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หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมอตัโนมัติ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา             มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา    คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั 
                                           และภาควิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร  
1.1 ระบุรหสั : 2553004 
1.2  ช่ือหลกัสูตร (ภาษาไทย)  : หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม 

                                                         อตัโนมติั (หลกัสูตรนานาชาติ) 
   (ภาษาองักฤษ)  :  Bachelor of Engineering Program in Automation   
                               Engineering (International Program) 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
     2.1 ช่ือเตม็  (ภาษาไทย) :  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอตัโนมติั) 
                 (ภาษาองักฤษ) :  Bachelor of Engineering (Automation Engineering)   

     2.2 ช่ือยอ่  (ภาษาไทย) :  วศ.บ. (วิศวกรรมอตัโนมติั) 
               (ภาษาองักฤษ) :  B.Eng. (Automation Engineering) 

3. วชิาเอก 
ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
      144 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้  
 หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ 
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5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ 
5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 

เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง      ก าหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558         
ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยสภาวิชาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2558 
เม่ือวนัท่ี  11  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 191 
เม่ือวนัท่ี  3  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มคุีณภาพและมาตรฐาน 
หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในปีการศึกษา 2560 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
(1)   วิศวกรระบบอตัโนมติั 
(2)   นกัวิเคราะห์ระบบอตัโนมติั 
(3)   วิศวกรประจ าโรงงานท่ีควบคุมดว้ยเคร่ืองจกัรขั้นสูง 
(4)   โปรแกรมเมอร์ระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมในโรงงาน 
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9. ช่ือ สกลุ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. รศ.ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต ์ -  Ph.D. (Electrical and Computer Engineering),  
 Carnegie Mellon University, U.S.A. (2003) 
-  M.S. (Electrical Computer and System Engineering),   
 Rensselaer Polytechnic Institute, U.S.A. (1997) 
-  เกียรตินิยมอนัดบั 1 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, ประเทศไทย (2538) 

2. ผศ.ดร.เด่ียว กลุพิรักษ ์ -  Ph.D. (Systems Engineering), Brunel University, U.K. (2004) 
-  วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี, ประเทศไทย (2544) 

-  เกียรตินิยม วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั),  
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, ประเทศไทย (2540) 

3. ดร.ศราวณั วงษา -  Ph.D. (Automatic Control and Systems Engineering), 
 University of Sheffield, U.K. (2007) 
-  M.Sc. (Automatic Control and Systems Engineering Distinction), 

University of Sheffield, U.K. (2002) 
-  เกียรตินิยมอนัดบั 2 (วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั), 
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, ประเทศไทย (2541) 

4. ดร.สันติ  นุราช -  ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี, ประเทศไทย (2555) 

-  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
ประเทศไทย (2551) 

-  วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั),  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, ประเทศไทย (2549) 

 5.  ผศ.ดร.วนัจกัร์ี  เล่นวารี -  Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering),  
 University of Nottingham, U.K. (2010) 
-  M.Sc.(Power Electronics and Drives),  
 University of  Birmingham, U.K. (2005) 
-  วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั),  
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, ประเทศไทย (2539) 
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 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดัและภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

   แผนยุทธศาสตร์ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2555-
2564) โดยมียุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวตักรรมในภาคเกษตร ผลิตและ
บริการ ซ่ึงมีกลยทุธทางดา้นการใชว้ิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมยกระดบัความสามารถในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา โดยใชเ้ทคโนโลยีระบบอตัโนมติั และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ผลิต 

 โดยจะตอ้งมีการบริหารจดัการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้ งการพฒันาหรือสร้างองค์ความรู้ 
รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมาย 
ยทุธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ และแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ท่ีเนน้การ
พฒันาอุตสาหกรรมซ่ึงตอ้งใชบุ้คลากรทางวิศวกรรมอตัโนมติัท่ีมีคุณภาพเป็นจ านวนมาก อนัสอดคลอ้งกบั
พนัธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

 
11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม ท่ีจ าเป็นในการวางแผนหลกัสูตรไดค้  านึงถึง
การ เปล่ียนแปลงดา้นสังคม ซ่ึงปัจจุบนัประเทศท่ีพฒันาแลว้หลายประเทศก าลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุซ่ึงเป็น
ทั้งโอกาส และภยัคุกคามต่อประเทศไทย โดยดา้นหน่ึงประเทศไทยจะมีโอกาสมากข้ึนในการขยายตลาด
สินคา้เพื่อสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและแพทยพ์ื้นบา้น สถานท่ี
ท่องเท่ียวและการพกัผ่อนระยะยาวของผูสู้งอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยและน ามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงจะเป็นสินทรัพยท์างปัญญาท่ีสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได ้แต่ในอีกดา้นก็จะเป็นภยัคุกคามในเร่ืองการเคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีมีฝีมือและทกัษะไปสู่ประเทศ
ท่ีมีผลตอบแทนสูงกว่า ขณะเดียวกนั การแพร่ขยายของเทคโนโลยที  าให้การดูแลและป้องกนัเด็กและวยัรุ่น
จากค่านิยมท่ีไม่พึงประสงคเ์ป็นไปอยา่งล าบากมากข้ึน ตลอดจนปัญหาการก่อการร้าย การระบาด ของโรค
พนัธุกรรมใหม่ๆ และการคา้ยาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจ าเป็นตอ้งใหค้วามรู้ ทกัษะและจริยธรรมท่ี
ถูกตอ้งแก่กลุ่มวยัก าลงัศึกษา วิศวกรรมอตัโนมติัเป็นกลไกดา้นหน่ึงของการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันา
ทุกขั้นตอน ท่ีตอ้งใช้ “ความรอบรู้” ในการพฒันาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้ งการเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน “คุณธรรม 
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จริยธรรม” ในการปฏิบติัหนา้ท่ีและด าเนินชีวิตดว้ยความเพียร อนัจะเป็นภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีให้พร้อมเผชิญ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  
 12.1  การพฒันาหลกัสูตร  

   ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรในเชิงรุก 
ท่ีมีศกัยภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามวิวฒันาการของเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขนัทางธุรกิจ 
โดยอุตสาหกรรมในประเทศตอ้งปรับเปล่ียนจากการรับจา้งผลิตตามแบบ มามุ่งเนน้เร่ืองการออกแบบและ
สร้างตราสินคา้ของตนเอง รวมทั้งตอ้งมุ่งสร้างนวตักรรมจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือพฒันาอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเลก็ท่ีมีศกัยภาพ โดยมุ่งเนน้ตอบสนองความตอ้งการของอุตสาหกรรมในพฒันาระบบ
แบบอตัโนมติั โดยใชค้อมพิวเตอร์อุตสาหกรรมในการควบคุม เพื่อใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนั และส่งเสริม
ให้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยในการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมอตัโนมติั จ าเป็นตอ้งมีความ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้และสามารถปฏิบติังานไดท้นัที และมีศกัยภาพสูงในการพฒันาตนเองให้เขา้กบัลกัษณะ
งานทั้งดา้นวิชาการ และวิชาชีพ 
      12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  
      ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีมีต่อพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยัท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยแีละการวจิยั และมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบณัฑิตท่ีดีและ
เก่ง เน่ืองจาก การใชอิ้นเทอร์เน็ตอยา่งแพร่หลาย จึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวฒันธรรมจากต่างประเทศ 
ซ่ึงอาจส่งผลใหพ้ฤติกรรม และค่านิยมของนกัศึกษาเปล่ียนไป การพฒันาหลกัสูตรจึงตอ้งเนน้และส่งเสริม
การเรียนการสอนและการปลูกฝังใหน้กัศึกษาค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ของสถาบัน 
  13.1  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่  

   - หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
   - หมวดวิชาเฉพาะ 
   - หมวดวิชาเลือกเสรี 

     13.2  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน  
   - หมวดวิชาเฉพาะ 

     13.3  การบริหารจัดการ  
  การบริหารจดัการวิชาท่ีเปิดบริการ และรายวิชาท่ีรับบริการใหก้บัคณะหรือภาควชิาอ่ืน จะบริหาร

จดัการร่วมกนัโดยคณะกรรมการท่ีประกอบไปดว้ยเลขานุการของทุกหลกัสูตรเป็นผูดู้แลร่วมกนั 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
1.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรม
อตัโนมติั และสารสนเทศการผลิต สามารถส่ือสารและท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มุ่งเนน้เป็นวิศวกรท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเขา้ใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์
และจดัการปัญหาไดอ้ยา่งมีระบบ และมีความเขา้ใจในพหุวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัระหว่างประเทศใน
ภูมิภาค   
1.2 ความส าคญั 

เน่ืองด้วยการแข่งขันทางภาคอุตสาหกรรมและเร่ืองวิกฤติทางด้านต้นทุนแรงงาน ระบบ
อุตสาหกรรมมีแนวโนม้ท่ีจะใชร้ะบบอตัโนมติัเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และตน้ทุนทางดา้น
แรงงานน้ี โดยใชเ้ทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศร่วมดว้ย เพื่อเช่ือมขอ้มูลตั้งแต่ส่วน
ของการวดัและการควบคุม ส่วนของขอ้มูลระดบัการผลิต ส่วนของระบบสารสนเทศการผลิต(MES: 
Manufacturing Execution System) และส่วนของสารสนเทศระดับองค์กร (ERP: Enterprise Resource 
Planning) ซ่ึงการท่ีสารสนเทศขอ้มูลท่ีเช่ือมเป็นระบบจากทุกส่วนเหล่าน้ี ดงัแสดงในแผนผงัในรูปท่ี 1 
จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและการจดัการ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัของ
อุตสาหกรรมไทย ยกตวัอย่างเช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตร์ อุตสาหกรรมยา
และเวชภณัฑ ์อุตสาหกรรมเยื้อและกระดาษ อุตสาหกรรมทางดา้นไฟฟ้าและพลงังาน ปัจจุบนัในระดบั
ของประเทศขาดแรงงานนักสารสนเทศอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นส่วนท่ีเช่ือมระหว่างระบบอตัโนมติั และ
สารสนเทศระดบัองค์กร จากความส าคญัขา้งตน้หลกัสูตรน้ีจะมุ่งเน้นความเช่ียวชาญทางดา้นระบบ
อตัโนมติัและสารสนเทศการผลิต เนน้ในระดบัท่ี 2 ถึงระดบัท่ี 3 

เน่ืองดว้ยประเทศไทยมีพนัธะสัญญาร่วมกบัประเทศอ่ืนๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นการสร้าง
ประชาคมอาเซียน และเปิดเสรีทางดา้นสินคา้ และแรงงานระหวา่งประเทศในภูมิภาค บณัฑิตจ าเป็นตอ้ง
มีทกัษะทางดา้นการส่ือสารท่ีดี มีความเป็นสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข็งขนัในระบบ
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  
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รูปที ่1 แสดงระดบัของสารสนเทศและระบบอตัโนมติัในอุตสาหกรรม 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
       1.  เพื่อผลิตบณัฑิต ระดบัปริญญาตรีท่ีมีความรู้ดา้นวิศวกรรมระบบอตัโนมติั โดยครอบคลุมการ
ออกแบบทั้งดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และเครือข่าย เพื่อให้สามารถควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัร
เป็นไปตามความตอ้งการของการผลิตและผูใ้ชไ้ด ้ 
       2. เพื่อผลิตบณัฑิต ระดบัปริญญาตรีท่ีมีความรู้ดา้นวิศวกรรมสารสนเทศการผลิต โดยครอบคลุม
พื้นฐานการวิเคราะห์ขอ้มูล การออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศการผลิต และมีความเขา้ใจในการ
เช่ือมต่อขอ้มูลกบัระบบธุรกิจ 
       3. เพื่อผลิตบณัฑิตให้สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีทกัษะการส่ือสารท่ีดี และเขา้ใจสังคม องคก์ร 
และมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพดา้นวิศวกรรม 
       4. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ทกัษะการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองไดด้ว้ยตนเอง  
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2. แผนพฒันาปรับปรุง  
แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

พฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั เพื่อให้
อาจารยแ์ละนกัศึกษาสามารถกา้ว
ทนัหรือเป็นผูน้ าในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทางดา้นวิศวกรรม
อตัโนมติั  

- ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั    
โดยมีการพจิารณาปรับปรุง  
หลกัสูตรทุก ๆ  5 ปี 
 
 
- ส่งเสริมใหอ้าจารยใ์ฝ่หาความ
เช่ียวชาญ และความกา้วหนา้ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมอตัโนมติั
ส าหรับการจดัการดา้น
อุตสาหกรรม หรือสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยสนบัสนุนให ้
อาจารยไ์ปหาประสบการณ์ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

จ านวนรายช่ือ อาจารย ์พร้อมประวติั
ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ การ
พฒันาและฝึกอบรม 

ส่งเสริมและกระตุน้ใหน้กัศึกษา
และอาจารยใ์ชภ้าษาองักฤษในการ
ส่ือสารและเกิดการเรียนรู้ขา้ม
วฒันธรรม 

- จดัการเรียนการสอนเป็น
ภาษาองักฤษ 
 
- ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียน
อาจารยแ์ละนกัศึกษากบั
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัท่ีมีความ
ร่วมมือกบั มจธ. เพื่อกระตุน้ให้
เกิดการพฒันาความสามารถทั้ง
ทางวิชาการและการท างานกบั 
บุคคลต่างวฒันธรรมและภาษา 
- ปรับกลยทุธใ์นการรับนกัศึกษา
โดยพยายามใหมี้จ านวนนกัศึกษา
ต่างชาติท่ีลงเรียนในหลกัสูตรมาก
ข้ึน 
 

- จ  านวนอาจารย/์นกัศึกษาแลกเปล่ียน
ในแต่ละปี 
 
- จ  านวนวิชาหรือโครงงานท่ีไดรั้บ
ความสนบัสนุนและร่วมมือทาง
วิชาการกบัต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
- สดัส่วนจ านวนนกัศึกษาต่างชาติ 
นกัศึกษาแลกเปล่ียนและนกัศึกษาไทย
ในแต่ละปี 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 
มีแนวทางการเรียนท่ีสร้างทั้งองค์
ความรู้ทกัษะทางวิชาการและ
วิชาชีพท่ีทนัสมยั 

- จดัการเรียนการสอนใหมี้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั โดย
อาศยัการบูรณาการกระบวนการ
เรียนรู้หลากวธีิ เช่น การเรียนรู้จาก
ปัญหาและการสอนแบบ active 
learning เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะ 
รู้จกั คิด วิเคราะห์ และแกปั้ญหา
ไดด้ว้ยตนเอง 

- จ านวนวิชาท่ีมีการจดัการเรียนรู้โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางหรือมีผูเ้รียน
เป็นแกน 
- จ านวนบุคลากรผูส้นบัสนุนการ
เรียนรู้ และบนัทึกกิจกรรมในการ
สนบัสนุนการเรียนรู้ 
- ผลการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารยแ์ละการสนบัสนุนการเรียนรู้
โดยนกัศึกษา 

- ตรวจสอบและปรับปรุง
หลกัสูตรใหมี้คุณภาพและได้
มาตรฐานตามเกณฑข์อง สกอ.  

-จดัหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั 
มาตรฐานหลกัสูตรปริญญาตรีของ
สกอ. 

- หลกัสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ 
สกอ. 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1  ระบบ  

 ระบบการจดัการศึกษาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรเป็นระบบทวิภาค    
ภาคการศึกษาละ 15 สปัดาห์ 
1.2  การจัดการศึกษาภาคพเิศษ  

  มีการจดัการศึกษาภาคพิเศษ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวิภาค  
      ไม่มี 

 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วนั – เวลาราชการปกติ (วนัจนัทร์-ศุกร์) 

2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  
1. ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์หรือ

เทียบเท่า  
 2.  ในกรณีท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการส่ือสาร ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ 

ภาษาอังกฤษท่ีก าหนดโดยภาควิชาฯ หรือผ่านการอบรมภาษาอังกฤษท่ีจัดโดยภาควิชาฯ  
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมประจ าหลกัสูตร 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 - ความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
- การปรับตวัจากการเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
- จดัการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลยั  
   และการแบ่งเวลา 

              - จดัใหมี้ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพือ่ท าหนา้ท่ีสอดส่องดูแล ตกัเตือน ใหค้  าแนะน าแก่นกัศึกษา  
   และใหเ้นน้ย  ้าในกรณีท่ีนกัศึกษามีปัญหาตามขา้งตน้เป็นกรณีพิเศษ 
- จดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความสมัพนัธ์ของนกัศึกษาและการดูแลนกัศึกษา ไดแ้ก่             
  วนัแรกพบระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารย ์วนัพบผูป้กครอง การติดตามการเรียนของนกัศึกษาชั้น 
   ปีท่ี 1 จากอาจารยผ์ูส้อน และจดักิจกรรมสอนเสริมถา้จ าเป็น  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา จ านวนรวม 

2558 - 2562 2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปีท่ี 1 40 40 40 40 40 200 

ชั้นปีท่ี 2 - 40 40 40 40 160 

ชั้นปีท่ี 3 - - 40 40 40 120 

ชั้นปีท่ี 4 - - - 40 40 80 

รวม 40 80 120 160 160 560 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - - 40 40 80 

2.6  งบประมาณตามแผน  
       จะใช้งบประมาณประจ าปี หมวดค่าวสัดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และค่าครุภัณฑ์ ท่ีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสรรให้ภาควิชาวิ ศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ โดยในการผลิตบณัฑิตของหลกัสูตร จะใช้ค่าใช้จ่ายเฉล่ียแบบ  Full Time Equivalent 

Student ต่อปี 

        2.6.1 งบประมาณรายรับ    
           ค่าบ ารุงการศึกษา เหมาจ่าย 56,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา  112,000 บาท/คน/ปี 
           ค่าลงทะเบียน             -    บาท/หน่วยกิต    -    บาท/คน/ปี 
           ค่าเล่าเรียนรวม          112,000 บาท/คน/ปี 
           รวม            112,000 บาท/คน/ปี  
 
ประมาณการรายรับ หน่วยนับ 2558 2559 2560 2561 2562 

ค่าบ ารุงการศึกษา บาท/ปี 14,224,000 18,592,000 17,248,000 17,920,000 17,920,000 
ค่าลงทะเบียน บาท/ปี - - - - - 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล บาท/ปี - - - - - 

รวม บาท/ปี 14,224,000 18,592,000 17,248,000 17,920,000 17,920,000 
หมายเหตุ : การค านวณประมาณการรายรับค านวณจากนกัศึกษาทั้งหมดปีการศึกษาละ 36 หน่วยกิต 
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 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 

ประมาณการค่าใช้จ่ายของหลกัสูตร 

  ปีงบประมาณ 

  2558 2559 2560 2561 2562 
 1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 6,156,230 6,756,778 6,316,090 6,570,222 6,594,558 
    เงินเดือน 5,496,634 6,032,837 5,639,366 5,866,269 5,887,998 
    สวสัดิการ 12% 659,596 723,940 676,724 703,952 706,560 
            
 2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 3,101,200 3,762,400 3,530,800 3,634,000 3,634,000 
    2.1 ค่าตอบแทน 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 
    2.2 ค่าใชส้อย 381,000 498,000 462,000 480,000 480,000 
    2.3 ค่าวสัดุ 459,000 654,000 564,000 600,000 600,000 
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 381,000 498,000 462,000 480,000 480,000 
    2.5 ค่าคุมโปรเจค 31,200 62,400 40,800 48,000 48,000 
    2.5 รายจ่ายอ่ืน (รายจ่ายวชิาพื้นฐาน) 508,000 664,000 616,000 640,000 640,000 
    2.6 ค่าบริหารคณะ  531,000 576,000 576,000 576,000 576,000 
            
 3. รายจ่ายใหม้หาวิทยาลยั 3,810,000 4,980,000 4,620,000 4,800,000 4,800,000 
            
 4. งบลงทุน 590,000 640,000 640,000 640,000 320,000 
            
รวมทั้งส้ิน 13,657,430 16,139,178 15,106,890 15,644,222 15,348,558 
            
ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 107,539 97,224 98,097 97,776 95,928 
  99,313 
รายรับหกัรายจ่าย 566,570 2,452,822 2,141,110 2,275,778 2,571,442 

 หมายเหตุ ทั้งน้ี อตัราค่าเล่าเรียนใหข้ึ้นอยูก่บัประกาศของมหาวิทยาลยั ในแต่ละปีการศึกษา 

2.7  ระบบการศึกษา  
-  แบบชั้นเรียน  
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2.8  การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั (ถ้าม)ี  
            การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหวา่งหลกัสูตรในมหาวทิยาลยัฯ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ภาคผนวก ช.)  

