนควาขอมูลสารสนเทศ

2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบตอตัวเองและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวของ
สามารถวิ เ คราะห แ ละประเมิ น ผลกระทบจากการใช ค วามรู ท างวิ ศ วกรรมต อ บุ ค คล องค ก ร สั ง คมและ
สิ่งแวดลอม
2. เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
3. มี ภ าวะความเป น ผู นํ า และผู ต าม สามารถทํ างานเป น หมู ค ณะ สามารถแก ไ ขข อขั ด แย ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
4. มีวินัย ตรงตอเวลา
5. เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ซึ่งอาจจะอยูใน
ผลการเรียนรูอยางเปนทางการหรือแทรกอยูในการสอนอยางไมเปนทางการ
2. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เชน โครงการทําบุญภาควิชาฯ การประกาศ
เกียรติคุณนักศึกษาทีป่ ระกอบคุณงามความดี เสียสละและทําประโยชนแกสวนรวม และกิจกรรมวิปส สนา
3. มีการตักเตือนหรือภาคทัณฑนักศึกษาที่ทําผิดกฎ ระเบียบและขอบังคับตางๆ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการตรงตอเวลาในการเขาเรียน ความรับผิดชอบรวมกันตอการทํางาน เปนทีม
และเดี่ยว
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2. ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ การลอกงานผูอื่นมาสง หรือการผิดกฏ
ระเบียบและขอบังคับอื่น ๆ
3. ประเมินจากนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของภาควิชา
4. ประเมินโดยบัณฑิตและผูใชบัณฑิต
5. ใหนักศึกษาประเมินตัวเองในดานคุณธรรม จริยธรรม
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิ ชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม มี ความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้น ฐาน วิทยาศาสตร พื้นฐาน
วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการ
สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
3. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง
4. สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
5. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1. มีการเรียนการสอนที่เปนไปตามหลักสูตรและครอบคลุมวิชาในสาขาวิศวกรรมหุนยนตและ
ระบบอัตโนมัติทั้งการ บรรยายทางทฤษฎี การฝกปฏิบัติ การทํารายงานหรือโครงงาน การสัมมนา การดูงาน
นอกสถานที่การศึกษาคนควาดวยตนเอง และการทําปริญญานิพนธ
2. ใหมีการฝกงานในภาคอุตสหกรรม และเชิญผูประกอบการหรือศิษยเกามาเปนผูบรรยาย
พิเศษ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ เชน การ
ทดสอบยอย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ประเมินจากรายงานหรือโครงงานที่มอบหมายใหทํา
ในแตละรายวิชา ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน ประเมินจากผลความกาวหนาในการทําปริญญา
นิพนธ และประเมินจากการสอบปองกันเมื่อโครงงานเสร็จสมบูรณ
2. ประเมินโดยบัณฑิตและผูใชบัณฑิต
3. ใหนักศึกษาประเมินความรูที่ไดรับจากการคนควารายละเอียดทางเทคนิคดวยตัวเอง
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะปญญา
1. มีกระบวนการคิดและกลั่นกรองอยางเปนระบบ มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ สังเคราะห
ขอมูลขาวสารได
3. มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
4. สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบและเหมาะสม รวมถึง
การใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5. สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. แนะนําวิธีการที่จะคนหาขอมูลที่ตองการดวยตัวเอง
2. จัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลางในแตละรายวิชา
3. มีรายวิชาโครงงานเพื่อใหนักศึกษารวบรวม ศึกษา วิเคราะห สรุปประเด็นปญหาและแกไข
ปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ และเพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคนควาเพิ่มเติม ภายใตคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาคนควาดวยตัวเอง
2. ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา เชน ประเมินจากรายงานหรือโครงงานที่
มอบหมายใหทําในแตละรายวิชา ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน ประเมินจากผลความกาวหนาใน