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลกัสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร     144 หน่วยกติ 
 3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 
  ก.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป     31 หน่วยกิต 
  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ     107 หน่วยกิต 
 ข.1  วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   16 หน่วยกิต 
 ข.2  วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   11 หน่วยกิต 
 ข.3  วิชาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   18 หน่วยกิต 
 ข.4  วิชาสาขาวิศวกรรมอตัโนมติั                      56 หน่วยกิต 
                     ข.5  วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมอตัโนมติั                6     หน่วยกิต 
 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 

   3.1.3 รายวชิา 
- ความหมายของรหัสวิชา 
    รหสัวิชาประกอบดว้ยตวัอกัษรและตวัเลขสามหลกั 
    รหสัตวัอกัษร มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
       GEN หมายถึง  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

CPE หมายถึง  วิชาในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
INC หมายถึง  วิชาในภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั 
LNG หมายถึง  วิชาในสายวิชาภาษาพื้นฐาน 
MTH หมายถึง  วิชาในภาควิชาคณิตศาสตร์ 
PHY หมายถึง  วิชาในภาควิชาฟิสิกส์ 
PRE หมายถึง  วิชาในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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- รหสัตวัเลข  มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
เลขหลกัร้อย หมายถึง เลขชั้นปีของนกัศึกษา 
เลข 1 หมายถึงชั้นปีท่ี 1 
เลข 2 หมายถึงชั้นปีท่ี 2 
เลข 3 หมายถึงชั้นปีท่ี 3 
เลข 4 หมายถึงชั้นปีท่ี 4 
เลขหลกัสิบ ส าหรับวิชาทางดา้นวิศวกรรมระบบควบคุมแลเคร่ืองมือวดั (รหสั INC )
หมายถึง กลุ่มวิชา/หมวดวิชา 
0   หมายถึง  กลุ่มวิชาวิชาฝึกงาน/การท างานร่วมภาคอุตสาหกรรม 
1 หมายถึง  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับการประมวลสัญญาณและระบบ 
2 หมายถึง  กลุ่มวิชาอิเลก็ทรอนิกส์ 
3 หมายถึง  กลุ่มวิชาการวดั 
4 หมายถึง  กลุ่มวิชาการควบคุมและระบบอตัโนมติั 
5 หมายถึง  กลุ่มวิชาปฏิบติัการและปฏิบติังาน 
6 หมายถึง  กลุ่มวิชาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
7 หมายถึง  กลุ่มวิชาไฟฟ้าก าลงั 
8 หมายถึง  กลุ่มวิชาบูรณาการ 
9 หมายถึง  กลุ่มวิชาอ่ืนๆ 
เลขหลกัสิบ ส าหรับวิชาทางดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รหสั CPE) หมายถึง กลุ่มวิชา/
หมวดวิชา 
0  หมายถึง  วิชาเลือกส าหรับภาควิชาอ่ืน  
   วิชาฝึกงานโรงงานอุตสาหกรรม และ วิชาโครงงาน 
1  หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐานดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2  หมายถึง  กลุ่มวิชาหลกัทางฮาร์ดแวร์ 
3 หมายถึง  กลุ่มวิชาหลกัทางโปรแกรมและซอฟตแ์วร์ 
4  หมายถึง  กลุ่มวิชาหลกัทางระบบส่ือสารและโครงข่ายคอมพิวเตอร์ 
5  หมายถึง  กลุ่มรายวิชาเลือกทัว่ไป 
6 หมายถึง  กลุ่มรายวิชาเลือกดา้นฮาร์ดแวร์ 
7,8 หมายถึง  กลุ่มรายวิชาเลือกดา้นซอฟตแ์วร์ 
9  หมายถึง  กลุ่มรายวิชาเลือกดา้นการส่ือสารขอ้มูล 
ตวัเลขหลกัหน่วย หมายถึง  ล าดบัวิชา 
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ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   31 หน่วยกติ 
วชิาบังคบั            25  หน่วยกติ 
1. กลุ่มวชิาสุขพลานามัย 
GEN   101   พลศึกษา              1(0-2-2)
 (Physical Education)  
2. กลุ่มวชิาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวติ 
GEN   111   มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวติ   3(3-0-6)
 (Man and Ethics of Living) 
3.  กลุ่มวชิาการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
GEN   121   ทกัษะการเรียนรู้และการแกปั้ญหา    3(3-0-6)
 (Learning and Problem Solving Skills) 
4.  กลุ่มวชิาการคดิอย่างมีระบบ 
GEN   231 มหศัจรรยแ์ห่งความคิด     3(3-0-6)
 (Miracle of Thinking) 
หมายเหตุ รายวิชา GEN 121 ทกัษะการเรียนรู้และการแกปั้ญหา และ GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่ง
ความคิด เป็นการบูรณาการเน้ือหาวิชาทางดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยูใ่นสองรายวิชาน้ี 
5.  กลุ่มวชิาคุณค่าและความงาม 
GEN   241 ความงดงามแห่งชีวิต                  3(3-0-6)
 (Beauty of Life) 
6.  กลุ่มวชิาเทคโนโลย ีนวตักรรมและการจัดการ 
GEN   351     การบริหารจดัการยคุใหม่และภาวะผูน้ า   3(3-0-6) 
 (Modern Management and Leadership) 
7.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 

 LNG   105   ภาษาองักฤษเชิงวิชาการส าหรับนกัศึกษานานาชาติ  3(3-0-6) 
 (Academic English for International Students) 

LNG   106    การฟังและการพดูเชิงวิชาการ    3(3-0-6) 
 (Academic Listening and Speaking) 

LNG   107    การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ    3(3-0-6) 
 (Academic Reading and Writing) 
 หมายเหตุ  วิชาภาษาองักฤษนกัศึกษาตอ้งเรียนอยา่งนอ้ย 9 หน่วยกิต ข้ึนอยูก่บัระดบั

คะแนนตามท่ีสายวิชาภาษาก าหนด ซ่ึงอาจเป็นวิชาภาษาในระดบัท่ีสูงข้ึนถา้นกัศึกษามี
ผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ ์
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วชิาบังคบัเลอืก   6  หน่วยกติ 
โดยรายวิชาตอ้งไม่อยูใ่นกลุ่มวิชาเดียวกนั 
1. กลุ่มวชิาสุขพลานามัย 
GEN   301    การพฒันาสุขภาพแบบองคร์วม    3(3-0-6) 
 (Holistic Health Development) 
2. กลุ่มวชิาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวติ 
GEN   211    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง       3(3-0-6) 
 (The Philosophy of Sufficiency Economy) 
GEN   311    จริยศาสตร์ในสงัคมฐานวิทยาศาสตร์    3(3-0-6)
 (Ethics in Science-based Society) 

 GEN  411    การพฒันาบุคลิกภาพและการพดูในท่ีสาธารณะ 3(2-2-6)
  (Personality Development and Public Speaking) 

  GEN   412 ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 
   (Science and Art of Living and Working) 

3. กลุ่มวชิาการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
GEN   321    ประวติัศาสตร์อารยธรรม     3(3-0-6)
 (The History of Civilization) 
GEN   421 สังคมศาสตร์บูรณาการ     3(3-0-6)
 (Integrative Social Sciences) 
4. กลุ่มวชิาการคดิอย่างมีระบบ 
GEN   331     มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล     3(3-0-6) 
 (Man and Reasoning) 
5. กลุ่มวชิาคุณค่าและความงาม 
GEN   341     ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทย     3(3-0-6) 
 (Thai Indigenous Knowledge) 

 GEN   441    วฒันธรรมและการท่องเท่ียว               3(2-2-6) 
   (Culture and Excursion) 

6. กลุ่มวชิาเทคโนโลยนีวตักรรมและการจัดการ 
GEN   352    เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  3(3-0-6) 
 (Technology and Innovation for Sustainable Development) 

 GEN   353    จิตวิทยาการจดัการ                     3(3-0-6)
  (Managerial Psychology) 
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7. กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 
LNG   121  การเรียนภาษาและวฒันธรรม     3(3-0-6) 
  Learning Language and Culture     

 LNG   122 การเรียนภาษาองักฤษดว้ยตนเอง    3(0-6-6) 
  (English through Independent Learning) 
 LNG   211 การฟังอยา่งมีประสิทธิผล                                              1(1-0-2) 
  (Effective Listening) 
 LNG   212 ทกัษะการน าเสนองาน                   1(1-0-2) 
  (Oral Presentation Skills) 
 LNG   213 การเขียนรายงานการปฏิบติัการ    1(1-0-2) 
  (Laboratory Report Writing) 
 LNG   231 สุนทรียะแห่งการอ่าน     3(3-0-6) 
  (Reading Appreciation) 
 LNG   232 การแปลเบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
  (Basic Translation) 
 LNG   234  การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม     3(3-0-6) 
 (Intercultural Communication) 
 LNG   294 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและงานอาชีพ   3(3-0-6) 
  (Thai for Communication and Careers) 
      LNG   295  ทกัษะการพดูภาษาไทย     3(3-0-6) 
  (Speaking Skills in Thai) 
 LNG   296 ทกัษะการเขียนภาษาไทย     3(3-0-6) 
  (Writing Skills in Thai) 
 LNG   311 ภาษามาเลยเ์บ้ืองตน้      3(3-0-6) 
  (Basic Malay Language) 
 LNG   321 ภาษาเขมรเบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
  (Basic Cambodian) 
 LNG   341 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
  (Basic Vietnamese) 
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                    ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                        107  หน่วยกติ 
          ข.1 วชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                           16 หน่วยกติ 

CHM   103  เคมีพื้นฐาน                                                                                  3(3-0-6) 
                    (Fundamental Chemistry) 
MTH   101  คณิตศาสตร์ 1                                                                               3(3-0-6) 
        (Mathematics I) 
MTH   102  คณิตศาสตร์ 2                                                                               3(3-0-6) 
        (Mathematics II) 
MTH   201  คณิตศาสตร์ 3                                                                               3(3-0-6) 
        (Mathematics III) 
PHY    103  ฟิสิกส์ทัว่ไปส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1                        3(3-0-6) 
                    (General Physics for Engineering Student I) 
PHY    191  ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1                                                             1(0–2–2) 
                    (General Physics Laboratory I) 

                   ข.2 วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมศาสตร์                                                                11 หน่วยกติ 
EEE   102   เทคโนโลยไีฟฟ้า 1(ไฟฟ้าก าลงั)                                                    3(2-3-6) 
                   (Electrotechnology I (power)) 
MEE  115   การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                2(1-3-4) 
                    (Engineering Drawing) 
MEE   214  กลศาสตร์วิศวกรรม                                                                      3(3-0-6) 
                    (Engineering Mechanics) 
MEE   224  วิศวกรรมอุณหภาพ                                                                        3(3-0-6) 
                    (Thermal Engineering) 

                    ข.3 วชิาสาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์                                                                  18 หน่วยกติ 
CPE   100   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร                             3(2-2-6) 

                   (Computer Programming for Engineer) 
CPE   111    เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                                      3(2-2-6) 
                    (Computer Engineering Exploration) 
CPE   131    การเขียนโปรแกรมกบัโครงสร้างขอ้มูล                                        3(2-2-6) 
                    (Programming with Data Structures) 
CPE   213  การออกแบบอลักอริธึม                                                                   3(2-2-6) 
                  (Algorithm Design) 
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CPE   332   ระบบฐานขอ้มลูและอีอาร์พี                                                             3(2-2-6) 
                  (Database and ERP Systems) 
CPE   341 โครงข่ายคอมพิวเตอร์                                                                        3(2-2-6) 
                  (Computer Networks) 
ข.4 วชิาสาขาวศิวกรรมอตัโนมัติ                        56 หน่วยกติ 
INC 111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 

(Electric Circuit Analysis) 
3(3-0-6) 

INC 212 สัญญาณและระบบ 
(Signals and Systems) 

3(2–2–4) 

INC 222 ทฤษฎีลอจิกและการออกแบบวงจรดิจิทลั 
(Logic Theory and Digital Circuit Design) 

3(3–0–6) 
 

INC 223 อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับระบบอตัโนมติั 
(Electronics for Automation System) 

3(3–0–6) 

INC 241 การควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได ้
(Programmable Logic Control) 

3(2–3–4)  

INC 252  
 

ปฏิบติัการดิจิทลัและอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรม
อตัโนมติั (Digital and Electronics Laboratory for 
Automation Engineering) 

1(0–3–3) 

INC 281 โครงงานแบบบูรณาการ 1 
(Capstone Project I) 

2(0–4–4) 

INC 300 การฝึกงานอุตสาหกรรม 
(Industrial Training) 

2(S/U) 

INC 311 สถิติส าหรับวิศวกรและระบบคุณภาพ 
(Engineering Statistics and Quality System) 

3(3–0–6) 

INC 331 การวดักรรมวธีิทางอุตสาหกรรม 
(Industrial Process Measurement) 

3(2–2–4) 

INC 343 ระบบการควบคุมแบบป้อนกลบั 
(Feedback Control System) 

3(2–2–4) 

INC 344 การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม                                                              
(Industrial Process Control) 

3(3-0-6) 

INC 351 การเขียนแบบระบบควบคุมกระบวนการและระบบเคร่ืองมือวดั 
(Process Control System and Instrumentation Drawing) 

1(0–3–3) 
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INC 362 ระบบควบคุมและติดตามดว้ยคอมพิวเตอร์  
(Computer-based Control and Monitoring Systems) 

3(2–2–4) 

INC 363 ระบบเครือข่ายและซอฟตแ์วร์อุตสาหกรรม 
(Industrial Network and Software) 

3(3–0–6) 

INC 364 ระบบจดัการการผลิต 
(Manufacturing Execution System) 

3(3–0–6) 

INC 365 บญัชีบริหารและการเงินเบ้ืองตน้ส าหรับระบบอีอาร์พ ี                
(Introduction to Managerial and Financial Accounting for 
ERP System) 

3(3–0–6) 

INC 382 โครงงานแบบบูรณาการ 2 ส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมอตัโนมติั 
(Capstone Project II for Automation Engineer Students) 

2(0–4–4) 

INC 391 ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม                                                 
(Industrial Safety) 

3(3-0-6) 

INC 482 การศึกษาโครงงานวิศวกรรมอตัโนมติั                                     
(Automation Engineering Project Study) 

3(0–6–9) 

INC 484 โครงงานวิศวกรรมอตัโนมติั                                    
(Automation Engineering Project) 

3(0–6–9) 

                    ข.5 วชิาเลอืกสาขาวศิวกรรมอตัโนมัติ                                       6  หน่วยกติ 
INC  345 ระบบควบคุมล าดบัขั้นและการออกแบบ 

(Sequence Control Systems and Design) 
3(3–0–6) 

INC  366 ระบบสมองกลฝังตวัท่ีใชไ้มโครโปรเซสเซอร์และ                            
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยกุต ์
(Microprocessor/Microcontroller-based Embedded Systems 
and Applications) 

3(3-0-6) 

INC  411 คณิตศาสตร์วศิวกรรมขั้นสูง 
(Advanced Engineering Mathematics) 

3(3–0–6) 

INC  413 วิศวกรรมความน่าเช่ือถือส าหรับระบบการวดัและควบคุม 
(Reliability Engineering for Instrumentation Systems) 

3(3–0–6) 

INC  421 การขบัและควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
(Electrical Motor Drive and Control)    

3(3–0–6) 

INC  422 การควบคุมวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงัและมอเตอร์ไฟฟ้า      
(Control of Power Electronic Circuits and Electrical Motors) 

3(3–0–6) 
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INC 431 ความปลอดภยัในการติดตั้งเคร่ืองมือวดั  
(Instrument Installation Safety) 

3(3–0–6) 

INC 441 ระบบการผลิตอตัโนมติั                              
(Manufacturing Automation Systems)    

3(3–0–6) 

INC 442 ระบบควบคุมปริภูมิสถานะ  
(State Space Control Systems) 

3(3–0–6) 

INC 443 ระบบควบคุมแบบดิจิทลั 
(Digital Control Systems)        

3(3–0–6) 

INC 444 การออกแบบวิศวกรรมระบบรวม 
(Engineering Design of System Integration)                                                              

3(3–0–6) 

INC 461 
 

การออกแบบระบบสมองกลฝังตวัท่ีท างานทนัเวลา 
(Real-Time Embedded System Design) 

3(3–0–6) 

INC 462 
 

ระบบสมองกลฝังตวัลินุกส์และการโปรแกรมทีซีพีไอพี 
(Embedded Linux and TCP/IP Programing) 

3(3–0–6) 

INC 463 ระบบคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
(Industrial Computer Systems) 

3(3–0–6) 

INC 464 
 

การเช่ือมต่อของสรรพส่ิงและระบบอตัโนมติั 
(Internet of Things and Automation) 

3(3–0–6) 

INC 491 หวัขอ้พิเศษ 1 
(Special Topic I ) 

3(3–0–6) 

INC 492 หวัขอ้พิเศษ 2 
(Special II ) 

3(3–0–6) 

INC 493 หวัขอ้พิเศษ 3   
(Special Topic III ) 

3(2–2–4) 

INC 494 หวัขอ้พิเศษ 4   
(Special IV ) 

3(2–2–4) 

INC 521 การระบุเอกลกัษณ์ของระบบ 
(System Identification) 

3(3–0–6) 

INC 554 แมชีนวิชนั 
(Machine Vision) 

3(3–0–6) 

                        หมายเหตุ  นกัศึกษาสามารถเลือกวิชาในรหสั CPE XXX หรือ INC XXX ไดโ้ดยความเห็นชอบ 
                                   ของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

                    ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี                               6  หน่วยกติ 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
ช้ันปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  1 
CPE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 

(Computer Programming for Engineer) 
3( 2–2–6) 

CPE 111 เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(Computer Engineering Exploration) 

3(2–2–6) 

GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพือ่การด าเนินชีวิต  
(Man and Ethics of Living) 

    3(3–0–6) 

LNG 105 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการส าหรับนกัศึกษานานาชาติ 
(Academic English for International Students) 

 3(3–0–6) 

MTH 101 คณิตศาสตร์ 1  
(Mathematics I) 

3(3–0–6) 

PHY 103 ฟิสิกส์ทัว่ไปส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1 
(General Physics for Engineering Students I) 

3(3–0–6) 

PHY 191 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
(General Physics Laboratory I) 

1(0–2–2) 

 รวม  19 (15–6-38)  
 จ านวนคาบต่อสัปดาห์ =  59 คาบ 
   
ช้ันปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
CHM 103 เคมีพื้นฐาน                                                                  

(Fundamental Chemistry) 
 

   3(3–0–6) 

CPE 131 การเขียนโปรแกรมกบัโครงสร้างขอ้มูล 
(Programming with Data Structures) 

3(2–2–6) 

GEN 121 ทกัษะการเรียนรู้และการแกปั้ญหา 
(Learning and Problem Solving Skills) 

3(3–0–6) 

INC 111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
(Electric Circuit Analysis)                

3(3–0–6) 

LNG 106 การฟังและการพดูเชิงวิชาการ 
(Academic Listening and Speaking) 

 3(3–0–6) 

MEE 115 การเขียนแบบวิศวกรรม  
(Engineering Drawing) 

2(1–3–4) 
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MTH 102 คณิตศาสตร์ 2 
(Mathematics II) 

   3(3–0–6) 

 รวม  20(18–5–40) 
 จ านวนคาบต่อสัปดาห์ 

 
= 63 คาบ 

ช้ันปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
GEN 101 พลศึกษา 

(Physical Education)                   
1(0–2–2) 

GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต 
(Beauty of Life) 

 3(3–0–6) 

LNG 107 
 

การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
(Academic Reading and Writing) 

3(3–0–6) 

INC 222 ทฤษฎีลอจิกและการออกแบบวงจรดิจิทลั 
(Logic Theory and Digital Circuit Design) 

3(3–0–6) 

INC 223 อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับระบบอตัโนมติั 
(Electronics for Automation System) 

3(3–0–6) 

INC 252 ปฏิบติัการดิจิทลัและอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรม 
อตัโนมติั 
(Digital and Electronics Laboratory for Automation Engineering) 
 

1(0–3–3) 

MEE 214 กลศาสตร์วิศวกรรม 
(Mechanics Engineering) 

3(3–0–6) 

MTH 201 คณิตศาสตร์ 3 
(Mathematics III) 

 3(3–0–6) 

 รวม 20(18–6–42) 
 จ านวนคาบต่อสัปดาห์ = 66  คาบ 
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ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
GEN 231   มหศัจรรยแ์ห่งความคิด 

(Miracle of Thinking) 
 3(3–0–6) 

CPE 213 การออกแบบอลักอริธึม 
(Algorithm Design) 

3(2–2–6) 

CPE 332 ระบบฐานขอ้มูลและอีอาร์พี            
(Database and ERP Systems) 

 3(2–2–6) 

EEE 102 เทคโนโลยไีฟฟ้า 1 (ไฟฟ้าก าลงั)                                              
(Electrotechnology I(power)) 

3(2–3–6) 

INC 212 สัญญาณและระบบ 
(Signal and Systems) 

3(2–2–4) 

INC 241 การควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได ้
(Programmable Logic Control) 

3(2–3–4) 

INC 281 โครงงานแบบบูรณาการ 1 
(Capstone Project I) 

2(0–4–4) 

 รวม 20(14–13–36) 
 จ านวนคาบต่อสัปดาห์ = 63 คาบ 
   
ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
CPE 341 โครงข่ายคอมพิวเตอร์        

(Computer Networks) 
3(2–2–6) 

MEE 224 วิศวกรรมอุณหภาพ                                                            
(Thermal Engineering) 

3(3–0–6) 

INC 311 สถิติส าหรับวิศวกรและระบบคุณภาพ 
(Engineering Statistics and Quality System) 

3(3–0–6) 

INC 331 การวดักรรมวธีิทางอุตสาหกรรม 
(Industrial Process Measurement) 

3(2–2–5) 

INC 343 ระบบควบคุมแบบป้อนกลบั 
(Feedback Control System) 

3(2–2–4) 

INC 351 การเขียนแบบระบบควบคุมกระบวนการและระบบเคร่ืองมือวดั 
(Process Control System and Instrumentation Drawing) 
 

1(0–3–3) 
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INC 363 ระบบเครือข่ายและซอฟตแ์วร์ทางอุตสาหกรรม                              
(Industrial Network and Software) 

3(3–0–6) 

 รวม 19(15–9–38) 
 จ านวนคาบต่อสัปดาห์ 

 
= 63  คาบ 

ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
GEN 351 การบริหารจดัการยคุใหม่และภาวะผูน้ า 

(Modern Management and Leadership) 
    3(3–0–6) 

INC 344 การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
(Industrial Process Control) 

3(3–0–6 ) 

INC 362 ระบบควบคุมและติดตามดว้ยคอมพิวเตอร์  
(Computer-based Control and Monitoring Systems) 

3(2–2–4) 

INC 364 ระบบจดัการการผลิต 
(Manufacturing Execution System) 

3(3–0–6) 

INC 365 การบญัชีบริหารและการเงินส าหรับงานระบบอีอาร์พีขั้นตน้         
(Introduction to Managerial and Financial Accounting for ERP 
System) 

3(3–0–6) 

INC 382 โครงงานแบบบูรณาการ 2 ส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมอตัโนมติั 
(Capstone Project II for Automation Engineer Students) 

2(0–4–4) 

 รวม 17(14–6–33) 
 จ านวนคาบต่อสัปดาห์ = 54  คาบ 
   
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
INC 300 การฝึกงานอุตสาหกรรม 

(Industrial Training) 
        2 (S/U) 

   
ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
CPE xxx 
/INC xxx 

วิชาเลือกในสาขาวิศวกรรมอตัโนมติั 1  3(3–0–6) 

CPE xxx 
/INC xxx 

วิชาเลือกในสาขาวิศวกรรมอตัโนมติั 2 3(3–0–6)  

GEN xxx วิชาบงัคบัเลือกในหมวดศึกษาทัว่ไป 1 3(3–0–6) 
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INC 391 ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม 
(Industrial Safety) 

3(3–0–6) 

INC 482 การศึกษาโครงงานวิศวกรรมอตัโนมติั                                     
(Automation Engineering Project Study) 

3(0–6–9) 

 รวม 15(12–6–33) 
 จ านวนคาบต่อสัปดาห์ = 51 คาบ 
   
ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
GEN xxx วิชาบงัคบัเลือกในหมวดศึกษาทัว่ไป 2  3(3–0–6) 
INC 484 โครงงานวิศวกรรมอตัโนมติั                                     

(Automation Engineering Project) 
 3(0–6–9) 

XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1 
(Free Elective I) 

 3(3–0–6) 

XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2 
(Free Elective II) 

 3(3–0–6) 

 รวม 12(9–6– 27) 
 จ านวนคาบต่อสัปดาห์ = 42 คาบ 

        
 3.1.5   ค าอธิบายรายวชิา  

      ค  าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.) 
 
3.2  ช่ือ สกลุ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
       3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 2561 
1 รศ.ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต ์

 
-  Ph.D. (Electrical and Computer 

Engineering),  
Carnegie Mellon University, U.S.A. 
(2003) 

 

20 20 20 20 20 
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ท่ี ช่ือ-สกลุ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 2561 
-  M.S. (Electrical Computer and System 

Engineering),  Rensselaer Polytechnic 
Institute, U.S.A. (1997) 

-  เกียรตินิยมอนัดบั 1  
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
ประเทศไทย (2538) 

2 ผศ.ดร.เด่ียว กลุพิรักษ ์ -  Ph.D.  (Systems Engineering), Brunel 
University, U.K. (2004) 

-  วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี, ประเทศไทย (2544) 

-  เกียรตินิยม วศ.บ. (วิศวกรรมระบบ
ควบคุมและเคร่ืองมือวดั),  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
ประเทศไทย (2540) 

19 19 19 19 19 

3 ดร.ศราวณั วงษา 
 

-  Ph.D. (Automatic Control and 
Systems Engineering), 

   University of Sheffield, U.K. (2007) 
-  M.Sc. (Automatic Control and 

Systems Engineering  Distinction), 
University of Sheffield, U.K. (2002) 

-  เกียรตินิยมอนัดบั 2 (วิศวกรรมระบบ
ควบคุมและเคร่ืองมือวดั),   
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
ประเทศไทย (2541) 

 
 

19 19 19 19 19 
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ท่ี ช่ือ-สกลุ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 2561 
4 ผศ.ดร.วนัจกัร์ี   เล่นวารี 

 
-  Ph.D. (Electrical and Electronic 

Engineering), University  
   of Nottingham, U.K. (2010) 
-  M.Sc.(Power Electronics and Drives), 

University of Birmingham, U.K. 
(2005) 

-  วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุมและ
เคร่ืองมือวดั), สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุรี, ประเทศไทย 
(2539) 

17 17 17 17 17 

5 ดร.สันติ  นุราช -  ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี, ประเทศไทย 
(2555) 

-  วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี,
ประเทศไทย (2551) 

-  วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุมและ
เคร่ืองมือวดั), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี, ประเทศไทย 
(2549) 

19 19 19 19 19 
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       3.2.2  อาจารย์ประจ า  

ที ่ ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 

(ปีการศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 2561 
1 ผศ.ดร.ภาณุทตั บุญประมุข 

 
- Ph.D. (Systems Engineering), 

Brunel University, U.K. (2002) 
- M.Sc. (Systems Engineering), 

Brunel University, U.K. (1998) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
ประเทศไทย (2535) 

18 18 18 18 18 

2 รศ.ดร.ปกรณ์ แกว้ตระกลูพงษ ์
 

- Ph.D. (Systems Engineering), 
Brunel University, U.K. (2002) 

- M.Sc. (Systems Engineering), 
Brunel University, U.K. (1998) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
ประเทศไทย (2535) 

16 16 16 16 16 

3 รศ.ดร.ธีรณี  อจลากุล 
 

- Ph.D. (Computer Engineering), 
Syracuse University, U.S.A. (2000) 

- M.S. (Computer Engineering), 
Syracuse University, U.S.A. (1996) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้
คุณทหารลาดกระบงั, ประเทศไทย
(2537) 

12 12 12 12 12 

4 รศ.ดร.สุเทพ มาดารัศมี 
 

- Ph.D. (Computer Engineering), 
University of Minnesota, U.S.A. 
(1994) 

- M.S. (Computer Engineering), 
Michigan State University, U.S.A. 
(1987) 

12 12 12 12 12 

http://cpe.kmutt.ac.th/index.php?id=266
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ที ่ ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 

(ปีการศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 2561 
-  B.S. (Computer Engineering) , 

Michigan State University, U.S.A. 
(1985) 

5 Dr. Sally E. Goldin 
 

-  PhD, Carnegie-Mellon University,  
U.S.A.(1979) 

-  MS, Carnegie-Mellon University, 
U.S.A.( 1976) 

-  MA, Brown University, 
U.S.A.(1975) 

-  BA, Brown University, 
U.S.A.(1975) 

12 12 12 12 12 

6 รศ.ดร.ธ ารงรัตน์ อมรรักษา 
 

-  Ph.D. (Electronic and Electrical 
Engineering), University of Surrey, 
U.K. 

-  M.Sc. (Electronic and Electrical 
Engineering), University of Surrey, 
U.K. 

-  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ, ประเทศไทย 

12 12 12 12 12 

7 รศ.ดร.ยงยทุธ เพิ่มพนูธนลาภ -  PhD. (Computer Science), Imperial 
College, University of London, 
U.K. 

-  M.Sc. (Foundation of Advanced 
Information Technology), 
University of London, U.K. 

-  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 
ประเทศไทย 

12 12 12 12 12 

http://cpe.kmutt.ac.th/index.php?id=272
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3.2.3  อาจารย์พเิศษ 
                 - อาจารยว์ิทวสั อรุณแสงสุรีย ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 

จากความตอ้งการท่ีบณัฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเขา้สู่การท างาน ซ่ึงจะจดัอยูใ่นกลุ่มวชิา

บงัคบัเลือกของกลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 
(1) ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ ความจ าเป็น

ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน 
(2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหาทางธุรกิจโดยใชค้วามรู้ดา้นวิศวกรรมอตัโนมติั

เป็นเคร่ืองมือไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสมัพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
(4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา เขา้ใจวฒันธรรมและสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานประกอบการได ้
(5) มีความกลา้ในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได ้

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีท่ี 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5.  ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
     ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับระบบอัตโนมัติ หรือเพื่อท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม โดยตอ้งมีธุรกิจท่ีอา้งอิงและคาดว่าจะน าไปใชง้านหากโครงงานส าเร็จ โดยมีจ านวนผูร่้วม
โครงงาน 1-2 คน และมีรายงานท่ีตอ้งน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด 
หรือเป็นโครงงานท่ีมุ่งเนน้การสร้างผลงานวิจยัเพื่อพฒันางานดา้นวิศวกรรมอตัโนมติัต่อไป 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
โครงงานดา้นระบบอตัโนมติัท่ีนกัศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการท าโครงงาน 

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 นกัศึกษาสามารถท างานโดยน าความรู้ท่ีไดเ้รียนมา  มีความเช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองมือ โปรแกรม 
ในการท าโครงงาน โครงงานสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อได ้

5.3 ช่วงเวลา  
      ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 
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5.4 จ านวนหน่วยกติ  
      6 หน่วยกิต 

       5.5 การเตรียมการ  
       มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค  าปรึกษา จดัท าบันทึกการให้ค  าปรึกษา ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับ

โครงงาน  อีกทั้งมีตวัอยา่งโครงงานใหศึ้กษา 
5.6 กระบวนการประเมินผล  
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ท่ีบันทึกในสมุดให้ค  าปรึกษาโดยอาจารยท่ี์

ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานความกา้วหนา้ท่ีได ้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอ
โปรแกรมและช้ินงาน โดยโครงงานดงักล่าวตอ้งสามารถท างานไดใ้นขั้นตน้ โดยเฉพาะการท างานหลกัของ
โปรแกรมหรือช้ินงานและการจดัสอบการน าเสนอท่ีมีอาจารยส์อบไม่ต ่ากวา่ 3 คน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา  
คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

1. นั ก ศึ กษ ามี ความ เข้าใจ ใน วิ ช า ชี พท าง

วิศวกรรม และเห็นความเช่ือมโยงของรายวิชา

ตลอดหลกัสูตร 

 

1. มีรายวิชา CPE xxx เน้นการเปิดโลกทรรศน์ทาง

วิศวกรรม มีการจดักิจกรรมการดูงานทางวิชาชีพ ใน

บริษัทและองค์กรต่างๆ มี กิจกรรมสร้างเข้าใจ

กระบวนการทางวิศวกรรมใชห้ลกัการ CDIO  

2. นกัศึกษามีทกัษะดา้นการส่ือสาร และมีความ

เขา้ใจพหุวฒัธรรมท่ีหลากหลายในภูมิภาค 

2. ส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปล่ียนนักศึกษากับ

มหาวิทยาลัยอ่ืนๆในภูมิภาคอาเซียน หรือภูมิภาค

อ่ืนๆ  เพื่ อให้ เกิดการเรียน รู้ความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม  และส่งเส ริมการบูรณ าการการใช้

ภาษาองักฤษในรายวิชาทางวิศวกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

3. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ และมี

ทกัษะการปฏิบติัและการประยุกต์ใชค้วามรู้ได้

อยา่งเหมาะสม 

3. ส่งเสริมการใชโ้จทยใ์นการเรียนรายวิชา INC xxx/ 

INC xxx (Capstone I/II) ให้ มี ค ว าม เห ม าะส ม ท่ี

สามารถบูรณาการความรู้หลายหลายในการแกปั้ญหา

อยา่งเหมาะสม และสร้างกลไกส่งเสริมกระบวนการ

คิดอยา่งเป็นระบบ 

 
2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอย่างราบร่ืน และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งอาจารยต์อ้งมีคุณสมบติัดา้นคุณธรรม จริยธรรมอยา่งนอ้ย 5 ขอ้ตามท่ีระบุ
ไวด้งัน้ี 

(1)  เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของระบบคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ
และ ซ่ือสัตยสุ์จริต 

(2)  มีวินยั ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆของ
องคก์รและสังคม 
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(3)  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตามล าดบั
ความส าคญั เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

(4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใชค้วามรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องคก์รสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผดิชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพรวมถึง
เขา้ใจถึงบริบททางสงัคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 2.1.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ใชห้ลกัปฏิบติัดา้นจรรยาบรรณองคก์ร ตามประกาศของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

นกัศึกษาตอ้งมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกให้รู้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้ ากลุ่มและการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซ่ือสัตยโ์ดยตอ้งไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นของผูอ่ื้น เป็นตน้ 
นอกจากน้ีอาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมถึง
ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  
2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียนการส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

(2)  ประเมินจากการมีวินยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  
(3)  ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
(4)  ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 
2.2.1.  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัระบบอตัโนมติัและสารสนเทศการผลิต มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาท่ีศึกษานั้น ตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพฒันาสังคม 
ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

 (1)  มีความรู้และความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กบังานทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และการสร้าง
นวตักรรมทางเทคโนโลย ี

(2)  มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับหลกัการท่ีส าคญั ทั้ งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติัในเน้ือหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดา้นทางวิศวกรรม 

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
(4)  สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือท่ี

เหมาะสมเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
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(5)  สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวิชาของตน ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้
  2.2.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

         ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี และประยุกตท์างปฏิบติัใน
สภาพแวดลอ้มจริง โดยทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชา
ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากน้ีควรจดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนการฝึกปฏิบติังานใน
สถานประกอบการ 

 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่าง ๆ คือ 

(1) การทดสอบยอ่ย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากการน าเสนอผลงานหรือรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 
(4) ประเมินจากรายวิชาเรียนรู้ร่วมการท างาน 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1   ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

นักศึกษาตอ้งสามารถพฒันาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่ งตนเองไดเ้ม่ือจบการศึกษาแลว้ 
ดงันั้นนักศึกษาจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อมกบัคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เก่ียวกบัสาขาวิชาในขณะท่ีสอนนักศึกษา อาจารยต์อ้งเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เขา้ใจท่ีมาและสาเหตุ
ของปัญหา วิธีการแกปั้ญหารวมทั้งแนวคิดดว้ยตนเอง ไม่สอนในลกัษณะท่องจ า นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั
ต่างๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญา ดงัน้ี 

(1)  มีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ 
(3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหา ดา้นวิศวกรรมไดอ้ยา่งมีระบบ รวมถึงการใชข้อ้มูล

ประกอบการตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(4)  มีจินตนาการและความยดืหยุน่ในการปรับใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม ในการพฒันา

นวตักรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้จากเดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
(5)  สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทนั

ต่อการเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ 
การวดัมาตรฐานในขอ้น้ีสามารถท าไดโ้ดยการออกขอ้สอบท่ีให้นักศึกษาแกปั้ญหา อธิบายแนวคิด

ของการแกปั้ญหา และวิธีการแกปั้ญหาโดยการประยกุตค์วามรู้ท่ีเรียนมา หลีกเล่ียงขอ้สอบท่ีเป็นการเลือก
ค าตอบท่ีถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบท่ีใหม้า ไม่ควรมีค าถามเก่ียวกบันิยามต่างๆ 
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  2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางดา้นวิศวกรรม  
(2) การอภิปรายกลุ่ม ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง 
(3) จดักิจกรรมดุงานกบัสถานประกอบการภายนอก 
(4) เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายหรือถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิศวกรรม 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอ การ

ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นตน้ 

 2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 

นักศึกษาตอ้งออกไปประกอบอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีไม่รู้จกัมาก่อน คนท่ีมาจาก
สถาบนัอ่ืนๆ และคนท่ีจะมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา หรือคนท่ีจะมาอยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ความสามารถท่ีจะปรับตวั
ใหเ้ขา้กบักลุ่มคนต่างๆ เป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นอาจารยต์อ้งสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติั
ต่างๆ ต่อไปน้ีให้นักศึกษาระหว่างท่ีสอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ท่ี
เก่ียวกบัคุณสมบติัต่างๆ น้ี 

(1)  สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ไดอ้ยา่ง  มีประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารต่อสงัคมไดใ้นประเดน็ท่ี
เหมาะสม 

(2)  สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์เชิงสร้างสรรคท์ั้งส่วนตวัและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3)  สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคลอ้งกบัทาง
วิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

(4)  รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่มสามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ 

(5)  มีจิตส านึกความรับผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการรักษาสภาพแวดลอ้มต่อ
สังคม 
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2.4.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
ใชก้ารสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานท่ีตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้น

ขา้มหลกัสูตร หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวงัในผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ ดงัน้ี 

(1) สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
(4) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
(5) มีภาวะผูน้ า 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และ

สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถว้นชัดเจนตรงประเด็นของ
ขอ้มูล 

     2.5 ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1)  มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2)  มีทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุต ์ต่อการ

แกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
(3)  สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
(4)  มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพดู การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชส้ัญลกัษณ์ 
(5)  สามารถใชเ้คร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได ้
2.5.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์

เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ 
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2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1)  ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฎี การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ การ 
อภิปราย กรณีศึกษาต่างๆท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูปจากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)  
3.1  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)ของหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  

 ความรับผดิชอบหลกั  ความรับผดิชอบรอง 

 
 
 

รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะ 
ทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการส่ือสาร

และ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. การเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
GEN 101 Physical Education                            

GEN 111 Man and Ethics of  Living                           

GEN 121 Learning and Problem  
                 Solving Skills   

                           

GEN 211 The Philosophy of  
                 Sufficiency Economy 

                          

GEN 231 Miracle of  Thinking                      
 
 

     

GEN 241 Beauty of Life                       
 
 

    

GEN 301 Holistic Health   
                 Development                   

                          

GEN 311 Ethics in Science-based  
                 Society 

                          

GEN 321 The History of Civilization                           

GEN 331 Man and Reasoning                           
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รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข
การส่ือสารและ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ด้านการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

GEN 341 Thai Indigenous Knowledge        
 

                     

GEN 351 Modern Management and  
                Leadership 

                          

GEN 352 Technology and Innovation for 
 Sustainable Development    

                          

GEN 353 Managerial Psychology                            

GEN 411 Personality Development  
                and Public Speaking 

                          

GEN 412 Science and Art  of Living 
 and Working 

                          

GEN 421 Integrative Social Sciences                                            

GEN 441 Culture and Excursion                           

LNG 105 Academic English for 
 International Students    

                          

LNG 106 Academic Listening and  
 Speaking   

                          

LNG 107 Academic Reading and 
 Writing  
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รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข
การส่ือสารและ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ด้านการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

LNG 121 Learning Language and 
 Culture  

                          

LNG 122 English through Independent 
 Learning  

                          

LNG 211 Effective Listening                            

LNG 212 Oral Presentation Skills                           

LNG 213  Laboratory Report Writing                           

LNG 231 Reading Appreciation                           

LNG 232 Basic Translation                           

LNG 234 Intercultural Communication                               

LNG 294 Thai for Communication and 
 Careers 

                          

LNG 295 Speaking skills in Thai                           

LNG 296 Writing Skills in Thai                           

LNG 311 Basic Malay Language                           

LNG 321 Basic Cambodian                           

LNG 341 Basic Vietnamese                           
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ผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 ความซ่ือสัตย ์
1.2 การรับรู้และใหคุ้ณค่า 
1.3 ศิลปะ ประเพณี และวฒันธรรม 
1.4 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2.  ด้านความรู้ 
2.1 ความรู้รอบในศาสตร์/เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2 การใชค้วามรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
2.3 การน าความรู้มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์/งานท่ีรับผดิชอบ 
2.4 การแกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้และเหตุผล 
3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 
3.1 การคิดวิเคราะห์ และการวิพากษ ์
3.2 การคิดเชิงสร้างสรรค ์
3.3 การคิดเชิงมโนทศัน์ 
 
 

4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
4.2 การเคารพผูอ่ื้น 
4.3 ความอดทนและการยอมรับความแตกต่าง 
4.4 การรู้จกัตวัเอง การปรับตวั และการจดัการอารมณ์ 
4.5 การท างานเป็นทีม 
4.6 ความเป็นผูน้ า 
4.7 การบริหารจดัการ 
4.8 สุขภาพและอนามยัท่ีดี 
5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการส่ือสาร 
5.2 การรู้เท่าทนัส่ือและขอ้มูลข่าวสาร 
5.3 การใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
5.4 การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
6. ด้านการเรียนรู้ 

6.1 การเรียนรู้ผา่นชีวิตประจ าวนั 
6.2 การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
6.3 การเรียนรู้และเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลก 
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3.2  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)ของสาขาวชิาวศิวกรรมอตัโนมัติ 

 ความรับผดิชอบหลกั  ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทกัษะทางปัญญา 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

ข.1 วชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                             
MTH 101 คณิตศาสตร์ 1  
(Mathematics I)      

 





      

MTH 102  คณิตศาสตร์ 2 
 (Mathematics II)      

 





    



 

MTH 201 คณิตศาสตร์ 3  
(Mathematics III) 



           



 

CHM 103 เคมีพื้นฐาน                                                                   
(Fundamental Chemistry)          

PHY 103  ฟิสิกส์ทัว่ไปส าหรับนกัศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ 

 



   



      



 





PHY 191 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1                                                  
General Physics Laboratory I  
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รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทกัษะทางปัญญา 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

ข.2 วชิาพืน้ฐานวิศวกรรมศาสตร์                                            
EEE 102  เทคโนโลยไีฟฟ้า 1 (ไฟฟ้าก าลงั)  
(Electrotechnology I (power)) 

MEE 115 การเขียนแบบวิศวกรรม     
(Engineering Drawing) 



MEE 214 กลศาสตร์วิศวกรรม     
(Engineering Mechanics) 

MEE 224 วิศวกรรมอุณหภาพ    
(Thermal Engineering) 

ข.3 วชิาสาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
CPE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ  

วิศกร  

(Computer Programming for Engineer) 

                     

CPE 111 เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(Computer Engineering Exploration) 
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รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทกัษะทางปัญญา 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

CPE 131 การเขียนโปรแกรมกบัโครงสร้างขอ้มูล  
(Programming with Data Structures) 



CPE 213 การออกแบบอลักอริธึม  
(Algorithm Design) 



CPE 332 ระบบฐานขอ้มูลและอีอาร์พี  
(Database and ERP Systems) 



CPE 341 โครงข่ายคอมพิวเตอร์  
(Computer Networks) 



ข.4 วชิาสาขาวศิวกรรมอตัโนมัติ                                 

INC 111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
(Electric Circuit Analysis) 

          

INC 212 สญัญาณและระบบ  
(Signals and Systems) 

          

INC 222 ทฤษฎีลอจิกและการออกแบบวงจรดิจิทลั 
(Logic Theory and Digital Circuit Design) 
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รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทกัษะทางปัญญา 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

INC 223 อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับระบบอตัโนมติั 
(Electronics for Automation System) 



  
 


  
     

INC 241 การควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได ้
(Programmable Logic Control) 

          

INC 252 ปฏิบติัการดิจิทลัและอิเลก็ทรอนิกส์
ส าหรับวิศวกรรมอตัโนมติั 
(Digital and Electronics Laboratory for 
Automation Engineering) 

        

INC 281 โครงงานแบบบูรณาการ 1 
(Capstone Project I) 

          

INC 300 การฝึกงานอุตสาหกรรม 
(Industrial Training) 

     

INC 311 สถิติส าหรับวิศวกรและระบบคุณภาพ 
(Engineering Statistics and Quality Systems) 

          

INC 331 การวดักรรมวิธีทางอุตสาหกรรม       
(Industrial Process Measurement)       
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รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทกัษะทางปัญญา 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

INC 343 ระบบการควบคุมแบบป้อนกลบั 
(Feedback Control System) 

           

INC 344 การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม  
(Industrial Process Control) 

            

INC 351 การเขียนแบบระบบควบคุมกระบวนการ
และระบบเคร่ืองมือวดั  
(Process Control System and Instrumentation 
Drawing) 

           

INC 362 ระบบควบคุมและติดตามดว้ย
คอมพิวเตอร์  
(Computer-based Control and Monitoring 

Systems) 

       

INC 363 ระบบเครือข่ายและซอฟตแ์วร์
อุตสาหกรรม (Industrial Network and Software) 

          

INC 364 ระบบจดัการการผลิต 
(Manufacturing Execution System) 
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รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทกัษะทางปัญญา 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

INC 365 บญัชีบริหารและการเงินเบ้ืองตน้ส าหรับ
ระบบอีอาร์พี  
(Introduction to Managerial and Financial 
Accounting for ERP System) 

        

INC 382 โครงงานแบบบูรณาการ 2 ส าหรับ
นกัศึกษาวิศวกรรมอตัโนมติั  
(Capstone Project II for Automation Engineer 
Students) 

       

INC 391 ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม   
(Industrial Safety) 

    

INC 482 การศึกษาโครงงานวิศวกรรมอตัโนมติั                                     
(Automation Engineering Project Study) 