การทําปริญญานิพนธ และประเมินจากการสอบปองกันเมื่อโครงงานเสร็จสมบูรณ
3. ประเมินโดยบัณฑิตและผูใชบัณฑิต
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. รูจักบทบาท หนาที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม
2. รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
3. เขาใจและยอมรับถึงความแตกตางระหวางบุคคลและความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถ
สื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต า งประเทศ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
4. รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัวและองคกร
5. ใชทรัพยากรอยางประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มีกิจกรรมทั้งในและนอกวิชาเรียนใหมีการทํางานเปนกลุม และการทํางานที่ตองประสานงาน
กับผูอื่นทั้งที่อยูและไมอยูในสายวิชาชีพของตัวเอง
2. ในหลักสูตร ใหเรียนรายวิชาภาษา 5 รายวิชา
3. สอดแทรกจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานในรายวิชาตาง และมี
รายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ
4. ปลูกฝงนักศึกษาเรื่องการวางตัวใหเหมาะสมเมื่อนักศึกษาออกไปฝกงานหรือดูงาน
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรียน หรือการนําเสนอโครงงาน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความ
ครบถวนชัดเจน ตรงประเด็นของขอมูล
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2. ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานของนักศึกษาในดานความปลอดภัย
3. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาขณะออกไปฝกงานหรือดูงาน ประเมินพฤติกรรมของ
นักศึกษาโดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
4. ประเมินโดยบัณฑิตและผูใชบัณฑิต
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั กษะการวิเ คราะหเ ชิงตั วเลข การสื่ อสาร และการใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
2. มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3. สามารถเลื อกใช เ ทคโนโลยีส ารสนเทศไดอยางเหมาะสม มีทักษะในการใชคอมพิว เตอร
สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
4. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การฟง การอาน การเขียนและการสื่อความหมาย
โดยใชสัญลักษณ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะดังกลาว อาทิ การทํา
รายงาน และการนําเสนอหัวขอโครงงาน การสอบกาวหนาและการสอบปองกันปริญญานิพนธ
2. มี ก ารใช ร ะบบการจั ด การความรู แ ละการเรี ย นการสอนผ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (elearning) ในบางรายวิชา ซึ่งอาจารยและนักศึกษาสามารถมีปฏิสัมพันธสื่อสารผานระบบได
3. นักศึกษาไดฝกทักษะการใชเครื่องมือการคํานวณ คอมพิวเตอร และเครื่องมือทางวิศวกรรม
ในรายวิชาตาง ๆ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงานของนักศึกษาในแต ละวิช า เช น รายงานความกาวหนาโครงงานและ
ปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ ประเมินจากการนําเสนอหัวขอโครงงาน การสอบกาวหนาและการสอบปองกัน
ปริญญานิพนธ
2. ประเมินพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
3. ประเมินจากผลการเรียนวิชาปฏิบัติที่มีการใชเครื่องมือทางวิศวกรรม
4. ประเมินโดยบัณฑิตและผูใชบัณฑิตนี้
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
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คุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบตอตัวเองและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวของ
สามารถวิ เ คราะห แ ละประเมิ น ผลกระทบจากการใช ค วามรู ท างวิ ศ วกรรมต อ บุ ค คล องค ก ร สั ง คมและ
สิ่งแวดลอม
2. เขา ใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริย ธรรม
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
3. มี ภ าวะความเป น ผู นํ า และผู ต าม สามารถทํ างานเป น หมู ค ณะ สามารถแก ไ ขข อขั ด แย ง
ตามลําดับ ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
4. มีวินัย ตรงตอเวลา
5. เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
ความรู