        

INC 484 โครงงานวิศวกรรมอตัโนมติั                                    
(Automation Engineering Project) 
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รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทกัษะทางปัญญา 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

ข.5 วชิาเลอืกสาขาวิศวกรรมวิศวกรรมอตัโนมัติ                                 

INC  345 ระบบควบคุมล าดบัขั้นและการออกแบบ 
(Sequence Control Systems and Design) 

            

INC 366  ระบบสมองกลฝังตวัท่ีใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
และการประยกุต ์
(Microprocessor /Micorcontroller-based 
Embedded Systems and Applications) 



      

INC  411 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง 
(Advanced Engineering Mathematics) 

          

INC  413 วิศวกรรมความน่าเช่ือถือส าหรับระบบ
การวดัและควบคุม (Reliability Engineering for 
Instrumentation Systems) 

               

INC  421 การขบัและควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
(Electrical Motor Drive and Control)     
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รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทกัษะทางปัญญา 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

INC 422 การควบคุมวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงัและ
มอเตอร์ไฟฟ้า (Control of Power Electronic 
Circuits and Electrical Motors) 

                   

INC 431 ความปลอดภยัในการติดตั้งเคร่ืองมือวดั
(Instrument Installation Safety)   

 

        

INC 441 ระบบการผลิตอตัโนมติั                              
(Manufacturing Automation Systems) 

          

INC 442 ระบบควบคุมปริภูมิสถานะ  
(State Space Control Systems) 

            

INC 443 ระบบควบคุมแบบดิจิทลั 
(Digital Control Systems) 

            

INC 444 การออกแบบวิศวกรรมระบบรวม 
(Engineering Design of System Integration)   

            

INC 461 การออกแบบระบบสมองกลฝังตวัท่ี
ท างานทนัเวลา  
(Real-Time Embedded System Design) 

  



51 
 

รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทกัษะทางปัญญา 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

INC 462 ระบบสมองกลฝังตวัลินุกส์และการ
โปรแกรมทีซีพีไอพ ี
(Embedded Linux and TCP/IP Programing) 

     

INC 463 ระบบคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
(Industrial Computer Systems) 

          

INC 464 การเช่ือมต่อของสรรพส่ิงและระบบ
อตัโนมติั (Internet of Things and Automation) 

          

INC 491 หวัขอ้พิเศษ 1 (Special Topic I )           

INC 492 หวัขอ้พิเศษ 2 (Special Topic II )           

INC 493 หวัขอ้พิเศษ 3 (Special Topic III )           

INC 494 หวัขอ้พิเศษ 4 (Special Topic IV )           

INC 521 การระบุเอกลกัษณ์ของระบบ 
( System Identification ) 

            

INC 554 แมชีนวิชนั  
(Machine Vision ) 
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1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)   เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม  จริยธรรม เสียสละ และ ซ่ือสัตยสุ์จริต 

 (2)   มีวินยั ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพ
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

(3)   มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตามล าดบัความส าคญั เคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย ์

 (4)   สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใชค้วามรู้ทาง
วิศวกรรมต่อบุคคล องคก์ร สังคมและ ส่ิงแวดลอ้ม 

 (5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผดิชอบ
ในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ รวมถึงเขา้ใจถึงบริบททางสงัคม
ของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

2.  ด้านความรู้  

(1)   มีความรู้และความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการประยกุตใ์ชก้บังานทางดา้น
วิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งและการสร้างนวตักรรมทาง
เทคโนโลย ี

(2)  มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่ีส าคญัทั้งใน
เชิงทฤษฎีและปฏิบติัในเน้ือหาของสาขาวชิาเฉพาะดา้น
ทางวิศวกรรม 

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากบัความรู้
ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4)  สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม
รวมถึงการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม เช่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

(5) สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวิชาของตน ในการ
ประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้

3.  ด้านทกัษะทางปัญญา   

(1)  มีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีดี  
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุป

ประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ  
(3)  สามารถคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาดา้น

วิศวกรรมไดอ้ยา่งมีระบบรวมถึงการใชข้อ้มูล
ประกอบการตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

(4)   มีจินตนาการและความยดืหยุน่ในการปรับใช้
องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม ในการ
พฒันานวตักรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้จาก
เดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

(5)  สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางองค์
ความรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ 
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4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 (1)  สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนา

ทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในวิชาท่ีศึกษามาส่ือสารต่อ

สังคมไดใ้นประเดน็ท่ีเหมาะสม 

(2)  สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์เชิง

สร้างสรรคท์ั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่ง

พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือ

และอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3)  สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของ

ตนเอง และสอดคลอ้งกบัทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

(4)  รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบในการท างานตามท่ี

มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตวัและ

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความ

รับผดิชอบ 

      (5)  มีจิตส านึกความรับผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน

และรักษาสภาพแวดลอ้มต่อสงัคม 

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     (1)  มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 

     (2)  มีทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทาง

คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุต ์ต่อการ

แกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

     (3)  สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสาร ท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

     (4)  มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพดู การเขียน 

และการส่ือความหมายโดยใชส้ัญลกัษณ์ 

     (5)  สามารถใชเ้คร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทาง

วิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งได ้           
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หมวดที่ 5   หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ภาคผนวก ช.) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
   2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา  
           ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการ  

ประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจตรงกนัทั้งมหาวิทยาลยั และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสมัฤทธ์ิ ซ่ึงผูป้ระเมินภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้ 

           การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอ้สอบ
โดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรสามารถท าไดโ้ดยมีระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถาบนัการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

     2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
       การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาควรเนน้การท าวิจยัสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีท าอย่างต่อเน่ืองและน าผลวิจัยท่ีได้ยอ้นกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลกัสูตร
และหน่วยงานโดยองคก์รระดบัสากล โดยการวิจยัอาจจะด าเนินการดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

       2.2.1   ภาวะการไดง้านท าของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในดา้นของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ  

             2.2.2   การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรือการแบบส่งแบบสอบถาม 
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 3 และ ปีท่ี 5 เป็นตน้ 

            2.2.3   การประเมินต าแหน่ง และหรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต  
            2.2.4   การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเม่ือมีโอกาสใน

ระดบัความพึงพอใจในดา้นความรู้ ความพร้อม และสมบติัดา้นอ่ืนๆ ของบณัฑิตจะจบการศึกษาและเขา้
ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ  
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            2.2.5   การประเมินจากนกัศึกษาเก่า ท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาท่ีเรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดในหลกัสูตร ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย  
  2.2.6   ขอ้เสนอแนะความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลกัสูตร หรือเป็น
อาจารยพ์ิเศษ ต่อความพร้อมของนกัศึกษาในการเรียน และสมบติัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ 
และการพฒันาองคค์วามรู้ของนกัศึกษา 

          2.2.7   ผลงานของนักศึกษาท่ีวดัเป็นรูปธรรมไดซ่ึ้ง อาทิ (1) จ านวนส่ิงประดิษฐ์ท่ีพฒันาเอง
และวางขาย (2) จ านวนสิทธิบตัร (3) จ านวนรางวลัทางสังคมและวิชาชีพ (4) จ านวนกิจกรรมการกุศล
เพื่อสังคมและประเทศชาติ (5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมคัรในองคก์รท่ีท าประโยชน์ต่อสงัคม 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
     เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
(ภาคผนวก ช.) และนกัศึกษาผา่นการทดสอบความสามารถภาษาองักฤษตามเกณฑข์องคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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หมวดที่ 6   การพฒันาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
     1.  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารยใ์หม่ ให้มีความรู้และเขา้ใจนโยบายของสถาบนั คณะ 
ตลอดจนในหลกัสูตรท่ีสอน  
      2.  ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยั
อยา่งต่อเน่ือง มีการสนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ 

2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1  การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
             2.1.1  ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจยัอยา่งต่อเน่ือง มีการสนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่างๆ 
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์  
             2.1.2  การเพิ่มพนูทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั  
     2.2  การพฒันาวชิาการและวิชาชีพด้านอืน่ๆ  
             2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาความรู้และ
คุณธรรม  

2.2.2 มีการกระตุน้อาจารยท์  าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม และ
เคร่ืองมือวดั 
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หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1.  การบริหารหลกัสูตร 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  
โดยอาจารยแ์ละนกัศึกษาสามารถ
กา้วทนัหรือเป็นผูน้ าในการสร้าง
อ งค์ ค ว าม รู้ ให ม่ ๆ  ท างด้ าน
วิศวกรรม  ระบบควบคุมและ
เคร่ืองมือวดั 

-  จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี
ของ สกอ. 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โด ย มี ก ารพิ จ ารณ าป รับป รุง
หลกัสูตรทุกๆ  5 ปี 

- จัดการเรียนการสอนให้ มีทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดย
เน้นการเรียน รู้ ท่ี มี ผู ้เ รียน เป็น
ศูนยก์ลาง การเรียนรู้แบบ active 
learning และการเรียนรู้จากปัญหา
และโครงงาน (problem-based and 
project-based learning) เพื่ อ ใ ห้
นั ก ศึ ก ษ ามี ทั ก ษ ะ  รู้ จั ก  คิ ด  
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง 

- หลกัสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
ของ สกอ.  
 

- มีการปรับปรุงหลกัสูตรทุกๆ 5 
ปี 
 

- จ  านวนวิชาท่ีมีการจดัการเรียนรู้
แบบท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง การ
เรียนรู้แบบ active learning และ
แบบ problem/project-based 
learning  โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง หรือมีผูเ้รียนเป็นแกน 

2. กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความใฝ่
รู้ มีแนวทางการเรียนท่ีสร้างทั้ง
องคค์วามรู้ทกัษะทางวิชาการและ
วิชาชีพท่ีทนัสมยั 

- จดัใหมี้ผูส้นบัสนุนการเรียนรู้
และ/หรือผูช่้วยสอน เพื่อกระตุน้
ใหน้กัศึกษาเกิดความใฝ่รู้
ตลอดเวลา 

- รายช่ือบุคลากรผูส้นบัสนุนการ
เรียนรู้ และบนัทึกกิจกรรมในการ
สนบัสนุนการเรียนรู้ 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลกัสูตรใหมี้คุณภาพและได้
มาตรฐานตามเกณฑข์อง สกอ. 

 

- ก าหนดใหอ้าจารยท่ี์สอนมี
คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือมี
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่
ผูช่้วยศาสตราจารยห์รือเป็นผูมี้ 
ประสบการณ์มีความเช่ียวชาญ 
เฉพาะดา้นและมีจ านวนคณาจารย ์

- จ  านวนอาจารย ์พร้อมประวติั 
ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ 
การพฒันาและฝึกอบรม 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

 ประจ าไม่นอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน 

- สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ูส้อนเป็น
ผูน้ าในทางวิชาการและ/หรือ เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพวิศวกรหรือ
ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ส่งเสริมใหอ้าจารยป์ระจ า
หลกัสูตรไปดูงานในหลกัสูตร
หรือวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 

- ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารยแ์ละการ
สนบัสนุนการเรียนรู้โดยนกัศึกษา 
 

- จ  านวนอาจารยท่ี์เดินทางเพื่อดู
งานต่างประเทศเพียงพอ 

 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 

-  มีการประเมินหลกัสูตรโดย
คณะกรรมการวิชาการภาควิชาฯ 
ทุกปี และคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกอยา่งนอ้ย 

- จดัท าฐานขอ้มูลของนกัศึกษา 
อาจารยอุ์ปกรณ์ เคร่ืองมือวิจยั 
งบประมาณ ความร่วมมือกบั
หน่วยงานอ่ืน ทั้งในและ
ต่างประเทศและผลงานทาวิชาการ
ทุกปีการศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลใน
การพฒันาหลกัสูตร  

- การประเมินผลโดย
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกทุกๆ  5 ปี 
 

- งบวิจยัและจ านวนผลงาน
วิชาการอยา่งเหมาะสม 
 
 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  

2.1  การบริหารงบประมาณ 
      ภาควิชาฯ จดัสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผน่ดินและเงินรายไดเ้พื่อจดัซ้ือต ารา ส่ือ
การเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และ วสัดุครุภณัฑค์อมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นกัศึกษา 
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมี่อยู่เดิม  

ล าดับ ช่ืออุปกรณ์ จ านวน 
1 ออสซิลโลสโคป 22 
2 ออสซิลโลสโคปแบบดิจิทลั 16 
3 เคร่ืองก าเนิดสญัญาณหลายรูปแบบ 16 
4 แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 25 
5 มลัติมิเตอร์แบบเขม็ 20 
6 มลัติมิเตอร์แบบดิจิทลั 20 
7 อาร์แอลซีมิเตอร์ 6 
8 พาวเวอร์มิเตอร์ 6 
9 เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบดิจิตอล 16 
10 ตวัควบคุมอุณหภูมิแบบเปิด/ปิด 10 
11 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 
12 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 40 
13 PLC 24 
14 Controller 12 
15 ชุด DCS 2 
16 ชุดทดลองระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 50 
17 ชุดทดลองปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์ 30 
18 ชุดระบบควบคุมระดบัน ้าในถงั 10 
19 ชุดทดลองตวัควบคุมมอเตอร์ 2 
20 ทรานสมิตเตอร์ 20 
21 เทอร์โมคอปเป้ิล 20 
22 RTD 12 
23 ชุดทดลองระบบความดนัลม 10 
24 ป๊ัมลม 10 
25 ชุดทดลองอินเวิร์สเพนดูลมั 1 
26 ชุดเคร่ืองมือช่าง 10 
27 ชุดบดักรีวงจร 10 
28 เคร่ืองปร๊ินเลเซอร์(ขาว/ด า) 3 
29 เคร่ืองปร๊ินเลเซอร์สี 3 
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ล าดับ ช่ืออุปกรณ์ จ านวน 
30 หอ้งอเนกประสงค ์ 2 
31 หอ้งพกัผอ่นส าหรับนกัศึกษา 1 
32 ทีวี LCD  5 
33 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 
34 อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบโครงข่าย 1 
35 กลอ้งรักษาความปลอดภยั 10 
36 เคร่ืองถ่ายวีดิทศัน์ 2 
37 เคร่ืองฉายภาพ 8 
38 กลอ้งดิจิทลั 4 
39 อุปกรณ์คน้หาเสน้ทาง 6 
40 ตูบ้รรจุอุปกรณ์เครือข่าย 3 
41 ชุดอุปกรณ์ขยายเสียงและล าโพง 6 
42 สแกนเนอร์ 1 
43 อุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ืองปรับอากาศ 1 
44 จอรับภาพแบบติดผนงั 6 
45 จอรับภาพแบบพกพา 1 
46 คอมพิวเตอร์แบบพกพา 4 
47 วิทยส่ืุอสาร 6 
48 ระบบไฟฟ้าส าหรับการจดันิทรรศการ 60 
49 ชุดฉากส าหรับจดังานนิทรรศการณ์ 60 
50 แขนกลอุตสาหกรรม 1 
51 ชุดติดต่อส่ือสารระหวา่งคอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือวดั 2 
52 เอกสารและต าราทางดา้นวิศวกรรมอตัโนมติั 20 

 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
     ประสานงานกบัส านกัหอสมุด ในการจดัซ้ือหนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการใหอ้าจารย์
เและนกัศึกษาไดค้น้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจดัซ้ือหนงัสือนั้น 
อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ท่ี
จ าเป็น นอกจากน้ีอาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ้ ก็มีส่วนในการเสนอแนะ
รายช่ือหนงัสือ ส าหรับใหส้ านกัหอสมุดจดัซ้ือหนงัสือดว้ย 
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2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
     การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  ซ่ึงจะประสานงานการจดัซ้ือจดัหาหนังสือเพื่อเขา้
หอสมุดกลาง และท าหน้าท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากน้ีมีเจา้หน้าท่ี ดา้น
ต่างๆ ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกในการใช้ส่ือของอาจารยแ์ลว้ยงัตอ้งประเมินความพอเพียงและ
ความตอ้งการใชส่ื้อของอาจารยด์ว้ย โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จดัใหมี้หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 
ต่างๆ  อุปกรณ์การทดลอง 
ทรัพยากร ส่ือและช่องทางการ
เรียนรู้ ท่ีเพียบพร้อม เพื่อ
สนบัสนุนทั้งการศึกษาใน
หอ้งเรียน นอกหอ้งเรียน และเพื่อ
การเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง อยา่ง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ  

1. จดัใหมี้หอ้งคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ความพร้อมใชง้านอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน 
การบนัทึกเพื่อเตรียมจดัสร้าง
ส่ือส าหรับการทบทวนการ
เรียน 

2. จดัเตรียมหอ้งปฏิบติัการ
ทดลองท่ีมีเคร่ืองมือในดา้น
การประมวลผลสญัญาณและ
การควบคุมชั้นสูง 

3. จดัเตรียมหอ้งปฏิบติัการดา้น 
Machine Vision 

4. จดัเตรียมหอ้งปฏิบติัการดา้น
ระบบอตัโนมติั 

5. จดัเตรียมหอ้งปฏิบติัการ
อิเลก็ทรอนิกส์และ
ไมโครโปรเซสเซอร์ 

6. จดัเตรียมหอ้งปฏิบติัการ
ควบคุมแบบล าดบั 

7. จดัเตรียมหอ้งปฏิบติัการการ 
วดัทางอุตสาหกรรม 

8. จดัเตรียมหอ้งปฏิบติัการ
ประมวลผลสัญญาณ 

9.  จดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ใน
การปฏิบติัการเรียนการสอน 

- รวบรวมจดัท าสถิติจ านวน
เคร่ืองมืออุปกรณ์ ต่อหวั
นกัศึกษา ชัว่โมงการใชง้าน
หอ้งปฏิบติัการ และเคร่ืองมือ 
ความเร็วของระบบเครือข่าย
ต่อหวันกัศึกษา 

- จ านวนนกัศึกษาลงเรียนใน
วิชาเรียนท่ีมีการฝึกปฏิบติัดว้ย
อุปกรณ์ต่าง ๆ  

- นกัศึกษาต่อการใหบ้ริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
การปฏิบติัการ  

- ผลส ารวจความพึงพอใจ 
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3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1  การรับอาจารย์ใหม่  
            3.1.1  อาจารยป์ระจ าตอ้งมีคุณวฒิุเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑม์าตรฐาน 
            หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี โดยมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี   

(1)   ส าเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั,วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง                           

(2)   มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั  
            3.1.2  มีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตร  
            3.1.3  มีความรู้ มีทกัษะในการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาและมี  
            ประสบการณ์ท าวิจยัหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน     

     3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร  

 คณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และผูส้อน จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการ
สอน ประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุง 

     3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
ส าหรับอาจารยพ์ิเศษถือว่ามีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ

ปฏิบัติมาให้กับ ไม่ว่าจะสอนทั้ งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิ
การศึกษาอย่างต ่าปริญญาโท มีนโยบายในการเชิญผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) 
มาร่วมสอนในบางหวัขอ้ท่ีตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

           มีการก าหนดคุณสมบติับุคลากรให้ตรงตามภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบ โดยคณะกรรมการ
คดัเลือกบุคลากร ก่อนรับเขา้ท างาน และตอ้งผ่านการสอบแข่งขนัท่ีประกอบไปด้วย การสอบ
ขอ้เขียน และการสอบสัมภาษณ์ โดยขอ้สอบใหค้วามส าคญัต่อความสามารถในการปฏิบติังานตาม
ต าแหน่ง และทศันคติต่องาน  

4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัตงิาน  
        4.2.1 มีการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั วิศวกรรมอตัโนมติัหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการสอนอยา่งต่อเน่ือง  
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         4.2.2 สนบัสนุนให้บุคลากรสนับสนุนเขา้ร่วมงานกบัภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในช่วงปิดภาค
การศึกษา เพื่อให้บุคลากรสนบัสนุนไดมี้ประสบการณ์จริงในการพฒันาแนวคิด หรือพฒันาผลิตภณัฑ์
ทางวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดัหรือวิศวกรรมอตัโนมติั 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1   การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ ๆ แก่นักเรียน 

ภาควิชาฯ มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคน โดยนกัศึกษาท่ีมีปัญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการได ้โดยอาจารยข์องภาควิชาฯ ทุกคนจะตอ้ง
ท าหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนตอ้งก าหนดชั่วโมงให้ค  าปรึกษา 
(Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเขา้ปรึกษาได้ นอกจากน้ี ตอ้งมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค  าปรึกษา
แนะน าในการจดัท ากิจกรรมแก่นกัศึกษา 
5.2   การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา 
(ภาคผนวก ฉ.) 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
ส าหรับความตอ้งการก าลงัคนสาขาวิชาระบบอตัโนมติันั้น คาดว่ามีความตอ้งการก าลงัคนดา้นน้ีสูงมาก  

ไดก้ าหนดระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต ของผูป้ระกอบการโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี-ดีมาก ทั้งน้ี ภาค
วิชาฯ  โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลยั จดัการส ารวจความตอ้งการแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ช้
บณัฑิต เพื่อน าขอ้มูลมาใชป้ระกอบการปรับปรุงหลกัสูตร รวมถึงการศึกษาขอ้มูลวิจยัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการ
ประมาณความตอ้งการของตลาดแรงงาน เพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนการรับนกัศึกษา 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

(1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
คุณวฒิุสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ 6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี
เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี
ก าหนดในมคอ.3 และ 4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้  

 X X X X 

(8) อาจารยใ์หม่ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจดัการ
เรียนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลกัสูตร เฉล่ียมากกวา่ 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียมากกวา่ 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 
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หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้อนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การ
ปรึกษา หารือกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลงัการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนกัศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนกัศึกษา  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ขอ้เสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และก าหนดประธานหลกัสูตรและทีมผูส้อนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
      ใหน้กัศึกษาไดป้ระเมินการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งในดา้นทกัษะ กลยทุธ์การสอน และการใชส่ื้อ
ในทุกรายวิชา 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
การประเมินทกัษะดงักล่าวสามารถท าโดยการ 

– ประเมินโดยนกัศึกษาในแต่ละวิชา 
– การสังเกตการณ์ของผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร และ/หรือทีมผูส้อน  
– ภาพรวมของหลกัสูตรประเมินโดยบณัฑิตใหม่ 
– การทดสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาเทียบเคียงกบัสถาบนัอ่ืนในหลกัสูตรเดียวกนั 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
ตอ้งผา่นการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญา

ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอตัโนมติั และตวับ่งช้ีเพิ่มเติมขา้งตน้ รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกนั
คุณภาพภายใน (IQA)  

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
     4.1 รวบรวมขอ้เสนอแนะ/ขอ้มูล จากการประเมินจากนกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุ 
     4.2 วิเคราะห์ทบทวนขอ้มูลขา้งตน้ โดยผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร / ประธานหลกัสูตร 
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เอกสารแนบ  
ภาคผนวก ก. ค าอธิบายรายวิชา          
ภาคผนวก ข. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาท่ีเปล่ียนแปลงไประหวา่งหลกัสูตรเดิม และหลกัสูตรปรับปรุง   
ภาคผนวก ค. ตารางเปรียบเทียบเน้ือหาสาระส าคญัของหลกัสูตรกบัเน้ือหาสาระตามประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
ภาคผนวก ง. ประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร        
ภาคผนวก จ. ค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร       
ภาคผนวก ฉ. ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ย วินยันกัศึกษา   
ภาคผนวก ช. ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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ภาคผนวก 

ก.ค าอธิบายรายวิชา 

GEN 101 พลศึกษา            1(0–2–2) 

(Physical Education) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจถึงความจ าเป็นในการเล่นกีฬาเพื่อ

สุขภาพ หลักการออกก าลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โภชนาการ และ

วิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนฝึกทกัษะกีฬาสากล ซ่ึงเป็นท่ีนิยมโดยทัว่ไปตามความสนใจ หน่ึง

ชนิดกีฬา จากหลากหลายชนิดกีฬาท่ีเปิดโอกาสให้เลือก เพื่อพฒันาความเป็นผูมี้สุขภาพและ

บุคลิกท่ีดีมีน ้ าใจนกักีฬา รู้จกักติกามารยาท ท่ีดีในการเล่นกีฬาและชมกีฬา 

This course aims to study and practice sports for health, principles of exercise, care and 

prevention of athletic injuries, and nutrition and sports science, including basic skills in sports 

with rules and strategy from popular sports. Students can choose one of several sports provided, 

according to their own interest. This course will create good health, personality and 

sportsmanship in learners, as well as develop awareness of etiquette of playing, sport rules, fair 

play and being good spectators. 