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน
วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการ
สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
3. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง
4. สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
5. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ทักษะทางปญญา
1. มีกระบวนการคิดและกลั่นกรองอยางเปนระบบ มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ สังเคราะห
ขอมูลขาวสารได
3. มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
4. สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบและเหมาะสม รวมถึง
การใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. รูจักบทบาท หนาที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม

75

มคอ.2

2. รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
3. เขาใจและยอมรับถึงความแตกตางระหวางบุคคลและความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถ
สื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
4. รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัวและองคกร
5. ใชทรัพยากรอยางประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
2. มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3. สามารถเลื อกใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม มีทักษะในการใชคอมพิว เตอร
สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
4. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การฟง การอาน การเขียนและการสื่อความหมาย
โดยใชสัญลักษณ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

รายวิชา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5







3. ทักษะทาง
ปญญา
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010113851 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
010113852 ปฏิบัติการไฟฟาพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Electrical Laboratory)
010123801 คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Computer in Everyday Life)
010213702 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2(2-0-4)
(Work Ethics)
010243101 กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes)
010243102 กลศาสตรวัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials)
010243103 พลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Dynamics)

2. ความรู

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

รายวิชา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5




        



 

  

3. ทักษะทาง
ปญญา
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010243104 เทอรโมฟลูอิดส
3(3-0-6)
(Thermofluids)
010243105 กลศาสตรเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Mechanics of Machinery)
010243106 การออกแบบโครงสรางหุนยนต
3(3-0-6)
(Robotics Structure Design)
010243201 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุนยนตและ
1(0-3-1)
ระบบอัตโนมัติ
(Robotics Engineering and Automation
Systems Laboratory)
010243202 ปฏิบัติการการควบคุมอัตโมนัติ
1(0-3-1)
(Automatic Control Laboratory)
010243210 โครงงาน 1
1(0-2-1)
(Project I)

2. ความรู

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

รายวิชา

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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010243211 โครงงาน 2
3(0-6-3)
(Project II)
010243301 การออกแบบวงจรดิจิทลั
3(2-2-5)
(Digital Circuit Design)
010243302 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Electronics)
010243303 เทคโนโลยีเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร 3(3-0-6)
(Sensor and Transducer Technology)
010243304 เครื่องกลไฟฟาและระบบขับเคลื่อน
3(3-0-6)
(Electrical Machine and Driving System)
010243305 ไมโครโปรเซสเซอร
3(3-0-6)
(Microprocessor)

2. ความรู
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

รายวิชา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
   

  

   

 

3(3-0-6)


3(3-0-6)











 

       



 

 

3(3-0-6)

   

  



 

 

3(2-2-5)

   

  



 

 

3(3-0-6)

   

  



 

 

มคอ.2

(Automatic Control)

3(2-2-5)

3. ทักษะทาง
ปญญา

79

010243306 การเชื่อมตอคอมพิวเตอร
(Computer Interfacing)
010243401 การใชคอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบและผลิต
(Computer-aided Design and
Manufacturing)
010243402 การผลิตอัตโนมัติ
(Automation Manufacturing)
010243403 ชุดควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได
(Programmable Logic Controller)
010243404 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
(Hydraulics and Pneumatics)
010243405 การควบคุมอัตโนมัติ

2. ความรู

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

รายวิชา

010243406 วิศวกรรมหุนยนต
(Robotic Engineering)
010243408 ระบบควบคุมสมัยใหม

3(3-0-6)
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010243410 การโปรแกรมซีเอ็นซี
3(3-0-6)
(CNC Programming)
010243411 ไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-2-5)
(Microcontroller)
010243413 การควบคุมแบบปอนกลับ
3(3-0-6)
(Feedback Control)
010243414 ตรรกฟซซี่และโครงขายประสาท
3(3-0-6)
(Fuzzy Logic and Neural Network)
010243415 การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
(Mechanical Vibration)

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5


3. ทักษะทาง
ปญญา

80

(Modern Control Systems)

3(3-0-6)

2. ความรู

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

รายวิชา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5





3. ทักษะทาง
ปญญา
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010243416 การประมวลผลภาพดิจิทัลและแมชีนวิชัน3(3-0-6)
(Digital Image Processing and Machine
Vision)
010243417 การเฝาระวังการทํางานของเครื่องจักรกล3(3-0-6)
(Machine Condition Monitoring)
010243418 ปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
010243419 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6)
(Data Structure and Algorithm)
010243420 การจําลองแบบหุนยนตดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
(Robotics Computer Simulation)
010243421 ระบบการขนถายวัสดุอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Material Handling System)

2. ความรู

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

รายวิชา

(Process Control and Improvement)
3(3-0-6)
010243490 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อการผลิต
(Manufacturing Plant Design)

010243498 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมหุนยนต
3(3-0-6)
(Special Topics in Robotics Engineering)
010243499 หัวขอพิเศษทางระบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Special Topics in Automation System)

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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010243422 การผลิตแบบผสมผสานดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
(Computer Integrated Manufacturing)
010243423 หุนยนตเคลือ่ นที่
3(3-0-6)
(Mobile Robotics)
3(3-0-6)
010243436 การควบคุมและปรับปรุงกรรมวิธี

2. ความรู
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

รายวิชา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5


3(3-0-6)

    







 



 



   



(Manufacturing Planning and Control)

 



 

 

 

    







   







 

 

  



 

 





 



  



 

 



มคอ.2

010243999 หัวขอพิเศษทางบริหารจัดการ
(Special Topics in Management)



3. ทักษะทาง
ปญญา

83

010243901 ทักษะการศึกษา
1(1-0-2)
(Study Skills)
010243902 การปรับปรุงการผลิต
3(3-0-6)
(Production Improvement)
010243910 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
3(3-0-6)
และเทคโนโลยี
(Maintenance Engineering and Technology)
010243911 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ 3(3-0-6)
(Safety Engineering and Management)
3(3-0-6)
010243926 การวางแผนและควบคุมการผลิต

2. ความรู

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

รายวิชา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5


 



   



3. ทักษะทาง
ปญญา
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มคอ.2

010403095 วิชาชีพวิศวกรรมเบื้องตน
1(1-0-2)
(Introduction to Engineering)
010403096 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer Programming)
010403097 สถิตยศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
010403098 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
010403099 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)

2. ความรู

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

รายวิชา

3(3-0-6)

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5


   

    

 



  

3(3-0-6)



   

    

 



  

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



                       

1(0-2-1)



                       

3(3-0-6)



                       

1(0-2-1)



                       

มคอ.2

040113111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics l)
040113112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics ll)
040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics lll)
040313005 ฟสิกส 1
(Physics I)
040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1
(Physics Laboratory I)
040313007 ฟสิกส 2
(Physics II)
040313008 ปฏิบัติการฟสิกส 2
(Physics Laboratory II)

2. ความรู

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

รายวิชา

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

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5










 



3. ทักษะทาง
ปญญา
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040423001 สิ่งแวดลอมและพลังงาน
(Environment and Energy)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
(Statistics in Everyday Life)

2. ความรู

มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

รายวิชา

3(3-0-6)

3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัม
5. ทักษะการ
พันธระหวางบุคคล วิเคราะหเชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบ การสือ่ สาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
   



3(3-0-6)



3(3-0-6)

    

 

  



    



  



   

         

  



 

3(3-0-6)



  



 

 

  

3(3-0-6)







 

 

  

3(3-0-6)



 





  



3(3-0-6)



 





   



 



  

      

 



มคอ.2

3(3-0-6)



87

080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
(English Study Skills)
080103014 การเขียน 1
(Writing I)
080103015 การเขียน 2
(Writing II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)

2. ความรู

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัส

รายวิชา

3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัม
5. ทักษะการ
พันธระหวางบุคคล วิเคราะหเชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบ การสือ่ สาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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080103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(English for Industrial Management)
080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 3(3-0-6)
(Social, Economic and Political Dimension)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)

2. ความรู



มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัส

รายวิชา

3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัม
5. ทักษะการ
พันธระหวางบุคคล วิเคราะหเชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบ การสือ่ สาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3(3-0-6)



 

3(3-0-6)



  

1(0-2-1)

 







  



1(0-2-1)

 







  



1(0-2-1)
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080303101 จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
(Psychology for Work)
080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502 วอลเลยบอล
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)

2. ความรู

มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัส

รายวิชา

3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัม
5. ทักษะการ
พันธระหวางบุคคล วิเคราะหเชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบ การสือ่ สาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1(0-2-1)

 







  



1(0-2-1)

 







  



3(3-0-6)

     



3(3-0-6)
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080303504 ลีลาศ
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
080303601 มนุษยสัมพันธ
(Human Relations)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Development of Life Quality)

2. ความรู



มคอ.2

91
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
มีคณะกรรมการประเมินผลการเรียนการสอนพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบปลาย
ภาคแตละรายวิชาใหเปนไปตามแผนการสอน และพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งจากคะแนนสอบปลาย
ภาคและผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบในระดับหลักสูตรทําโดยระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังสําเร็จการศึกษา
ภาควิชาฯจัดทําแบบสํารวจการประเมินผลการเรียนรูในดานตาง ๆ โดยใหบัณฑิตและผูใช
บั ณ ฑิ ต เป น ผู ป ระเมิ น หรื อ ทํ า การสั ม ภาษณ ในคาบระยะเวลาต า งๆ เช น ป ที่ 1 ป ที่ 5 เป น ต น
นอกเหนือจากการประเมินผลการเรียนรูโดยตรง ภาควิชาฯจะสํารวจตัวบงชี้อื่น ๆ ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา อาทิเชน
ก. ภาวะการไดง านทํา ของบัณ ฑิต ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็น ตอ ความรู
ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
ข. ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการ
ค. ตําแหนงและ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
นอกจากนี้ภาควิชาฯจะสํารวจขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
2.3 การสํารวจภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต
ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต ล ะรุ น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด า นของระยะเวลาในการหางานทํ า
ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบงานอาชีพ
2.4 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
โดยการสงแบบสอบถาม เพื่อประเมิน ความพึงพอใจในบั ณฑิตที่จ บการศึกษาและเขา
ทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
2.5 การขอความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่รวมปรับปรุงหลักสูตร และตรวจสอบหลักสูตร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต และตองมีผลสอบภาษาอังกฤษ Standardized Test เปนไปตามประกาศคณะ
วิศวกรรมศาสตร