 

GEN 111 มนุษย์กบัหลกัจริยศาสตร์เพือ่การด าเนินชีวติ                  3(3-0-6) 

 (Man and Ethics of Living) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมุ่งสอนแนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทางในการท างาน ตามแนวศาสนา 

ปรัชญาและจิตวิทยา โดยเน้นส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจดัการเรียนการสอน

แบบบูรณาการ องคค์วามรู้ เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เช่น 

ความซ่ือสัตย ์ความรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพผูอ่ื้น ความอดทนและการยอมรับความ

แตกต่าง ความมีวินยัในตนเอง เคารพในหลกัประชาธิปไตยและจิตอาสา เป็นตน้ และสามารถอยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้นๆไดอ้ยา่งมีความสุข 

This course studies the concept of living and working based on principles of religion, 

philosophy, and psychology by fostering students’ morality and ethics through the use of 
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knowledge and integrative learning approaches. Students will be able to gain desirable 

characteristics such as faithfulness, social responsibility, respect of others, tolerance, 

acceptance of differences, self-discipline, respect for democracy, public awareness, and 

harmonious co-existence.  

 

GEN 121 ทกัษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา          3(3-0-6) 

(Learning and Problem Solving Skills) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

วิชาน้ีเนน้การพฒันาการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนืของนกัศึกษา ฝึกทกัษะในการคิดเชิงบวก ศึกษา

การจดัการความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ ผ่านการท าโครงงานท่ีนักศึกษาสนใจ ท่ีเน้นการ

ก าหนดเป้าหมายทางการเรียนรู้ รู้จกัการตั้งโจทย ์การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ การแยกแยะ

ขอ้มูลกบัขอ้เทจ็จริง การอ่าน แกปั้ญหา การสร้างความคิดการคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดเชิงขวาง 

การสร้างแบบจ าลอง การตดัสินใจ การประเมินผล และการน าเสนอผลงาน  

This course aims to equip students with the skills necessary for life-long learning. 

Students will learn how to generate positive thinking, manage knowledge and be familiar with 

learning processes through projects based on their interest. These include setting up learning 

targets; defining the problems; searching for information; distinguishing between data and fact; 

generating ideas, thinking creatively and laterally; modeling; evaluating; and presenting the 

project. 

 

GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง            3(3-0-6) 

              (The Philosophy of Sufficiency Economy) 

 วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ศึกษาแนวทางการพฒันาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดจาก

การพฒันาเศรษฐกิจท่ีผ่านมา เหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทย 

แนวคิด ความหมาย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

รูปแบบต่างๆท่ีสอดคลอ้งกับวิถีชีวิตในระดับบุคคล ชุมชน องค์กร และประเทศ  รวมไปถึง

กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง และกรณีศึกษาตามโครงการพระราชด าริ  
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This course emphasizes the application of previous Thai economic development 

approaches, the problems and impacts of the development, the rationale for applying the 

concept of sufficiency economy to Thai society, the meaning and fundamental concept of the 

philosophy of sufficiency economy, and the application of this philosophy to lifestyles at 

individual, community, organization, and national levels. The study covers relevant case studies 

as well as the Royal Projects.  

 

GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคดิ            3(3-0-6) 

(Miracle of Thinking) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

วิชาน้ีจะให้ความหมาย หลกัการ คุณค่า แนวคิด ท่ีมาและธรรมชาติของการคิด โดยการ

สอนและพฒันานกัศึกษาให้มีการคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ ์และการคิด

เชิงวิเคราะห์ การอธิบายทฤษฎีหมวก 6 ใบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิด นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงการ

เช่ือมโยงความคิด/การผูกเร่ือง การเขียน โดยมีการท าตวัอย่างหรือกรณีเพื่อศึกษาการแกปั้ญหา

โดยวิธีการคิดเชิงระบบ ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม บริหารจดัการ ส่ิงแวดลอ้มและ

อ่ืนๆ 

This course aims to define the description, principle, value, concept and nature of 

thinking to enable developing students to acquire the skills of systematic thinking, systems 

thinking, critical thinking and analytical thinking. The Six Thinking Hats concept is included.  

Moreover, idea connection/story line and writing are explored.  Examples or case studies are 

used for problem solving through systematic thinking using the knowledge of science and 

technology, social science, management, and environment, etc. 

 

GEN 241 ความงดงามแห่งชีวติ                     3(3-0-6) 

(Beauty of Life) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงามท่ามกลางความ

หลากหลายทางวฒันธรรม  เน้นท่ีการรับรู้คุณค่า การสัมผสัความงามและการแสดงออกทาง
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อารมณ์ของมนุษย ์ รับรู้และเรียนรู้เก่ียวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการ

ด ารงชีวิตมนุษย ์เช่น ชีวิตกบัความงามในดา้นศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามใน

ธรรมชาติรอบๆ ตวัมนุษย ์ 

This course aims to promote the understanding of the relationship between humans and 

aesthetics amidst the diversity of global culture.  It is concerned with the perception, 

appreciation and expression of humans on aesthetics and value.  Students are able to experience 

learning that stimulates an understanding of the beauty of life, artwork, music and literature, as 

well as the cultural and natural environments. 

 

GEN 301 การพฒันาสุขภาพแบบองค์รวม            3(3-0-6) 

   (Holistic Health Development) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม 

เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเนน้การส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและจิตองคป์ระกอบของสุขภาพท่ีดี 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพการดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ โภชนาการ การเสริมสร้าง

ภูมิคุม้กนั สุขนามยั การพฒันาสมรรถนะทางกายการออกก าลงักายเพื่อพฒันาบุคลิกภาพจิตใจ

และอารมณ์ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสุขภาพจิต การฝึกสติ สมาธิ และการท าความเขา้ใจชีวิต

การด าเนินชีวิตอย่างบุคคลท่ีมีสุขภาพดีตามนิยามของ WHO และขอ้มูลการตรวจสุขภาพทัว่ไป

และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

The objective of this course is to develop students’ holistic knowledge on heath 

development for good life quality. The course emphasizes both physical and mental health care 

promotion, including composition of wellness;factors affecting health; integrated health care; 

nutrition; immunity strengthening; sanitation; competent reinforcement of physical activities to 

empower the smartpersonality and the smart mind, and to facilitate healthy and balanced 

emotional development; preventing and solving problems on mental health; practices in 

concentration, meditation and self-understanding; definition of wellness by WHO; and 

information on general health check up and physical fitness tests. 

http://www.gened.chula.ac.th/cms/courses_details_th.php?s_id=3800251
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GEN 311  จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์                   3(3-0-6) 

               (Ethics in Science-based Society) 

 วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

วิชาน้ีเป็นการศึกษาประเด็นทางจริยธรรมและสังคมท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาทฤษฎีจริยธรรมเบ้ืองตน้ของตะวนัตกและตะวนัออก ผูเ้รียน

จะตอ้งเรียนรู้การประยุกตใ์ชท้ฤษฎีเหล่าน้ีกบักรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั และจะตอ้ง

วิเคราะห์วิจารณ์บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้เกิดความเขา้ใจต่อความซับซ้อนใน

ประเด็นทางจริยธรรมซ่ึงนักวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพดา้นต่างๆ ก าลงัประสบอยู่ โดยมุ่งเน้นการ

ประยุกตใ์ชก้รณีศึกษา การวิเคราะห์และการวิจารณ์ในห้องเรียน จุดมุ่งหมายของวิชาน้ีคือ การ

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาความเข้าใจต่อความคิดเห็นท่ีขัดแยง้กันในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถให้ความหมายและก าหนดมาตรฐานจริยธรรมของ

ตนเองซ่ึงพฒันาข้ึนจากการวิพากษว์ิจารณ์ร่วมกนัจากทศันะต่างๆ ได ้

This course will explore a variety of ethical and social issues in science and technology. 

Students will study basic theories of ethics from the West and the East. They will learn how to 

apply these theories to contemporary cases. They will be asked to critically evaluate the role of 

the scientist in society, and to become aware of complex ethical issues facing scientists in 

different professions. Case studies will be used extensively throughout the course, with an 

emphasis on critical debate. The goal of the course is to enable each student to develop an 

understanding of conflicting opinions regarding science and technology, and to define and 

refine their own ethical code of conduct based on evaluation of arguments from differing 

viewpoints. 

 

GEN 321 ประวัติศาสตร์อารยธรรม         3(3-0-6) 

   (The History of Civilization)  

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเก่ียวกบัตน้ก าเนิดและพฒันาการของมนุษยใ์น 5 ยคุไดแ้ก่ ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ยคุ

โบราณ ยคุกลาง ยคุทนัสมยั และยคุปัจจุบนั โดยศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินชีวิต พฤติกรรม 

การศึกษาจะเน้นเหตุการณ์ส าคัญซ่ึงสะท้อนให้เห็น ถึงปรากฏการณ์ท่ีส่งผลในทางสังคม 
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เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีเกิดจากค่านิยมและทศันคติท่ีสมัพนัธ์กบัขนบธรรมเนียม ความเช่ือ และ

นวตักรรม รวมถึงความสามารถในการส่ือสารผ่านงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองท่ี

หลากหลายจากยคุสมยัต่างๆ จนถึงปัจจุบนั 

This subject covers the study of the origin and development of civilization during the five 

historical periods—prehistoric, ancient, middle age, modern, and the present period.  The study 

will focus on significant social, economic and political events resulting from values and 

attitudes due to customs, beliefs and innovations, including the ability to communicate through 

art and literature based on several perspectives and periods. 

 

GEN 331 มนุษย์กบัการใช้เหตุผล             3(3-0-6) 

  (Man and Reasoning) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมุ่งสอนทกัษะการคิดวิเคราะห์และการใชเ้หตุผล หลกัการแสวงหาความรู้แบบ

อุปนยัและนิรนยัการใชเ้หตุผลของคนในโลกตะวนัออกและตะวนัตก กรณีศึกษาการใชเ้หตุผลใน

ดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิต 

The purpose of this course is to develop analytical thinking skills and reasoning; 

deductive and inductive approaches; reasoning approaches of the East and the West; and, a case 

study of formal and informal reasoning of everyday life.   

 

GEN 341  ภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย                     3(3-0-6) 

     (Thai Indigenous Knowledge)   

  วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาไทยในแง่มุมต่างๆ ทั้ งทาง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  เพื่อใหเ้กิดการรับรู้คุณค่าของภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน หลกัการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองในทอ้งถ่ินต่างๆ  สามารถช้ีให้เห็นไดว้่าการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองว่าเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนได้ตลอดชีวิต  สร้างทักษะวิธีในการแสวงหา

ความรู้อยา่งเป็นระบบไดด้ว้ยตนเอง    
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This is a study of indigenous knowledge in different regions of Thailand with a holistic 

approach, including analyses from scientific, technological, social science and anthropological 

perspectives. Students will learn how to appreciate the value of indigenous knowledge and 

recognize the ways in which such knowledge has been accumulated—lifelong learning of 

indigenous people and knowledge transfer between generations.  Students will learn to become 

systematic, self-taught learners. 

 

GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า       3(3-0-6) 

             (Modern Management and Leadership) 

 วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

แนวคิดการบริหารจดัการยคุใหม่ หนา้ท่ีพื้นฐานของการจดัการประกอบดว้ย การวางแผน 

การจดัองค์กร การควบคุมการตดัสินใจ การส่ือสาร การจูงใจ ภาวะผูน้ า การจดัการทรัพยากร

มนุษย์การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้

สถานการณ์ต่างๆ 

This course examines the modern management concept including basic functions of 

management—planning, organizing, controlling, decision-making, communication, motivation, 

leadership, human resource management, management of information systems, social 

responsibility—and its application to particular circumstances. 

 

GEN 352  เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การพฒันาอย่างยั่งยนื                 3(3-0-6) 

                 (Technology and Innovation for Sustainable Development) 

 วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ศึกษาความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวตักรรมต่อการสร้างสรรคท่ี์

ย ัง่ยนืและผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย ์รวมถึงนโยบาย กลยทุธ์ เคร่ืองมือส าหรับการ

สังเคราะห์และพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อเสริมสร้างความแขง็แกร่งในเชิงเศรษฐกิจและ

สังคมฐานปัญญา ตลอดจน จริยธรรมในการบริหารจดัการ การใชป้ระโยชน์ และการคุม้ครอง

ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดจากเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
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This course is the study of the definitions, concepts and roles of technology and 

innovation in the creation of wealth,and their impact on society and humanity. The course will 

explore the policies, strategies, and tools for synthesizing and developing technology and 

innovation for a wisdom-based society together with ethics in management. Students will study 

the exploitation and protection of intellectual propertyas a result of technology and innovation. 

 

GEN 353  จิตวทิยาการจัดการ                       3(3-0-6) 

                 (Managerial Psychology) 

 วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับจิตวิทยาและการจดัการพฤติกรรมมนุษยใ์นองค์การ ซ่ึง

รวมถึงปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างานของมนุษย ์ไดแ้ก่ ทศันคติ การ

ส่ือสาร อิทธิพลของสังคมและแรงจูงใจ นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมนุษย์

ในองคก์าร ความขดัแยง้ การบริหารความขดัแยง้ พฤติกรรมผูน้ าและความมีประสิทธิภาพของ

องคก์าร 

This course focuses on the fundamental concepts of psychology and management of 

human behavior in an organization, including psychological factors and their effect on human 

working behavior such as attitude, communication, social influences and motivation. Moreover, 

it will incorporate organizational behavior modification, conflict management, and leadership 

and organizational effectiveness. 

 

GEN 411  การพฒันาบุคลกิภาพและการพูดในทีส่าธารณะ                  3(2-2-6) 

    (Personality Development and Public Speaking) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

วิชาน้ีมีวตัถุประสงคจ์ะพฒันาบุคลิกภาพและทกัษะการพูดในท่ีสาธารณะของผูเ้รียน โดย

พฒันาคุณลกัษณะและทักษะท่ีส าคญัดังน้ี กิริยาท่าทาง การแต่งกาย  และมารยาททางสังคม  

จิตวิทยาในการส่ือสาร การใชภ้าษาทั้งภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและให้เหตุผล แสดง

ความคิดเห็น เจรจา และชกัชวนโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้นได ้การน าเสนองานและการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ

การส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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This course aims at developing public speaking skills and personalities of students. The 

course will cover a diverse range of abilities and skills such as good manners, attire, social 

rules, communication psychology, and verbal and non-verbal languages. Students are expected 

to gain these useful skills, including giving reasons, discussion, negotiation, persuasion, 

presentation, and application of technology for communication. 

 

GEN 412  ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินชีวติและการท างาน                       3(3-0-6) 

  (Science and Art of Living and Working) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

การใชศ้าสตร์และศิลป์ในการด าเนินชีวิตและการท างาน บุคลิกภาพและการแสดงออกทาง

สังคม ความฉลาดทางอารมณ์ การคิดวิเคราะห์ดว้ยเหตุผล การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์คุณค่า

ชีวิต การพฒันาตนเอง ความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม การสร้างสุขภาวะใหก้บัชีวิตและการ

ท างาน ศิลปะในการท างานอยา่งมีความสุขและศิลปะในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

The concepts covered are the science and art of living and working, personality, social 

expression, temperance, critical thinking and reasoning, problem solving, value of living, self-

development, social and self responsibility, creating a healthy life and work, and the art of living 

and working with others. 

 

GEN 421 สังคมศาสตร์บูรณาการ            3(3-0-6) 

   (Integrative Social Sciences) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

วิชาน้ีเป็นการบูรณาการเน้ือหาวิชาหลักทางสังคมศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม

วฒันธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย และด้านส่ิงแวดล้อม โดยครอบคลุม

ประเด็นทางสังคมท่ีไดรั้บความสนใจในปัจจุบนั อาทิเช่น ปัญหาดา้นความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุ 

ปัญหาการกระจายทรัพยากร ปัญหาความไม่มัน่คงทางการเมือง และปัญหาความเส่ือมโทรมดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

This course integrates four major contents in social sciences, i.e., society and culture, 

economics, politics and laws, and the environment. The course also covers interesting 
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contemporary social issues, such as ethnic problems, resource distribution, political instability, 

and environmental deterioration. 

 

GEN 441 วฒันธรรมและการท่องเที่ยว                    3(2-2-6) 

   (Culture and Excursion) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

วิชาน้ีมีเน้ือหามุ่งให้ผูเ้รียนรู้จกัวฒันธรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมทั้งภายในและ

ต่างประเทศ วิถีชีวิต ท่ีหลากหลาย โดยใชก้ารท่องเท่ียวเป็นส่ือกลางในการเรียนรู้รวมทั้งการใช้

ภาษาในการส่ือสารและการบริหารจดัการเพื่อการท่องเท่ียว 

This course aims to encourage students to learn and understand culture and culture 

exchange on both local and international aspects. Students will comprehend the diversities of 

ways of life through excursion-based learning, and understand the key role of language used for 

communication and tourism management. 

 

LNG 105 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ                                        3(3-0-6) 

   (Academic English for International Students) 

   วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ การ

เรียนการสอนเนน้ทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ทกัษะ รวมทั้งทกัษะการคิด และการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง  

ดา้นการอ่านเน้นการอ่านเชิงวิชาการ การสรุปความ การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการตีความ  ดา้น

การเขียน เน้นกระบวนการเขียน การเขียนความเรียงเชิงวิชาการโดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่าน

วิเคราะห์และอา้งอิงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงการคดัลอก  การน าพจนานุกรม 

หนังสือไวยากรณ์  ส่ือสารสนเทศ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยการเขียน 

เพื่อช่วยปรับปรุงการเขียนดว้ยตนเองให้มีประสิทธิภาพ  ดา้นการพูด เน้นการพูดแบบฉับพลนั 

การน าเสนอผลงานปากเปล่า การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการแสดงความคิดเห็นในสาขาวิชาของ

ตน ดา้นการฟัง เนน้การฟังบรรยาย และการจดบนัทึกจากการฟัง 

The course aims at developing academic English skills necessary for learners in an 

international program. The learning and teaching involves the integration of the four language 
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skills, thinking skills and autonomous learning. In terms of reading, the course focuses on 

academic reading, reading for main ideas, summarizing skills, critical reading and interpretation 

skills. In terms of writing, the emphasis is on process writing and academic writing to enable 

learners to effectively use the information gained from reading to support their statements, and 

to use appropriate citation to avoid plagiarism. Learners are also going to use dictionaries, 

grammar books, and appropriate information and communication technology to assist their 

writing. In terms of speaking, the focus is on impromptu situations, oral presentation, and the 

sharing and exchanging of ideas on issues related to the learners’ content areas. In terms of 

listening, the focus is on listening to English lectures and taking notes. 

  

LNG 106 การฟังและการพูดเชิงวชิาการ     3(3-0-6) 

  (Academic Listening and Speaking) 

วิชาบังคับก่อน : LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ หรือมีคะแนน

สอบภาษาอังกฤษไม่ต ่ ากว่า 56% (ตามเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาของ

มหาวิทยาลยัฯ) 

 รายวิชาน้ีมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะการฟังและการพดูเชิงวิชาการส าหรับนกัศึกษานานาชาติ  

การเรียนการสอนเน้นการบูรณาการภาษาอังกฤษกับเน้ือหาวิชาในสาขาต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียน

สามารถฟังการบรรยายภาษาองักฤษในสาขาวิชาของตนได ้สามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้ สามารถพูดสรุปความจากการอ่านได ้ สามารถอภิปรายและน า

การอภิปรายได ้สามารถน าเสนอผลงานปากเปล่าในสาขาวิชาของตน และตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ                               

 This course aims at developing academic listening and speaking skills necessary for 

learners in international programs. The teaching and learning styles involve an integration of 

English with content areas related to the learners’ fields. The course aims to enable learners to 

be able to listen to English lectures in their fields, ask and appropriately respond to questions, 

share ideas and express opinions, and read and summarize text. Learners will discuss and lead a 

discussion, make an effective oral presentation, and actively participate in the session. 
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LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวชิาการ     3(3-0-6) 

  (Academic Reading and Writing) 

  วิชาบังคับก่อน  : LNG 106 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ หรือมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

ไม่ต ่ากว่า 76% (ตามเกณฑ์การคดัเลอืกนักศึกษาของมหาวทิยาลยัฯ) 

 รายวิชาน้ีมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษา

นานาชาติ  การเรียนการสอนเนน้การบูรณาการภาษาองักฤษกบัเน้ือหาวิชาในสาขาต่างๆ เพื่อให้

ผูเ้รียนสามารถอ่าน บทความวิชาการในสาขาวิชาของตนไดส้ามารถจบัประเด็นและเลือกเฉพาะ

ขอ้มูลท่ีตอ้งการได้เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการเขียน  สามารถเขียนรายงานรูปแบบต่างๆ ใน

สาขาวิชาของตนได ้ โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่าน การทดลอง ฯลฯ โดยใชว้ิธีการเขียนท่ีเน้น

กระบวนการ และใชแ้หล่งอา้งอิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

The course aims at developing academic reading and writing skills necessary for learners 

in international programs. The teaching and learning styles involve an integration of English 

into learners’ content areas to enable them to read academic articles in their chosen fields. 