92
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
ขั้นที่ 1 : มี การปฐมนิ เ ทศอาจารย ใหม ให รูจัก ภาควิ ช า คณะ และมหาวิท ยาลัย เพื่ อให เข า ใจ
วัต ถุ ประสงค และเป า หมายของหลั กสู ตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดใหมีอาจารย
พี่เลี้ยง เพื่อใหคําแนะนําตางๆ แกอาจารยใหม
ขั้นที่ 2 : ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน
รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตางๆ
ขั้นที่ 3 : ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของภาควิชา และเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ภาควิชาตองดําเนินการ และสวนที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ
ขั้นที่ 4 : อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน จัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการเรียน
การสอน เชน เครื่องคอมพิวเตอร
ขั้นที่ 5 : มีการแนะนําอาจารยพิเศษใหเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตร ตลอดจนรายวิชา
ที่จะสอน พรอมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวของใหกับอาจารยพิเศษ เพื่อปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
ขั้นที่ 6 : มอบหมายให อ าจารย ใ หม ศึ ก ษาและสั ง เกตการสอนในห อ งเรี ย นจากอาจารย ผู มี
ประสบการณ ในรายวิชาที่จะสอน และ/หรือใหทดลองสอนรวมกับอาจารยผูมีประสบการณ และประเมิน
การสอน
ขั้นที่ 7 : สงเสริมอาจารยใหมใหเขาอบรมวิธีการสอนแบบตาง ๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการ
สอนเพื่อเปนการพัฒนาการสอนของอาจารย ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือและหนวยงานนอก
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส ง เสริ ม อาจารย ใ ห เ ข า อบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ทั กษะการจั ด การเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผลใหทันสมัย ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือและหนวยงานนอก
2.1.2 สนับสนุนใหอาจารยนําเสนอวิธีการสอนที่การประชุมวิศวกรรมศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู และพัฒนาการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยใหการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพ
ในองคกรตางๆ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2.2.2 สงเสริมใหอาจารยทําการวิจัยในสาขาวิชาชีพและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และนําเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
2.2.3 สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานวิชาการ เพื่อสงเสริมการมีตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น
2.2.4 สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกภาคอุตสาหกรรม บุคคลทั่วไป และ
ชุมชน ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
2.2.5 การจัดทําเว็บไซด เอกสารเผยแพร การพัฒนาความรู
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 ทานทําหนาที่รับผิดชอบหลักสูตรรวมกับ
ผูชวยหัวหนาภาคฝายวิชาการ โดยมีหัวหนาภาควิชาเปนผูกํากับดูแล ใหคําแนะนํา และกําหนดนโยบาย
ปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรมีดังนี้
1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูชวยหัวหนาภาคฝายวิชาการจะวางแผนการจัดการเรียน
การสอนร ว มกั บ อาจารย ผู ส อน โดยจะมี ก ารประชุ ม คณาจารย เ พื่ อ เตรี ย มความพร อ มก อ นเป ด ภาค
การศึกษาในแตละภาค
1.2 อาจารยผูสอนจะไดรับมอบหมายใหทํารายละเอียดวิชากอนเปดการศึกษา และรายงานผล
รายวิชาภายใน 30 วันหลังปดภาคการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ นอกจากนี้อาจารยผูสอนยังมี
หนาที่ที่ตองสงขอสอบกลางภาค ขอสอบปลายภาคและ/หรือผลคะแนนของนักศึกษาใหทันตามกําหนด
ของคณะฯ
1.3 จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบ
ปลายภาคแตละรายวิชาใหเปนไปตามแผนการสอน และพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งจากคะแนนสอบ
ปลายภาคและผลการเรียนของนักศึกษา อาจารยผูสอนตองทําตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ
หรือชี้แจงเหตุผล
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูชวยหัวหนาภาคฝายวิชาการติดตามและรวบรวมขอมูลจาก
การประเมิน รายวิ ชาโดยนั กศึ กษาที่ ลงทะเบียน และการประเมิน หลักสูตรโดยบัญฑิตและผูใชบัณฑิต
สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีหนาที่รายงาน
การพัฒนาและประเมินหลักสูตรภายใน 60 วันหลังจากสิ้นปการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
หลักสูตรมีความพรอมดานทรัพยากรการเรียนการสอน ดังนี้
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯจั ดสรรงบประมาณประจํ าป ทั้ งงบประมาณแผ น ดิ น และเงิ น รายได ใหภ าควิ ช าฯอย า ง
เพี ย งพอในการจัด ซื้ อตํารา สื่ อการเรีย นการสอน โสตทัศนูปกรณ คอมพิว เตอร วัส ดุครุภัณฑสําหรับ
ห อ งปฏิ บั ติ ก าร และสาธารณู ป โภคอื่ น ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นและสร า ง
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะฯจัดสรรหองเรียนใหภาควิชาฯเพื่อใชในการเรียนการสอน พรอมทั้งมีโสตทัศนูปกรณและ
อุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปนตองใชในหองเรียนใหบริการ นอกจากนี้คณะฯยังมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อ