Learners will be able to extract main points from the text, purposefully select required 

information to support their writing, write different forms of reports in their fields, use 

information obtained from reading and their own experiment in writing an essay, and effectively 

use references and citations throughout the writing process. 

 

LNG 121 การเรียนภาษาและวัฒนธรรม          3 (3-0-6) 

 (Learning Language and Culture)  

 วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

 การศึกษาในเน้ือหาท่ีนกัศึกษาสนใจอนัเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมและการ

ใชภ้าษา 

 Study on a special interests related to learning language, culture and language use. The 

Department will notify further information as it becomes available. 
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LNG  122 การเรียนภาษาองักฤษด้วยตนเอง                3(0–6–6) 

  (English Through Independent Learning) 

  วชิาบังคบัก่อน :  LNG 103/ LNG 107 

ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง   ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง   การใช้ภาษาองักฤษผ่าน

ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้ การรายงานประสบการณ์การใชภ้าษาองักฤษและรับความ

คิดเห็นจากอาจารยผ์า่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

Self-based learning theory.  Self-based learning processes. Exposure to and use of 

English through a structured experience. Reporting and reflecting on the exposure to and use of 

English and receiving teacher’s advice through the Internet.  

 

LNG 211 การฟังอย่างมีประสิทธิผล           1(1-0-2) 

(Effective Listening) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเสริมการฝึกทกัษะการฟัง เพื่อสนับสนุนการเรียนรายวิชาหลกัใน

สาขาวิชาของนกัศึกษา การเรียนการสอนเนน้กลยทุธ์และวิธีการฟังท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการจดบนัทึกจากการฟัง ผ่านเน้ือเร่ืองหรือหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวิชาในสาขาของ

นักศึกษา มีการน าบทเรียนหรือบทสนทนาท่ีบนัทึกจากสถานการณ์จริงในสาขาวิชาต่างๆมาใช้

เป็นส่ือการเรียน   

The aim of course is to provide additional practice in English-language listening, in 

support of student’s existing core discipline. The class concentrates on listening tips and 

strategies, with particular focus on note-talking skills. Emphasis is given to topics in the 

student’s core discipline and the use of realistic recordings of conversations and lectures in their 

field of student. 
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LNG 212 ทักษะการน าเสนองาน                     1(1-0-2) 

(Oral Presentation Skills) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของการน าเสนองานอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการใหค้วามส าคญัแก่การใชว้จนะและอวจันะภาษา การฝึกออกเสียง การใชภ้าษา

เพื่อส่งสญัญาณบอกนยัใหผู้ฟั้งทราบเม่ือมีการเปล่ียนเร่ือง อา้งถึงหวัขอ้อ่ืนๆ ของการน าเสนองาน 

การใชส่ื้อประกอบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินตนเองและเพื่อนร่วม

ชั้นเพื่อประโยชน์ในการพฒันาการน าเสนองานของตนเอง 

The aim of course is to reinforce knowledge of the basic elements of effective oral 

presentation. Importance of verbal and non-verbal communication will be highlighted 

throughout the course. Training on pronunciation, the use of transition signals and effective use 

of visual aids will also be focused. Self and peer assessment will also be encouraged to foster 

futher improvement. 

 

LNG 213 การเขียนรายงานการปฏิบัติการ          1(1-0-2) 

(Laboratory Report Writing) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความรู้ดา้นองคป์ระกอบของการเขียนทั้งในระดบัประโยค 

ยอ่หนา้และเน้ือเร่ือง เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขียนรายงานการปฏิบติัการตามรูปแบบท่ีเหมาะสม

กบัสาขาวิชาของตนเอง นักศึกษาจะไดเ้รียนรู้ทั้งดา้นไวยากรณ์และการเรียบเรียงความคิดเพื่อ

น าเสนอเน้ือหาในทุกขั้นตอนของการฝึกเขียน นอกจากน้ีเน้ือหาการเรียนยงัครอบคลุมถึงการ

สรุปความและถอดความเป็นค าพูดของตนเองเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านปัญหาการ

คดัลอกขอ้มูล 

The aim of course is to reinforce knowledge of the basic elements of writing at the 

sentence, paragraph and essay level as well as to enable students to write a report in a format 

appropriate to their content-area courses e.g. alab report. Grammar and organization will be 

combined with student practice at every step. In addition, the class will cover an introduction to 
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summarizing and paraphrasing skills in order to reinforce student’s awareness of problems 

about plagiarism. 

 

LNG  231  สุนทรียะแห่งการอ่าน 3(3–0-6) 

 (Reading Appreciation) 

 วชิาบังคบัก่อน :  LNG 103 หรือ  LNG 107 

  หลกัและวิธีการอ่าน การอ่านเอาเร่ืองและใจความ การอ่านเชิงวิจารณ์  การอ่านส่ือและงาน

เขียนหลากหลายรูปแบบ เช่น สารคดี อตัชีวประวติั สุนทรพจน์ เร่ืองสั้น บทกวี นวนิยาย เนน้การ

พฒันาความซาบซ้ึงในการอ่านและทกัษะการคิดเชิงวิจารณ์   

  Reading principles and techniques. Reading for comprehension and main idea. Critical 

reading. Reading various genres of texts and media such as documentaries, autobiographies, 

speeches, short stories, poems and novels. Emphasis on the development of reading 

appreciation and critical thinking skills.  

 

LNG  232  การแปลเบือ้งต้น  3(3–0–6) 

  (Basic Translation)  

  วชิาบังคบัก่อน :  LNG 103 หรือ LNG 107 

  ทฤษฎีและกระบวนการแปล  วิธีการแปล  ประเด็นทางวฒันธรรมและศิลปะในการแปล  

ปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  ปัญหาในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 

หลกัการและการฝึกแปลแบบดั้งเดิมการแปลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  สัมมนาปัญหาในการแปล

และแนวทางแกไ้ข  ทิศทางการแปลในปัจจุบนั 

   Translation theories and procedures. Translation methods. Cultural issues and art of 

translation. Problems in English-Thai and Thai- English translation. Principles and 

conventional practices of translation. Machine translation. Seminar on translation problems and 

solutions. Current trends in translation.   
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LNG 234  การส่ือสารระหว่างวฒันธรรม            3(3-0-6) 

 (Intercultural Communication) 

     วชิาบังคบัก่อน : LNG 103 หรือ LNG 107  

 หลกัการส่ือสาร แนวคิดเร่ืองการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม วจันและอวจันภาษา ปัญหา
การส่ือสารระหว่างวฒันธรรม ภาษาและวฒันธรรมในส่ือประเภทต่างๆ การส่ือสารระหว่าง
วฒันธรรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  กลยุทธ์การส่ือสารระหว่างวฒันธรรมเพื่อความส าเร็จในดา้น
สังคมและการท างาน 

 Principles of communication. Concepts of intercultural communication. Verbal and 

nonverbal communication.  Problems in intercultural communication.  Language and culture in 

media. Computer-mediated intercultural communication. Strategies in intercultural 

communication forsuccess in social and professional communication. 

 

LNG 294 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารและงานอาชีพ          3(3-0-6) 

    (Thai for Communication and Careers) 

     วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี  

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการส่ือสารและภาษาเพื่อการส่ือสาร ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการฟัง

และการพฒันาทกัษะการฟัง ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการอ่านและการพฒันาทกัษะการอ่าน ความรู้

พื้นฐานเก่ียวกบัการพูดและการพฒันาทกัษะการพูด ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการเขียนและการ

พฒันาทกัษะการเขียน  การประยกุตใ์ชท้กัษะการฟัง การอ่าน การพดู การเขียนเพื่องานอาชีพ 

General concepts of communication and language for communication. Basic principles of 

listening and listening skill development. Basic principles of reading and reading skill 

development. Basic principles of speaking and speaking skill development.  Basic principles of 

writing and writing skill development.  Applying listening, reading, speaking and writing skills 

for careers.  
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LNG 295  ทกัษะการพูดภาษาไทย          3(3-0-6) 

 (Speaking Skills in Thai)      

     วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการส่ือสารและการพูด  การสนทนาในชีวิตประจ าวนั  การสัมภาษณ์

เพื่อสมคัรงาน  การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น   การน าเสนองานหรือสินคา้ 

 Principles of communication and speaking.  Everyday conversation. Job interview. 

Discussion and giving opinion.  Project and product presentation. 

 

LNG 296  ทักษะการเขียนภาษาไทย                3(3-0-6) 

 (Writing Skills in Thai) 

     วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการเขียน การเขียนยอ่หนา้ การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ การ

เขียนรายงานเชิงวิชาการ 

Principles of writing.  Writing a paragraph, an essay and an article.  Writing an academic 

report. 

 

LNG 311  ภาษามาเลย์เบือ้งต้น                                                         3(3-0-6) 

    (Basic Malay Language) 

    วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบเสียง ทกัษะการส่ือสารเบ้ืองตน้ส าหรับสถานการณ์ต่างๆใน

ชีวิตประจ าวนั อาทิ การทกัทายและการแนะน าตวั การให้ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลในครอบครัว การ

บอกวนัเวลา การอธิบายเก่ียวกบักิจกรรมในยามว่าง หรือกิจกรรมท่ีน่าสนใจ การสั่งอาหาร การ

สอบถามราคา การซ้ือสินคา้ การถามตอบใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี ต าแหน่ง และทิศทาง 

Introduction to sound systems. Basic communication skills for everyday situations such 

as greeting and introducing oneself. Giving information about people in the family. Telling time 

and date. 
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LNG  321 ภาษาเขมรเบือ้งต้น 3(3–0–6) 

  (Basic Cambodian)  

  วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบเสียงและตัวอักษร  ทักษะการส่ือสารเบ้ืองต้นส าหรับ

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัอาทิ  การทกัทายและการแนะน าตวั การให้ขอ้มูลเก่ียวกบั

บุคคลในครอบครัว   การบอกวนัเวลา   การอธิบายเก่ียวกบักิจกรรมในยามว่าง หรือกิจกรรมท่ี

น่าสนใจ  การสั่งอาหาร  การสอบถามราคา การซ้ือสินคา้  การถามตอบให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี 

ต าแหน่ง และทิศทาง 

Introduction to soundsystemsand alphabets.  Basic communication skills for every day 

situations  such as  greeting and introducing oneself.  Giving information about people in the 

family.  Telling time and date.  Explaining free time activities and interests.  Ordering food.  

Going shopping.  Asking and answering questions about places, location, and directions.  

 

LNG  341 ภาษาเวยีดนามเบือ้งต้น                                                                     3(3–0–6) 

 (Basic Vietnamese)  

 วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบเสียงและตัวอักษร  ทักษะการส่ือสารเบ้ืองต้นส าหรับ

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัอาทิ  การทกัทายและการแนะน าตวั การให้ขอ้มูลเก่ียวกบั

บุคคลในครอบครัว   การบอกวนัเวลา   การอธิบายเก่ียวกบักิจกรรมในยามว่าง หรือกิจกรรมท่ี

น่าสนใจ  การสั่งอาหาร  การสอบถามราคา การซ้ือสินคา้  การถามตอบให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี 

ต าแหน่ง และทิศทาง 

  Introduction to soundsystemsand alphabets.  Basic communication skills for every day 

situations  such as  greeting and introducing oneself.  Giving information about people in the 

family.  Telling time and date.  Explaining free time activities and interests.  Ordering food.  

Going shopping.  Asking and answering questions about places, location, and directions. 
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CHM 103   เคมีพืน้ฐาน         3(3-0-6) 

 (Fundamental Chemistry) 

 วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

 ปริมาณสารสัมพันธ์  พื้นฐานของทฤษฎีอะตอม และการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม 

คุณสมบติัของตารางธาตุ พนัธะเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีพ อโลหะ ธาตุทรานสิชัน่ คุณสมบติัของแก๊ส ของแขง็ 

ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลอิออน จลนศาสตร์เคมี ไฟฟ้าเคมี 

 Stoichiometry, basic of atomic theory and electronic structures of atoms, periodic properties, 

chemical bonds, representative elements, non-metal and transition metals, properties of gas, solid,  liquid 

and  solutions, chemical equilibrium, ionic equilibrium, chemical kinetics, electrochemistry. 

MTH 101 คณติศาสตร์ 1        3(3-0-6) 

 (Mathematics I) 

 วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ทบทวนฟังก์ชันและสมบติัของฟังก์ชนั จ านวนออยเลอร์ ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชนัผกผนั 

ลิมิตของฟังก์ชนั การคณนาของลิมิต ฟังก์ชนัตรีต่อเน่ือง แนวคิดพื้นฐานของอนุพนัธ์ อนุพนัธ์ของฟังกช์นั

พีชคณิต กฎลูกโซ่ อนุพนัธ์ของฟังกช์นัอดิศยั อนุพนัธ์ของฟังกช์นัผกผนั การหาอนุพนัธ์โดยปริยาย อนุพนัธ์

อนัดับสูง รูปแบบยงัไม่ก าหนดและกฎโลปิตาล ผลต่างเชิงอนุพนัธ์ การประมาณค่าเชิงเส้น ทฤษฎีบท

ค่าสูงสุด-ต ่าสุด ทฤษฎีบทของรอล และทฤษฎีบทค่ามชัฌิม ความเวา้และอนุพนัธ์อนัดบัสอง การใชอ้นุพนัธ์

และลิมิตในการการวาดภาพเส้นโคง้ การประยุกตปั์ญหาสูงสุด-ต ่าสุด อตัราสัมพทัธ์ แนวคิดพื้นฐานของ

ปริพนัธ์ ทฤษฎีหลกัมูลของแคลคูลสั สมบติัของปฏิยานุพนัธ์และปริพนัธ์จ ากดัเขต ปริพนัธ์ไม่จ ากดัเขต การ

หาปริพนัธ์โดยการแทนค่า การหาปริพนัธ์โดยการแยกส่วน การหาปริพนัธ์โดยใชเ้ศษส่วนยอ่ย พื้นท่ีใตเ้ส้น

โคง้และพื้นท่ีระหว่างเส้น ปริพนัธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริพนัธ์เชิงตวัเลข ฟังก์ชนัหลายตวัแปร กราฟของ

สมการ อนุพนัธ์ย่อย ผลต่างเชิงอนุพนัธ์ กฎลูกโซ่ จุดวิกฤต อนุพนัธ์ย่อยอนัดบัสอง สุดขีดสัมพทัธ์ สูงสุด

และต ่าสุด และจุดอานมา้ 

Review function and their properties, number euler number, logarithm function, inverse 

function. Limit of function, computation of limits, continuous function. Basic concepts of derivative, 

derivative of algebraic function, the chain rule, derivatives of transcendental functions, derivatives of 

inverse function, implicit differentiation, higher order derivatives, indeterminate form and L’Hopital’s 
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rule. Differentials, linear approximation, the max-min value theorem. Rolle’s theorem and mean value 

theorem. Concavity and second derivative, using derivative and limits in sketching graph, applied max-

min problem, related rates. Basic concepts of integrals, fundamental theorem of calculus, properties of 

antiderivatives and definite integrals, indefinite integral, integration by substitution, integration by parts, 

integration by partial fractions. Area under curve and areas between curves. Improper integrals, numerical 

Integration. Function of several variables, graph of equations. Partial derivative, differentials, the chain 

rule. Critical points, second order partial derivative, relative extrema, maxima and minima, and saddle 

points. 

 
MTH 102   คณติศาสตร์ 2        3(3-0-6) 

 (Mathematics II) 

 วชิาบังคบัก่อน : MTH 101 Mathematics I 

 สเกลาร์และเวกเตอร์ ผลคูณภายใน ผลคูณเชิงเวกเตอร์ ผลคูณเชิงเกลาร์ของสามเวกเตอร์ เส้น

และระนาบในปริภูมิสามมิติ 

 อุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ ล าดบั อนุกรม การทดสอบดว้ยปริพนัธ์ การทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบ 

การทดสอบดว้ยอตัราส่วน อนุกรมสลบั การลู่เขา้สัมบูรณ์ การกระจายทวินาม อนุกรมก าลงั สูตรของเทย์

เลอร์ 

 ฟังก์ชนัเป็นคาบ อนุกรมฟูริเยร์ พิกดัเชิงขั้ว พื้นท่ีในพิกดัเชิงขั้ว ปริพนัธ์จ ากดัเขตบนระนาบ

และบริเวณทรงตนั ปริพนัธ์สองชั้นในมุมฉาก ปริพนัธ์สองชั้นในรูปแบบเชิงขั้ว การแปลงของตวัแปรใน

ปริพนัธ์หลายชั้น ปริพนัธ์สามชั้นในพิกดัฉาก ปริพนัธ์สามชั้นในพิกดัทรงกระบอกและพิกดัทรงกลม 

 Scalars and Vectors, Inner Product, Vectors Product, Scalar Triple Product, Line and Plane in 

3-Space. 

 Mathematical Induction, Sequences, Series, The Integral Test, The Comparison Test, The 

Ratio Test, The Alternating Series and Absolute Convergence Tests, Binomial Expansion, Power Series, 

Taylor’s Formula. 

       Periodic Functions, Fourier Series , Polar Coordinates, Areas in Polar Coordinates, Definite 

Integral over Plane and Solid Regions, Double Integrals, Double Integrals in Polar Form, Transformation 



87 
 

of Variable in Multiple Integrals, Triple Integrals in Rectangular Coordinates, Triple Integrals in 

Cylindrical and Spherical Coordinates. 

 

MTH 201   คณติศาสตร์ 3        3(3-0-6) 

 (Mathematics III) 

 วชิาบังคบัก่อน :  MTH 102 

 ความคิดรวบยอดพื้นฐาน: ชนิด อนัดบั ระดบัขั้น 

 สมการอบัดบัหน่ึง : ตวัแปรแยกกนัได ้สมการเอกพนัธ์ สมการแม่นตรงและไม่แม่นตรง ตวั

ประกอบปริพนัธ์ สมการเชิงเส้นอนัดบัหน่ึง สมการเบอร์นูลย ์

 สมการอันดับสูง : สมการเชิงเส้น ค าตอบของสมการเชิงเส้นท่ีมีสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ีและ

สมัประสิทธ์ิเป็นตวัแปร การประยกุตส์มการอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสอง 

 การแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยเบ้ืองตน้ 

 เวกเตอร์ : ฟังก์ชนัเวกเตอร์ เส้นโคง้ เส้นสัมผสั ความเร็วและความเร่ง เคิร์ลของเวกเตอร์ฟิลด ์

อนุพนัธ์ระบุทิศทาง เกรเดียนตข์องสเกลาร์ฟิลด ์ไดเวอร์เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด์ 

 การหาปริพนัธ์เวกเตอร์ : ปริพนัธ์เส้น, ปริพนัธ์ผวิ, ปริพนัธ์ปริมาตร 

 Basic concepts: types, order, degree. 

 First order equations: separation of variable, homogeneous equations, exact & non-exact 

equations, integrating factor, first order linear equations, Bernoulli’s equations.  

 Higher order equations: linear equation, solution of linear equation with constant coefficients 

and with variable coefficients.  Applications of first and second order equations. 

 Laplace transforms, Introduction to Partial Differential Equations. 

 Vectors: vector function, curves, tangent, velocity and acceleration, curvature and torsion of a 

curve, directional derivative, gradient of scalar field, divergence of a vector field, curl of a vector field. 

 Vector integration: line integrals, surface integrals, volume integrals. 
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PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1               3(3–0–6) 

 (General Physics for Engineering Student I)          

 วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี  

เน้นการประยุกต์ใชก้ฎต่างๆทางฟิสิกส์ เวกเตอร์ การเคล่ือนท่ีใน 1-, 2-, และ 3- มิติ  กฎการ

เคล่ือนท่ีของนิวตนั  พลงังานและงาน  โมเมนตมัเชิงเส้น  การหมุน  ทอร์กและโมเมนตมัเชิงมุม  สมดุลและ

การยดืหยุน่ของไหล  การสัน่  คล่ืนและเสียง  อุณหพลศาสตร์  ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 

Emphasized on the applications of the laws of physics. Vectors. Motions in 1-, 2-, and 3- 

dimensions. Newton’ s laws of motion. Energy and work. Linear momentum. Rotation. Torque and 

angular momentum. Equilibrium and elasticity. Fluids. Oscillations. Waves and sound. Thermodynamics. 

The kinetic theory of gases.     

 

PHY 191   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                   1(0–2–2) 

(General Physics Laboratory I) 

 วชิาบังคบัก่อน : PHY 101/PHY 103 หรือ พร้อมกบั PHY 101/PHY 103 

การทดลองท่ีครอบคลุมเน้ือหา PHY 101/PHY 103 

 A laboratory course that accompanies the topics covered in PHY 101/PHY 103. 

CPE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวศิวกร 
(Computer Programming for Engineer) 

3(2-2-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
                      หลกัของโปรแกรมรูปแบบและความหมาย ส่วนปฏิบติัการเน้นการเสริมสร้างทกัษะและ
ประสบการณ์ดา้นการเขียนโปรแกรมโดยเน้นท่ีโปรแกรมภาษาซี มีส่วนปฏิบติัการเพื่อเพิ่มประสบการณ์
โปรแกรมให้นกัศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาหลกัคือ การรับขอ้มูล และการส่งออก การใชโ้ปรแกรมยอ่ย
ฟังกช์นั ค  าสัง่ตดัสินใจ และค าสัง่ท างานแบบวนรอบ แถวล าดบั การเขียนโปรแกรมยอ่ยฟังกช์นั ขอ้มูลชนิด
ตวัช้ี การด าเนินงานเก่ียวกบัแฟ้มขอ้มูล และขอ้มูลชนิดโครงสร้าง แนะน าการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุโดย
ใชภ้าษาซีพลสัพลสั 
                       Programming concepts will be covered while the syntax and semantics of C language will 
be emphasized.   Lab hours will focus on programming experience. Subject matter includes input, output, 
expression grammar, library function calls, selection structures, looping construction, arrays, writing 
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functions, understanding pointers, file processing, and using structures. An introduction to object-oriented 
programming with C++ will also be covered. 

CPE 111 เปิดโลกวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 
(Computer Engineering Exploration) 

3(2-2-6) 

 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี  
                      แนะน าหลกัการเชิงปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ซ่ึงได้แก่ 
วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ วงจรดิจิทลั และการเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  การลง
มือปฏิบติัเนน้ทั้งโปรแกรมจ าลองและปฏิบติัการจริงในหวัขอ้ต่างๆดงักล่าวขา้งตน้  
                      Introduction to practical concepts of computer system and its components including basic 
electric circuits, electronic devices ,  logic gates and digital circuits, and hardware interfacing. Hands-on 
experience focuses on computer simulations and experiments on the mentioned topics. 

CPE 131 การเขียนโปรแกรมกบัโครงสร้างข้อมูล 
(Programming with Data Structure) 

3(2-2-6) 

 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี  
       แนะน าแนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมท่ีเน้นโครงสร้างขอ้มูลแบบไดนามิกส์เช่น 

รายการโยง ตน้ไม ้กราฟ ตารางแฮช และเทคนิคส าหรับสร้างและใชง้านโครงสร้างขอ้มูลดงักล่าว เนน้การ
สร้างโมดูลทัว่ไปและการน ามาใชซ้ ้ า ตลอดจนการใชง้านในโมดูลเชิงซ้อนในระบบซอฟต์แวร์ แนะน า
แนวคิดของกระบวนการและขอ้มูลนามธรรม การห่อหุม้ การซ่อนขอ้มูลและการวางต าแหน่งวตัถุ มีการใช้
งานภาษาซีและภาษาจาวา มีการฝึกปฏิบติั 
                       Introduces the fundamental concepts of writing program with an emphasis on dynamic data 
structures such as linked lists, trees, graphs and hash tables, and techniques for building and using these 
structures. Focuses on creation of general, reusable modules and their use in multi-module software 
systems. Introduces the concepts of procedural and data abstraction, encapsulation, information hiding 
and object-orientation. Initially uses C for examples and exercises but also introduces the Java 
programming language. Includes weekly lab sessions. 
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CPE 213 การออกแบบอลักอริธึม 
(Algorithm Design) 

3(2-2-6) 

 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี  
     แนะน าแนวคิดของอัลกอริธึมท่ีครอบคลุมถึงกรรมวิธีการเรียกตัวเอง การวิเคราะห์

ประสิทธิภาพ การหยุด การประมาณค่าและความน่าจะเป็น ศึกษาคน้ควา้หัวเร่ืองท่ีส าคญัของอลักอริธึม 
เช่น การเดินทาง การสืบคน้ การเรียงขอ้มูล เซต การค านวณเชิงเปรียบเทียบความคลา้ย กรรมวิธีแบบฮิวริ
สติก พร้อมยกตวัอยา่งท่ีส าคญั มีการใชง้านภาษาซีและภาษาจาวา โดยมีการฝึกปฏิบติัประกอบดว้ย 
                    Introduces concepts of algorithms including recursion, efficiency analysis, halting, 
approximation and probability. Surveys important categories of algorithms such as traversals, searching, 
sorting, sets, similarity computations, and heuristic approaches, with important examples. Uses both C 
and Java for exercises and projects. Includes weekly lab sessions. 

CPE 332 ระบบฐานข้อมูลและออีาร์พ ี
(Database and ERP Systems) 

3(2-2-6) 

 วชิาบังคบัก่อน: CPE 131  
     แนะน าหลกัการวิเคราะห์ การออกแบบและการสร้างฐานขอ้มูลโดยเน้นหนักท่ีการลงมือ

ปฏิบัติ และเขียนโปรแกรมจัดการทั้ งส่วนหน้า เพื่อติดต่อกับผูใ้ช้และจัดการฐานข้อมูลในส่วนหลัง
สถาปัตยกรรมแบบ 3 ชั้ น แบบมีส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ด้วยเบราเซอร์ ทฤษฎีฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์
ฐานขอ้มูลส่วนใหญ่ เช่น ไมโครซอฟตเ์อสคิวแอล ออราเคิล และมายเอสคิวแอล หลกัของฐานขอ้มูลต่างๆ
เช่น ภาษาเอสคิวแอล การออกแบบฐานขอ้มูล การท าใหเ้ป็นบรรทดัฐาน ฐานขอ้มูลแบบหลายผูใ้ช ้การอา้ง
ถึงแบบมาตรฐานเช่น โอบีดีซี เอดีโอ เอกซ์เอ็มแอล เป็นตน้ หลกัการของอีอาร์พี เช่น การผลิต เอ็มอาร์พี 
การเงิน การบริหารงานบุคคล  และการจดัการคลงัสินคา้ 
                        Introduction to the practical concepts in database system analysis, design and 
implementation. Hands-on experience will also be emphasized in developing front-end software for a 
backend database of a client-server, 3-tier architecture with web browser interface. Theoretical aspects of 
relational databases general to most database products will be the focus, while specific database products 
including Microsoft SQL, Oracle, and MySQL will be covered. Database concepts covered include data 
modeling, SQL, database design, normalization, multi-user databases, access standards such as ODBC, 
ADO, and XML. Concepts in Enterprise Resource Planning will be covered throughout such as 
manufacturing, MRP, finance, human resource management, and inventory management. 
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CPE 341 โครงข่ายคอมพวิเตอร์ 
(Computer Network) 

3(2-2-6) 

 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี  
     แนวคิดพื้นฐานและโพรโทคอลในเครือข่ายส่ือสารคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะแบบไอพี 

เครือข่ายแบบสลบักลุ่มขอ้มูลและแบบสลบัวงจร สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบชั้น โพรโทคอลในชั้น
โปรแกรมประยกุต ์การเขียนโปรแกรมแบบซ็อกเก็ต ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี โพรโทคอลจดัเส้นทางแบบ
เจาะจงและแบบแพร่เฉพาะกลุ่ม โพรโทคอลในชั้นเช่ือมต่อและเครือข่ายท่ีใชก้ารเขา้ถึงหลายทาง มาตรฐาน
เครือข่ายเฉพาะท่ีแบบสายและไร้สาย รวมถึงโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตไร้สายระดบัพื้นฐาน 
                         Fundamental concepts and protocols in computer communication networks, particularly 
IP networks. Packet switching and circuit switching networks, layered network architectures. Application 
layer protocols, socket programming, TCP/IP protocol suite, unicast and multicast routing protocols, link 
layer protocols and multiple access networks. Wired and wireless local area network standards, and basic 
mobile Internet protocols. 
 
MEE 115   การเขียนแบบวศิวกรรม 

(Engineering Drawing) 
         2 (1–3–4 ) 
 

 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี  

                   อุปกรณ์เขียนแบบและการใช ้การประยุกต์รูปทรงเรขาคณิต    ตวัอกัษรและตวัเลข การเขียน
แบบออร์โธกราฟฟิกและการสเก็ต การก าหนดขนาดมิติและโน้ต ภาพฉายออร์โธกราฟฟิกของจุด เส้น 
ระนาบและรูปทรง การเขียนแบบและสเก็ตภาพไอโซเมตริก และภาพออฟบริก ภาพช่วยของจุดของเส้น 
ระนาบ และรูปทรง ภาพตดัและรูปแบบท่ีใชท้ัว่ไป 
                    Instruments and their use. Applied geometry. Lettering. Orthographic drawing and sketching. 
Dimensions and notes. Orthographic projection of points and lines, planes, and solids. Isometric and 
oblique drawing and sketching. Auxiliary view: points and lines, planes and solids. Sections and 
convention. 
 
MEE 214 กลศาสตร์วศิวกรรม 

(Engineering Mechanics) 
         3 (3–0–6) 

 
 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี  

                   ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสถิติศาสตร์ ระบบแรง และสมดุล การพิจารณาทั่วๆ ไป ส าหรับ
โครงสร้าง และความเสียดทาน งานสมมติ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพลวตั คิเนมาติคส์ และคิเนติคส์ของ
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อนุภาค คิเนติคส์ของระบบอนุภาค และคิเนมาติคส์ของวตัถุเกร็ง 
                   Introduction to Statiics, force systems and quilibrium, General considerations on structure, 
fricition and virtual work. Introduction to dynanics, kinematic and kinetics of particles. Kinetics of 
systems of rigid bodies. 
 
MEE 224 วศิวกรรมอุณหภาพ 

(Thermal Engineering ) 
          3 (3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน:  PHY 103 หรือวิชาเทียบเท่า  

                  (ส าหรับนกัศึกษานอกหลกัสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกล)  
                  ค  าจ ากดัความและแนวคิดพื้นฐาน คุณสมบติัของสารบริสุทธ์ิ งานและความร้อน กฎขอ้หน่ึงและ
ขอ้สองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี วฎัจกัรก าลงัและการท าความเยน็ ป๊ัมและเคร่ืองอดัอากาศ เคร่ืองยนต์
เผาไหมภ้ายใน ระบบการปรับอากาศ  
                  Definitions and basic concepts. Properties of a pure substance. Heat and work.  The first and 
the second laws of thermodynamics. Entropy.  Power and refrigeration cycles. Pump and compressor.  
Internal combustion engine.  Air-conditioning unit. 
 
EEE 102 เทคโนโลยไีฟฟ้า 1 (ไฟฟ้าก าลงั) 

(Electrotechnology I (power)) 
           3(2–3–6) 

 
 วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี  

                  ท าการทดลองในห้องปฏิบติัการเก่ียวกบัการหาลกัษณะจ าเพาะของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า เช่น      
หมอ้แปลงไฟฟ้า มอเตอร์ และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าชนิดต่างๆ ตามท่ีไดศึ้กษาในวิชา EEE 118 
(For non-electrical engineering students)  
                  Experiments on characteristics and performance of transformer, motor and generator  DC, AC 
1-phase and 3-phase, the topics covered in EEE 118. 
 
INC 111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 

(Electric Circuit Analysis)                                              
         3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี  
หน่วยพื้ นฐานของการวัด  ประจุไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า  แรงดันไฟฟ้า  ก าลังไฟฟ้า  

แหล่งจ่ายไฟ  กฎของโอห์ม  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  วงจรตวัตา้นทานแบบขนานและอนุกรม  การค านวณหา
แรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าแบบแบ่งแยก  การวิเคราะห์วงจรโดยวิธีโหนด  วิธีเมสหรือลูป ซูปเปอร์โพซิ
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ชนั  ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตนั  การส่งจ่ายก าลงัสูงสุด  วงจรแบบวายและเดลตา  พื้นฐานทฤษฎีสนามไฟฟ้า
และสนามแม่เหล็ก ตวัเก็บประจุและตวัเหน่ียวน า  วงจรพื้นฐานของตวัตา้นทานและตวัเหน่ียวน า  วงจร
พื้นฐานของตวัตา้นทานและตวัเกบ็ประจุ  วงจรพื้นฐานของตวัตา้นทาน ตวัเหน่ียวน า และตวัเกบ็ประจุ  การ
ตอบสนองทางธรรมชาติของวงจร RL, RC และ RLC การวิเคราะห์แบบเฟเซอร์  การวิเคราะห์ก าลงัไฟฟ้า
ในวงจรกระแสสลบั  

Basic unit of measurement, charge, current, voltage, power, electrical sources, Ohm’s law, 
Kirchhoff’s law, resistors in series and parallel circuits, voltage and current division calculation, circuit 
analysis using nodal, mesh(loop) and superposition, Thevenin and Norton theorems, maximum power 
transfer, wye and delta circuits, basic theory of electric and magnetic field, capacitor and inductor, basic 
RL and RC circuits, basic RLC circuits, natural response of RL, RC, and RLC circuits, phasor analysis, 
AC circuit power analysis. 

 
INC 212 สัญญาณและระบบ        

(Signals and Systems)                                                                                     
          3(2–2–4) 

 วชิาบังคบัก่อน: INC 111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าขั้นพืน้ฐาน 
(Electric Circuit Analysis) หรือที่เทียบเท่า  

 

                        พื้นฐานสัญญาณและระบบ ความสัมพนัธ์ระหว่างสัญญาณอินพุตและสัญญาณเอาต์พุต 
ประเภทของสญัญาณ ประเภทของระบบ อนุกรมฟริูเยร์และการแปลงฟูริเยร์แบบต่อเน่ือง การวิเคราะห์ทาง
ความถ่ี ทฤษฎีการแซมปล้ิง การแปลงฟริูเยร์แบบเวลาไม่ต่อเน่ืองและการแปลงฟูริเยร์อยา่งเร็ว ทบทวนเร่ือง
การแปลงลาปลาซและการใชง้านส าหรับวิเคราะห์ระบบแบบเชิงเส้นต่อเน่ืองไม่เปล่ียนตามเวลา ฟังก์ชนั
การตอบสนองทางความถ่ีของระบบแบบเชิงเส้นต่อเน่ืองไม่เปล่ียนตามเวลา การวิเคราะห์ตวักรองสัญญาณ
และการใชง้าน การแปลงแซดและการแทนระบบดว้ยแซดทรานสเฟอร์ฟังกช์นั ฟังกช์นัการตอบสนองเชิง
ความถ่ีของระบบแบบเชิงเส้นไม่ต่อเน่ืองไม่เปล่ียนตามเวลา การประมวลผลสัญญาณแบบไม่ต่อเน่ืองดว้ย
ตวักรองสญัญาณ ตวัอยา่งและการใช ้MATLAB ในการวิเคราะห์สัญญาณและระบบ 
                   Basic signals and systems, a relationship between input signal and output signals, signal 
types, system types. Continuous-time Fourier series and Fourier transform. Frequency-domain analysis. 
Fast sampling theorem.  The Fast Fourier Transform (FFT). Review of Laplace transform and its 
application to analyse continuous-time linear time invariant systems. Frequency response function of 
continuous-time linear time invariant systems. Filter analysis and applications. Z-transform and z-transfer 
function representations. Frequency response function of discrete-time linear time invariant systems. 
Discrete-time processing of discrete-time signals by discrete-time filtering. Application examples and the 
use of MATLAB for signal and system analysis. 
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INC 222 ทฤษฎีลอจิกและการออกแบบวงจรดิจิทลั 
(Logic Theory and Digital Circuit Design) 

          3(3–0–6) 

 วชิาทีต้่องศึกษามาก่อน : ไม่มี  
                         ระบบตวัเลขและรหัสต่างๆท่ีใชใ้นระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รหัสไบนารี บีซีดี เกรย ์แอสก้ี 

พาริต้ีบิทส าหรับการตรวจสอบความผดิพลาด ทฤษฎีบูลีนและตารางความจริง ลอจิเกท วิเคราะห์วงจรคอม

บิเนชัน การลดรูปฟังก์ชันโดยใช้วิธีต่างๆ เช่น ทฤษฎีบูลีน แผนผงัคาร์โน ระบบมลัติเพิลเอาท์พุท วง

จรแนน-นอร์ ตวัอยา่งการใชง้านวงจรลอจิก ฟลิปฟลอป การวิเคราะห์และออกแบบวงจรซีเควนเชียล วงจร

ซิงโครนสัและอะซิงโครนสั ไดอะแกรมการเปล่ียนสภาวะและตารางการเปล่ียนสภาวะ ไอซีดิจิทลัตระกูล

ต่างๆ (ทีทีแอล ซีมอส อ่ืนๆ) การน าไอซีตระกลูต่างๆมาต่อกนั ออกแบบวงจรดิจิทลัในระดบั SSI และ MSI 

วงจรถอดรหัสและวงจรเขา้รหัส วงจรมลัติเพล็กซ์และวงจรดิมลัติเพล็กซ์ วงจรนับและวงจรเล่ือนขอ้มูล 

วงจรเปล่ียนอนาลอกเป็นดิจิทลัและวงจรเปล่ียนดิจิทลัเป็นอนาลอก ออกแบบ สร้าง วิเคราะห์ และแกปั้ญหา

วงจรต่างๆ 

                          Number systems and Codes: binary, BCD, Gray, ASCII, parity method for error 

detection, Boolean theorems and truth tables, Logic gates, Combinational logic circuits, Simplifying logic 

circuit using Boolean theorems, Karnaugh map method, Multiple output, NAND and NOR gates, 

Applications of logic circuits, Flip-Flop, Sequential circuit analysis and design, Synchronous and 

Asynchronous circuits, State diagram and state table, Integrated-circuit logic families (TTL, CMOS etc.), 

IC interfacing, SSI and MSI logic circuit design, Decoder and Encoder, Multiplexer and Demultiplexer, 

Counter and shift register, A/D and D/A converter, Digital circuit design, implement, analysis and 

troubleshooting. 

 

INC 223 อเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับระบบอตัโนมัติ 

(Electronics for Automation System) 

          3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน :  INC 111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit 

Analysis) หรือที่เทียบเท่า 

 

พื้นฐานเซมิคอนดกัเตอร์และทฤษฎีของรอยต่อพีเอ็น คุณลกัษณะและการประยุกต์ใชง้าน
ไดโอดและซีเนอร์ไดโอด วงจรจัดรูปสัญญาณ วงจรจ่ายไฟตรงอย่างง่ายและการออกแบบวงจรทวี
แรงดันไฟตรง ทรานซิสเตอร์ 2 รอยต่อ (BJT) และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (FET)  การท างานและ
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คุณลกัษณะ ขอ้ก าหนดต่างๆ และเทคนิคการจดัไบแอส การวิเคราะห์ และการออกแบบวงจรขยายโดยใช้
ทรานซิสเตอร์ 2 รอยต่อ และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ออปแอมป์ ทฤษฎีการท างาน ลกัษณะสมบัติ 
ขอ้ก าหนดเฉพาะและการประยุกตใ์ชง้านออปแอมป์ ลกัษณะสมบติั ความเป็นเชิงเส้น และไม่เป็นเชิงเส้น 
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทางอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น วงจรแหล่งจ่ายไฟ วงจรกรองความถ่ีและวงจรขยาย
แบบต่างๆ เป็นตน้ การประยกุตใ์ชง้านอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และการทดลอง 

Basic semiconductor physics and p-n junction theory, Diodes and zener Diodes 
characteristics andallications, Wave shaping circuits, simple DC power supply and DC voltage multiplier 
circuit design, Bipolar Junction Transistor (BJT) and Field Effect Transistor (FET) operations, 
characteristics and specifications. DC biasing technique. Analysis and design of BJT and FET circuits,  
Operational amplifiers (op-amp), theory of operation, characteristic and applications of op-amp, linear 
and non-linear characteristics, Analysis and design of selected electronic circuits such as power supply, 
filter circuit, and amplifiers, application of electronic devices and experiments. 
 
INC 241 การควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได้      

(Programmable Logic Control)                                                        
          3(2–3–4) 

 วชิาบังคบัก่อน : INC 221 อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และการออกแบบ
วงจร (Electronics Devices and Circuit Design), INC 222 ทฤษฎี
ลอจิกและการออกแบบวงจรดิจิทลั (Logic Theory and Digital 
Circuit Design) หรือเทยีบเท่า 

 

ภาพรวมการควบคุมแบบล าดับและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ท่ีมาของระบบ
อตัโนมติั คณิตศาสตร์และลอจิกพื้นฐาน (ตวักระท าการแบบสองระดบั แบบดิจิทลั เชิงฐาน การจดัเก็บและ
แสดงตวัเลข การค านวณเชิงเลขและการเขา้รหัสเบ้ืองตน้ในคอมพิวเตอร์) ตวัตรวจจบัท่ีนิยมใชใ้นระบบ
อตัโนมติั อุปกรณ์พื้นฐานของงานควบคุม (ตวัหน่วงเวลา ตวันับ และการควบคุมแบบใช้วงจรควบคุม) 
อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั วงจรควบคุม การควบคุมมอเตอร์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม อุปกรณ์และวงจร
ควบคุมเชิงลม ตวักระท าการทางไฟฟ้า ตวัขบัมอเตอร์ ตวักระท าการแบบสองระดบัพื้นฐาน ภาพรวมและ
การแบ่งชั้นของพีแอลซี การประยุกต์ใช้งานพีแอลซี หน่วยโปรแกรมพีแอลซี โปรแกรมส าหรับเขียน
โปรแกรมในพีแอลซี ภาษาแลดเดอร์เบ้ืองตน้ การเขา้ถึงหน่วยความจ า ตวัหน่วงเวลา ตวันบั การวิเคราะห์
ปัญหาและการออกแบบโปรแกรม ตวักระท าการแบบการประมวลผลขอ้มูล ส่วนติดต่อผูใ้ชแ้บบทอ้งถ่ิน 

Overview of sequence control and its industrial applications, History of automation, Basic 
mathematics and logic (Binary logic operations, Digital operations, Base, Number representation, Basic 
computer arithmetic and coding),  Common sensors for industrial automation, Basic control components 
(Timer & counter, Hard wire control), Safety components, Control circuits, Motor control, Robotics,  
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Pneumatic components and circuits, Electric actuator, motor drives, Basic logic operation, Overview and 
classification of PLC, PLC applications, Programming unit and PC Software, Introduction to LADDER 
diagram, Addressing, Timer, Counter, Problem analysis and program structure design, Data processing 
operation, Local Human Machine Interface (HMI) 

 
INC 252 ปฏิบัติการดิจทิัลและอเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับวศิวกรรมอตัโนมัติ         

(Digital and Electronics Laboratory for Automation Engineering)                                          
         1(0–3–3) 

 วชิาบังคบัก่อน :  INC 111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit 
Analysis) หรือที่เทียบเท่า 

 

วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบอเนกประสงค ์ออสซิลโลสโคป การออกแบบวงจร
ดิจิทลัพื้นฐาน การออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์พื้นฐาน  

Basic electrical circuit, Multimeter, Oscilloscope, Basic digital circuits design, Basic 
electronic circuits design. 

 
INC 281 โครงงานแบบบูรณาการ I 

(Capstone Project I)                                                                                 
           2(0–4-4) 

 วชิาทีต้่องศึกษามาก่อน :   CPE การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส าหรับวศิวกร Computer Programming for Engineer, INC 223 
อเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับระบบอตัโนมัติ Electronics for Automation 
System และ INC222 ทฤษฎีลอจิกและการออกแบบวงจรดิจิทลั (Logic 
Theory and Digital Circuit Design) หรือเทยีบเท่า 

 

โครงงานท่ีบูรณาการระหว่างวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทลั และ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
นกัศึกษาจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย และลงมือปฏิบติัจริงในการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ตามโจทยท่ี์ก าหนด 

Students will be assigned in groups and work on a project that requires knowledge of 
electronics, digital systems, and computer programming. 