ใช ในการฝ กปฏิ บั ติการคอมพิว เตอร ในการทําการทดลองและการฝกปฏิบัติการ อื่น ๆ ภาควิช าฯมี
หองปฏิบัติการ ครุภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา การนอกจากนี้ยังมี
ความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูล โดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือและ
ฐานขอมูลทางดานวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ในกรณีที่เปนวัสดุที่จําเปนตอการเรียนการสอนแตไมไดรับการจัดสรรจากคณะฯ ภาควิชาฯจัดสรร
งบประมาณใหคณาจารยสามารถจัดซื้อวัสดุเหลานั้นได ในดานหนังสือ ตําราและสื่อการสอน ภาควิชาฯ
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและ
นักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอน
แตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารย
พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ อาจมีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหสํานัก
หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ใหอาจารยและผูเกี่ยวของเสนอแนะทรัพยากรที่จําเปนเพิ่มเติมไดตลอดเวลา และใหนักศึกษา
ประเมินความพอเพียงในการใชสื่อของอาจารยแตละรายวิชาอีกดวย
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การรั บ อาจารย ใหม จ ะทํ า ในกรณีที่ มี ส าขาวิ ช าใหม ที่ ไม ต รงตามคุ ณ วุ ฒิ ข องคณาจารย ใ น
ภาควิชาฯ หรือในสาขาที่ขาดแคลนอาจารยผูสอนเนื่องจากการเกษียณอายุหรือจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
การคัดเลือกอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับ
การปรับปรุ งหลั กสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให บรรลุ เปาหมายตามหลักสูตร และได
บัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยหรือผูบรรยายพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณ
ตรงจากการปฏิบัติมาใหกับนักศึกษา และชวยใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามหลักสูตรไดในกรณีที่
เปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนอาจารย ดังนั้นภาควิชาฯจึงมีนโยบายเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาบรรยาย
ทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมง อาจารยพิเศษหรือวิทยากรจะตองเปนผูมีประสบการณตรงหรือมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนั บ สนุ น ควรมีวุ ฒิป ริญ ญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับ ผิดชอบ และมี ความรู
ทางดานสารสนเทศหรือเทคโนโลยีการศึกษา ตองเปนผูที่พรอมจะเรียนรูการทํางานและมีจิตใจบริการ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร สามารถใหคําแนะนําและตอบขอซักถาม
เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ตรในเบื้ อ งต น ได จึ งต องมี ก ารมอบหมายให บุค ลากรศึกษาหลักสูต รและการปรับ ปรุ ง
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้บุคลากรตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก
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จึงจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทางใหกับบุคลากรอยางตอเนื่องทุกๆป และสนับสนุนใหมีการ
ศึกษาดูงาน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
ภาควิชาฯจัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหคําแนะนํานักศึกษาในการลงทะเบียน และการ
เรียน การทําโครงงาน โดยอาจารยตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขา
ปรึกษาได นอกจากนี้ยังมี ผูช วยหั วหนาภาคฝายวิช าการที่สามารถใหคําแนะนําในเรื่องหลักสูตร การ
แนะนําแผนการเรียน การเลือกและการวางแผนสําหรับอาชีพ และคําถามดานวิชาการอื่น ๆ และผูชวย
หัวหนาภาคฝายกิจการนักศึกษาทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมของนักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นั กศึกษามีความสงสัยเกี่ ยวกับ ผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่ จะยื่น คํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได ทั้งนี้
ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด อีกทั้งตองอยูในกฎระเบียบ และกระบวนการ
ในการพิจารณาการรองเรียนหรืออุทธรณของนักศึกษา
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ภาคอุตสาหกรรมมีความตองการวิศวกรทางดานวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติระดับ
ปริญญาตรีที่มีประสบการณและสามารถทํางานไดจริง ซึ่งตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ภาควิชาฯ
จะตองสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการใหมากที่สุด โดยมีการประเมินความตองการของ
ตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑประเมินมีดังนี้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ มีตัวบงชี้ที่ 1 - 5
ตองมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมีจํานวนตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ที่ 6 12) ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80 % ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้
บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป ดังนี
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถา
มี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน ผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป
รวมตัวบงชี้ในแตละป

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

-

√

√

-

-

-

-

√

5
9

5
10

5
10

5
11

5
12
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้นพิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได
ก็จ ะต องมี การปรับ เปลี่ ย นวิ ธี ส อน การทดสอบยอย การสอบกลางภาคเรีย นและปลายภาคเรีย น จะ
สามารถชี้ ไ ด ว า ผู เ รี ย นมี ค วามเข า ใจในเนื้ อ หาที่ ไ ด ส อนไปหรื อ ไม หากพบว า มี ป ญ หาก็ จ ะต อ งมี ก าร
ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดประเมินการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธ การสอน การตรงตอ
เวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอน
ในทุกรายวิชา คณะฯไดจัดทําแบบประเมิน ซึ่งนักศึกษาสามารถกรอกผานเวปไซตของคณะฯ รวมและ
รายงานผลการประเมินใหอาจารยผูสอนทราบเพื่อนําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงการสอนตอไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทําอยางตอเนื่องทุกป เนนการติดตามประเมินนักศึกษา
วามีขีดความสามารถมากนอยแคไหน และยังออนดอยดานใด โดยสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาจบ
ใหมและผูใชบัณฑิต ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวดที่ 7 การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบและเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม จากรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษา จะ
ทํา ให ทราบปญ หาของการบริ หารหลั กสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิช า กรณีที่พบปญหาของ
รายวิ ช าก็ ส ามารถที่ จะดํา เนิน การปรับ ปรุงรายวิช านั้น ๆ ไดทัน ทีซึ่งก็จ ะเปน การปรับปรุงยอย ในการ
ปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5
ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวกหมายเลข 1
แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของหลักสูตร

มคอ.2

Program of Study for Robotics Engineering & Automation System (

2558)

ร ตูสกัล หง ุ พ.ศ.
ปร บั ปร

Total = 145 Credits

Semester 1
= 19 Credits

Semester 2
= 20 Credits

Semester 3
= 22 Credits

Semester 4
= 21 Credits

Semester 5
= 19 Credits

Semester 6
= 20 Credits

Semester 7
= 10 Credits

Semester 8
= 14 Credits

040203111 3(3-0-6)

040203112 3(3-0-6)

040203211 3(3-0-6)

010243102 3(3-0-6)

Mechanics of
Materials

010243xxx 3(x-x-x)
Technical Elective
Course I

010243xxx 3(x-x-x)
Technical Elective
Course II

010243210 1(0-2-1)

010243211 3(0-6-3)

RE Project I

RE Project II

010243103 3(3-0-6)

010243105 3(3-0-6)

010243902 3(3-0-6)

010213702 2(2-0-4)

Engineering
Mathematics II

Engineering
Mathematics III

040313005 3(3-0-6)

040313007 3(3-0-6)

Physics I

Physics II

010403097 3(3-0-6)

040313006 1(0-2-1)

040313008 1(0-2-1)

Physics Lab I

Physics Lab II

Basic Electrical
Engineering

0803xxxxx 3(3-0-6)

040113001 3(3-0-6)

010113852 1(0-3-1)

Engineering
Mathematics I

Humanities
Elective Course
xxxxxxxxx 3(x-x-x)

Science and Math
Elective Course

Engineering
Statics

010113851 3(3-0-6)

Chemistry for
Engineers

Basic EE Lab

040113002 1(0-3-1)

Chemistry Lab.
for Engineers

010243401 3(3-0-6)

Engineering
Dynamics

Mechanics of
Machinery

010243106 3(3-0-6)

Robotic Structure
Design

010243104 3(3-0-6)

010243403 3(2-2-5)

Thermofluids

PLC

Hydraulics and
Pneumatics

010243302 3(2-2-5)

010243303 3(3-0-6)

010243406 3(3-0-6)

010243405 3(3-0-6)

010243201 1(0-3-1)

Industrial
Electronics

010243402 3(3-0-6)

Sensor and
Transdcr Tech

010243404 3(2-2-5)

CAD / CAM

Automatic Control

010403099 3(2-2-5)

010243301 3(2-2-5)

010403096 3(2-2-5)

0010243202 1(0-3-1)

010243306 3(2-2-5)

080303xxx 1(0-2-1)
Physical Education
Elective Course I

010403098 3(3-0-6)

010243101 3(3-0-6)

010243411 3(2-2-5)

010243416 3(3-0-6)
Digital Image
Processing

080103001 3(3-0-6)

080103002 3(3-0-6)

080103014 3(3-0-6)

English I

English II

Writing I

010243901 1(1-0-2)

Study Skills

Engineering
Drawing

Engineering
Materials

าชิPE
วยาร

Digital Circuit
Design

Computer
Programming

Manufacturing
Processes

Automatic Control
Laboratory

Microcontroller
080103016 3(3-0-6)

English
Conversation I

ฯาชิ ควาภกอนาชิ ยวาร

Work Ethics

0802xxxxx 3(3-0-6)

Social Sciences
Elective Course

040423001 3(3-0-6)

Environment
and Energy

Robotic
Engineering

Automation
Manufacturing

010403095 1(1-0-2)
Introduction to
Engineering

Production
Improvement

RE LAB
Total : 145 Credits
Department of Production Engineering,
KMUTNB Issue year: 2015

Computer
Interfacing

xxxxxxxxx 3(x-x-x)

Free Elective
Course I

080303xxx 1(0-2-1)
Physical Education
Elective Course II
ะณคกอนาชิ วยา ร

xxxxxxxxx 3(x-x-x)

Free Elective
Course II

0801xxxxx 3(3-0-6)

Language
Elective Course
งอ� ื เนอ่ ตาชิ ยวา ร
น่ เช

นา่080103001
ผง ้อต
ก่อน

นยี080103002
รเ ะจงึ ถ
ได้
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ภาคผนวกหมายเลข 2
รายละเอียดการกําหนดโครงสรางรหัสวิชาของหลักสูตร

มคอ.2

101
102

มคอ.2

โครงสรางรหัสวิชาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ภาควิช า
วิศวกรรมการผลิต ไดกําหนดใหใชเปนระบบเลข 9 หลัก แตละหลักมีความหมายดังนี้
0 1 0 2 4 3 X X X
F: ลําดับรายวิชา
E: กลุมความรู
1: กลุมความรูดานทักษะเชิงวิศวกรรม
2: กลุมความรูดานทักษะเชิงปฏิบัติ
3: กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
4: กลุมความรูดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
5, 6, 7, 8: กลุมความรูดานอื่นๆ
9: กลุมความรูดานบริหารจัดการและสิ่งที่เกี่ยวของ

D: ระดับการศึกษาปริญญาตรี
C: สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
B: ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
A: คณะวิศวกรรมศาสตร

103
103

ภาคผนวกหมายเลข 3
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ(หลักสูตรสองภาษา)
ฉบับป พ.ศ. 2555

มคอ.2

150
136

ภาคผนวกหมายเลข 4
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบหลักสูตร

มคอ.2

150
138

มคอ.2

ภาคผนวกหมายเลข 5
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

150

มคอ.2

ภาคผนวกหมายเลข 6
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