 
INC 300 การฝึกงานอุตสาหกรรม                   

(Industrial Training)                                                                         
        2 (S/U) 

 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี  
                    นกัศึกษาจะตอ้งเขา้ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่นอ้ยกวา่ 6 สปัดาห์ ในช่วงปิดภาคฤดู

ร้อน      



97 
 

                   All students are required to undergo industrial training for a minimum period of six weeks 

during University’s summer break. 

 

INC 311 สถิติส าหรับวศิวกรและระบบคุณภาพ 
(Engineering Statistics and Quality System)                                                                                 

         3(3–0-6) 

 วชิาทีต้่องศึกษามาก่อน : ไม่มี  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มต่อเน่ือง ตวัแปรสุ่มไม่ต่อเน่ือง ตวัสร้างตวัแปรสุ่ม ตวั

แปรสุ่มแบบหลายตวัแปร ฟังก์ชันความหนาแน่นร่วม กระบวนการสุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
แนะน าการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิพาเรโต แผนภูมิก้างปลา แผนภูมิควบคุมเชิงผนัแปร 
แผนภูมิควบคุมคุณลักษณะ ความสามารถของกระบวนการ กระบวนการเชิงสถิติแบบหลายตัวแปร 
กระบวนการควบคุมสถิติแบบทนัเวลา  

Fundamental of probability, Continuous random variables, Discrete random variable, 
Random generator, Multiple  random variables, Joint density function, Random process, Analysis of 
variance (ANOVA), Introduction to statistical process control (SPC), Pareto diagram, Cause and Effect 
diagram, Variable control charts, Attribute control charts, Process capability, Multivariable statistical 
process control, Real time SPC. 

 
INC 331 การวดักรรมวธีิทางอุตสาหกรรม       

(Industrial Process Measurement)                                                                   
          3(2–2–4) 

 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี  
                        แนะน ามาตรวิทยา นิยามและความหมายพื้นฐานของการวดั คุณสมบติัเชิงสถิตและเชิงจลน์ 
ความน่าจะเป็นและสถิติ ความไม่แน่นอน การวดัมิติ แรง แรงบิด ความดนั อตัราการไหล ระดบั การวดั
อุณหภูมิและฟลกัซ์ความร้อน การวดัอ่ืนๆ สัญลกัษณ์ในระบบการวดัและควบคุม วิธีการควบคุมกรรมวิธี 
เคร่ืองควบคุมเคร่ืองมือวดัปริมาณอ่ืนๆ การเลือก ติดตั้งและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวดั 
                         Introduction to metrology engineering.  Basic concepts of measurement. static and 
dynamic characteristics of signals.  Probability and statistics, Uncertainty analysis. Dimension. Force, 
Torque, Pressure, flow and level measurements.  Temperature and heat – flux measurement. 
Miscellaneous measurements  Process instrumentation symbology and diagram., choice and economic of 
process control systems. Selection, Installation and maintanance of  Instruments. 
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INC 343 ระบบการควบคุมแบบป้อนกลบั 
(Feedback Control System) 

          3(2–2–4) 

 วชิาบังคบัก่อน: INC 212 สัญญาณและระบบ (Signals and Systems) 
หรือเทยีบเท่า 

 

                       โครงสร้างการควบคุม : การควบคุมแบบวงรอบเปิดและการควบคุมแบบวงรอบปิด 

แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของระบบ การวิเคราะห์ฟังก์ชนัถ่ายโอน การวิเคราะห์แบบจ าลองปริภูมิสถานะ 

บล็อกไดอะแกรม แผนผงัการไหลของสัญญาณ การแปลงระบบเป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์ ท่ีสภาวะสมดุล 

การวิเคราะห์ท่ีสภาวะชั่วขณะและโดเมนเวลา เง่ือนไขเสถียรภาพของรูท วิธีการตอบสนองเชิงความถ่ี   

เสถียรภาพไนควิส โพลาพล็อต โบเดพล็อต แผนผงันิโคล การออกแบบตวัชดเชยดว้ยวิธีทางโดเมนเวลา 

ทางเดินราก การออกแบบตวัชดเชยดว้ยวิธีทางโดเมนความถ่ี การใชโ้ปรแกรม เช่น โปรแกรม MATLAB 

ช่วยในการออกแบบทางระบบควบคุม     

                      Open-loop and Closed-loop control. Mathematical models. Analysis of transfer functions 
and state equations. Block diagrams. Signal-flow graph. Linearization. Analysis of steady-state response. 
Routh-Hurwitz criterion. Frequency-domain analysis: Nyquist’s stability, polar plot, Bode plot, Nichol’s 
chart. Root locus. Compensator design in time and frequency domain. Design with MATLAB. 
 
INC 344 การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม                                                              

(Industrial Process Control) 
          3(3–0–6) 
 

 วชิาบังคบัก่อน :   INC 341 การสร้างแบบจ าลองของระบบและ
วเิคราะห์ (System Modelling and  Analysis) หรือเทยีบเท่า 

 

นิยามและความหมายของการควบคุมกรรมวิธีตามมาตรฐานของ ISA หลกัการของกรรมวิธี
แบบต่อเน่ือง ทบทวนพื้นฐานระบบควบคุม แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ คุณลักษณะของ
กรรมวิธีในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบติั สัญลกัษณ์และแผนภาพของเคร่ืองวดัและกระบวนการตามมาตรฐาน 
ISA อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ควบคุมตวัสุดทา้ย อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์แปลงสญัญาณ การปรับแต่งตวั
ควบคุมโดยวิธีการเชิงทฤษฎีและวิธีการเชิงปฏิบติั โครงสร้างการควบคุม แบบวงจรเด่ียว แบบอนุกรม แบบ
ป้อนไปขา้งหน้า แบบสัดส่วน แบบเลือก แบบอิงความส าคญัและการควบคุมแบบหลายตวัแปร การใช้
คอมพิวเตอร์จ าลองการท างานของระบบควบคุมกระบวนการ ตัวอย่างการควบคุมกระบวนการ
อุตสาหกรรม เช่น การควบคุมหมอ้ตม้  การควบคุมหอกลัน่ การควบคุมกงัหนัไอน ้า  

Process Control terminology and definition referring to ISA standard, Principles of 
continuous process, Review of control systems foundation, Mathematical modeling of process, 
Theoretical and experimental process characteristics, Process instrumentation symbol and diagram 
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referring to ISA standard, Final control elements, Controller, and Converter, Theoretical and 
experimental controller tuning. Control structures single loop, cascade, feedforward, ratio, selective, 
override, and multivariable control. Computer simulation of process control systems, Examples of 
industrial process control such as boiler control, distillation control, steam turbine controls. 

 
INC 345 ระบบควบคุมล าดับขั้นและการออกแบบ    

(Sequence Control Systems and Design) 
         3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน: INC212  Signals and Systems หรือวิชาเทียบเท่า  
                           พื้นฐานกระบวนการผลิต ขั้นตอนการออกแบบและการติดตั้ง สูตรการผลิต แผนภูมิฟังกช์นั
ล าดบัขั้น โมเดล ISA 88  หลกัการควบคุมแบบแบ็ตซ์ การจดัการแผนการผลิต   การออกแบบและเขียน
โปรแกรมแบบแบต็ช ์ กรณีศึกษาของการควบคุมแบต็ช์ 
            Introduction to manufacturing process. Process design and construction. Recipes. 
Sequential function chart (SFC). ISA 88 model. Batch control concepts. Production planning. Batch 
programming. Case studies of batch control. 
 

INC 351 การเขียนแบบระบบควบคุมกระบวนการและระบบเคร่ืองมือวัด 
(Process Control System and Instrumentation Drawing) 

          1(0–3–3) 

 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี  

                        แนะน าการเขียนแบบ ระบบควบคุมกระบวนการและระบบเคร่ืองมือวดั สัญลกัษณ์ และค า
ย่อ แผนภาพ P&ID แผนภาพ SAMA กฎเกณฑ์การป้องกัน กฎเกณฑ์การก าหนดพื้นท่ีอนัตราย เกณฑ์
ขอ้ก าหนดของการเดินท่อ และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
                        Introduction to process control and instrumentation drawing. Process control and 
instrumentation equipment. Symbols and abbreviations. P&ID diagram. SAMA diagram. Protection code. 
Hazardous area Code. Color code. Piping specifications and related standard. 
 
INC 362 ระบบควบคุมและติดตามด้วยคอมพวิเตอร์  

(Computer-based Control and Monitoring Systems)                                                               
          3(2–2–4) 

 วชิาบังคบัก่อน: CPE 100  Computer Programming for Engineer  
หรือเทยีบเท่า 

 

                         แนะน าระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ระบบควบคุมและติดตามตรวจสอบดว้ยคอมพิวเตอร์ใน
ระบบวดัและควบคุมอตัโนมติั ทั้งส่วนท่ีเป็นซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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ส าหรับระบบควบคุมและติดตามตรวจสอบดว้ยภาษาซี ภาษาซีชาร์ป รวมถึงการเขียนโปรแกรมดว้ยแลปวิว
และแมทแลปซิมูลิงค์ การเขียนโปรแกรมภาษาซีส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อท าการประมวลผล
สัญญาณดิจิทัลและแอนะล็อก เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ท าในระบบ
อตัโนมัติ การออกแบบและพัฒนารูปแบบของขอ้มูลเพื่อการส่ือสารขอ้มูลระหว่างคอมพิวเตอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การออกแบบและพฒันาระบบควบคุมและติดตามตรวจสอบดว้ยคอมพิวเตอร์ใน
ระบบวดัและควบคุมอตัโนมติัเพื่อการใช้งานจริง  ศึกษาและออกแบบวงจรตรวจวดัสัญญาณ  ปรับปรุง
สญัญาณ และวงจรขบัอุปกรณ์ต่างๆ 
                         Introduction to microprocessor, the Computer-Based Control and Monitoring Systems 
used in automation systems including software and hardware. Computer programming for Control and 
Monitoring Systems, i.e., C, C#, LabVIEW and Matlab-Simulink. Programming for microcontroller to 
process digital and analog signals. Programming techniques for microcontroller-based automation 
systems. Protocol design and development for data communication between computer and 
microcontroller. Design and develop real-word applications for Computer-based Control and Monitoring 
Systems. Study and design sensor circuits, signal conditioner circuits and driver circuits. 
 
INC 363 ระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ทางอุตสาหกรรม 

(Industrial Network and Software)                                                               
            3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี  
                        โมเดลอา้งอิงของ OSI (7 ระดบั) พื้นฐานการส่ือสารขอ้มูล การมอดดูเลชนัแอนะล็อกและ
ดิจิทลั วิธีการควบคุมช่องทางส่ือสาร (Master Slave/Token Passing/CSMA) ชั้น การส่ือสารขอ้มูลแบบไร้
สาย โปรโตคอลระดบัชั้นเครือข่ายและชั้นน าส่งขอ้มูล การส่ือสารขอ้มูลแบบไร้สาย โมเดล ISA95 ในงาน
ระบบอตัโนมติั เครือข่ายระดบัเซนเซอร์ เครือข่ายระดบัอุปกรณ์ เครือข่ายระดบัหน่วยควบคุม เครือข่าย
เซนเซอร์แบบไร้สาย มิดเดิลแวร์ทางอุตสาหกรรม (OLE for process control) เทคโนโลยีฐานข้อมูล 
เทคโนโลยีเวบ็ การประมวลแบบคลาวด ์การประมวลผลแบบฟอกซ์ ความปลอดภยัระบบเครือข่ายในงาน
อตัโนมติัและระบบจดัการความปลอดภยั 
                         OSI reference model (7 layers), Fundamentals of data communication, Analog and Digital 
modulation, Medium Access Control methods (Master Slave/Token Passing/CSMA), Network and 
Transport protocols, Wireless data communication, ISA 95 Model in automation, Sensor networks, 
Fieldbus Networks, Control Level Networks, Wireless Sensor Networks, Industrial Middleware (OLE for 
process control), Database Technology, Web Technology, Cloud Computing, Fog computing, Cyber 
Security in Automation, Functional Safety System. 
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INC 364 ระบบจัดการการผลติ 
(Manufacturing Execution System)                                                               

          3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี  
                        ความรู้เบ้ืองตน้ของสารสนเทศการผลิต การผลิตเบ้ืองตน้ องคป์ระกอบในการผลิต:รูปแบบ 
คุณลกัษณะ ทรัพยากร และคิว นิยามท่ีส าคญัในการผลิต:งานคงคา้ง อตัราผลผลิต รอบเวลาการผลิต อตัรา
คอขวด ลกัษณะการสุ่มในการผลิต การจ าลองการสุ่ม การจ าลองการผลิตดว้ยซอฟตแ์วร์ ARENA กฎการ
จดัสรรและประสิทธิภาพการใชง้าน ระบบจดัเก็บขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูลดว้ยการใช ้IDEF0 และ 
IDEF1X รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ 
             Introduction of Manufacturing Execution Systems (MES). Basic Manufacturing Line. 
Elements of Simple Process system: Entities, Attributes, Resources, and Queues. Definitions in Simple 
Process System: Work in Progress, Throughput, Cycle Time, Bottleneck rate, Raw process time.  
Randomness in manufacturing process.  Random generator. Simulation of manufacturing process by 
ARENA software. Schedule rule and utilization. Plant Information System. Database system design by 
IDEF0 and IDEF1X. Dashboard for manufacturing performance.   
 
INC 365 บัญชีบริหารและการเงินเบือ้งต้นส าหรับระบบออีาร์พ ี                

(Introduction to Managerial and Financial Accounting for ERP 
System) 

           3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี  
                     พื้นฐานบญัชีและการเงิน ผูใ้ชข้อ้มูลทางบญัชี คุณลกัษณะท่ีส าคญัของขอ้มูลทางบญัชี งบ
การเงิน การเตรียมจดัท างบดุล งบกระแสเงินสด ดชันีทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางบญัชี การวางแผน
บริหารธุรกิจองค์กร งบการเงินในกระบวนการผลิต พื้นฐานการบญัชีบริหารและบญัชีตน้ทุนเบ้ืองตน้ 
พฤติกรรมตน้ทุน ตน้ทุนเต็ม ตน้ทุนบริหารและการด าเนินงาน ตน้ทุนต่อโครงการ  ตน้ทุนการผลิตต่อ
แบตซ์ แหล่งเงินทุน บทบาทของตลาดหลกัทรัพย ์การบริหารสินคา้คงคลงั ลูกหน้ีและเงินสด การตดัใจ
ลงทุน แผนงานและงบประมาณ ระบบรายงานทางธุรกิจ ระบบธุรกิจอจัฉริยะและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ 
การบริหารประสิทธิภาพองคก์ร 
             Introduction to accounting and finance. Users of accounting information. Key 
characteristics of accounting information. Financial statement. Income statement.  Preparing financial 
statement. Cash flow statement. Financial ratio indexes. Accounting Information Systems. Enterprise 
Resource Planning. Financial Accounting in manufacturing process.  Fundamental of management 
accounting and cost accounting. Behaviors of costs. Full costing. Overheads. Job costing. Batch costing. 
Sources of finance. The role of stock exchange. Managing inventories. Receivables and cash. Investment 
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decisions. Time horizon of plans and budgets. Business Report Systems. Business Intelligence and 
Business Analytics. Corporate Performance Management. 
 
INC 366 ระบบสมองกลฝังตัวที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์และ            

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ 
3(3–0–6) 

 (Microprocessor/Microcontroller-based Embedded Systems and Applications) 
วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี 

  พื้นฐานระบบสมองกลฝังตวั  การพฒันาระบบสมองกลฝังตวัโดยใชภ้าษาชั้นสูง(ซี หรือ
อ่ืนๆ) อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการพฒันา ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาแอสเซมบลีและซี การจดัพื้นท่ี
หน่วยความจ า  จุดเด่นต่างๆของภาษาซี ท่ีเอามาใชใ้นการเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตวั การพฒันา
ซอฟต์แวร์ท่ีย ัง่ยืน และบ ารุงรักษาได้ เทคนิคการทดสอบและก าจดัความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ การ
ออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ไลบรารี หลกัการของคิวและกาเขียนโปรแกรมไลบราร่ี หลกัการเขียน
โปรแกรมแบบแบ็คกราวด์และฟอร์กราวด์ การออกแบบและการเขียนโปรแกรมไฟไนทส์เตทแมชีน การ
เขียนโปรแกรมสมองกลฝังตวัส าหรับการประยกุตท์างดา้นการวดัและควบคุม  
  Introduction to embedded systems, Embedded system development using high-level 
language (C or others),  IDE software tools, Assembly and C relationship, Memory model, C language 
features for embedded systems programming, Sustainable and maintainable software development, 
Software testing and debugging techniques, Software library design and implementation, Queue concept 
and library programming, Background and foreground programming concept, Finite state machine design 
and programming,  Embedded system programming for measurement and control applications. 
 
INC 382 โครงงานแบบบูรณาการ 2 ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมอตัโนมัติ  

(Capstone Project II for Automation Engineer Students) 
          2(0–4–4) 

 วิชาที่ ต้องศึกษามาก่อน  : INC 281 โครงงานแบบบูรณาการ 1 
(Capstone Project I) หรือเทยีบเท่า 

 

                    โครงงานท่ีบูรณาการระหว่างศาสตร์ขั้นสูงต่างๆท่ีนักศึกษาไดเ้รียนผ่านมา  นักศึกษาจะถูก
แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย และลงมือปฏิบติัจริงในการออกแบบและสร้างอุปกรณ์หรือแกปั้ญหาตามโจทยท่ี์ก าหนด 
                    Students will be assigned in groups and work on a project that requires knowledge of the 
advance classes to demonstrate how they can integrate all knowledge together in order to solve a complex 
engineering problem. 
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INC 391   ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  
(Industrial  Safety) 

          3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน :  ไม่มี  
                   ธรรมชาติของอุบติัภยัในงานอุตสาหกรรมและความจ าเป็นของการป้องกนัอุบติัภยั การวางแผน
เพื่อความปลอดภยั เช่น  ในการวางผงัโรงงาน การติดตั้ง เคร่ืองป้องกนัในเคร่ืองจกัร การบ ารุงรักษา และ
อ่ืน ๆ ความปลอดภยัในงานเฉพาะดา้น เช่น การขนถ่ายพสัดุ การเช่ือมโลหะ การปฏิบติังานหมอ้ไอน ้ า 
ไซโล ไฟฟ้า สารพิษ สารไวไฟ และวตัถุระเบิด องคก์รและการบริหารความปลอดภยั  การจดัอบรมเก่ียวกบั
ความปลอดภยัและการศึกษาเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการวิเคราะห์อุบติัเหตุ 
                    Nature of accident in industrial and the need of accident prevention.  Planning for safety such 
as plant layout, machine guarding, maintenance, etc.  Safety in specific hazard such as handling of 
materials, welding, boiler operation, silo, electricity, toxic materials, flammable and explosive materials,  
Organization and administration of safety program.  Safety training and cost study in accident analysis. 
 
INC  411 คณติศาสตร์วศิวกรรมขั้นสูง 

(Advanced Engineering Mathematics) 
          3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี  
            การประยุกต์ใช้สมการอนุพนัธ์ย่อยแบบเชิงเส้น ก าลงัหน่ึง สอง และมากกว่า ในการหา
โมเดลของระบบ  ค  าตอบของสมการอนุพนัธ์ย่อยแบบเชิงเส้น  ทฤษฎีพื้นฐานของระบบท่ีอธิบายโดย
สมการอนุพนัธ์ย่อย  ค  าตอบของสมการโฮโมจีเนียสและนอนโฮโมจีเนียส  การแปลงรูปของสมการ
อนุพนัธ์ยอ่ยในมิติของความถ่ี  การหาค าตอบของสมการอนุพนัธ์ยอ่ยแบบเชิงเส้นโดยใชล้าปลาส 
             Applications of first-order, second-order, and higher-order linear ordinary differential 
equations (ODE) in system modeling. Solution to linear ODEs. Basic theory of systems of ODEs, 
Homogenous and nonhomogenous linear ODEs. Transforms of Derivative and Integrals ODEs, ODEs 
solution by Laplace Transform.      
 
INC  413 วศิวกรรมความน่าเช่ือถือส าหรับระบบการวดัและควบคุม 

(Reliability Engineering for Instrumentation Systems) 
           3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี  
              นิยามและค าส าคญัในวิศวกรรมความน่าเช่ือถือ สถิติท่ีเก่ียวเน่ืองในการวิเคราะห์ความ

น่าเช่ือถือ ความน่าเช่ือถือในการออกแบบทางวิศวกรรม โมเดลความลม้เหลวและความน่าเช่ือถือของระบบ 
การออกแบบท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความน่าเช่ือถือ การรักษาความน่าเช่ือถือของระบบ ระบบความปลอดภยัใน
ทางดา้นการวดัคุมอุตสาหกรรม 
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              Terms and definitions in reliability engineering. Statistics for reliability analysis. 
Reliability in engineering design. Failure model and reliability of systems. Design for reliability. 
Maintainability of systems. Safety for industrial instrumentation systems.  

 
INC  421 การขับและควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

(Electrical Motor Drive and Control)     
           3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน:  INC 223 อเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับระบบอตัโนมัติ 
Electronics for Automation System หรือเทยีบเท่า                                     

 

            ทบทวนหลักการของอุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ก าลังชนิดต่างๆ หลักการของวงจร
แม่เหลก็ไฟฟ้า พื้นฐานทางกลศาสตร์เบ้ืองตน้ กฎของนิวตนั โมเมนตข์องแรงเฉ่ือย ก าลงัและพลงังานไฟฟ้า 
การเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกล หลกัการของอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมมอเตอร์ ควอดแร็นท์ต่างๆ
ของการท างานส าหรับการควบคุมมอเตอร์ เทคนิคพลัส์วิดธ์มอดูเลชัน การควบคุมและการขบัมอเตอร์
กระแสตรง การควบคุมและการขบัมอเตอร์กระแสสลบั) แนะน าระบบควบคุมชั้นสูงส าหรับการควบคุม
การขบัมอเตอร์ไฟฟ้า 
             Review of power electronic devices. Magnetic circuit concept. Principle of Mechanics: 
Newton’s law, moment of inertia, electrical power and energy, electrical to mechanical energy 
conversion. Electronic motor control. Quadrants of motor control operation. Pulse width modulation 
techniques. DC motor control and drive. AC motor control and drive. Introduction to advanced control 
systems for electrical motor drive. 
 
INC 422 การควบคุมวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ก าลงัและมอเตอร์ไฟฟ้า      

(Control of Power Electronic Circuits and Electrical Motors) 
           3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน:   INC 223 อเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับระบบอตัโนมัติ 
Electronics for Automation System หรือเทยีบเท่า                                     

 

              แนะน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั ทบทวนหลกัการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงัชนิด
ต่างๆ เทคนิคการขบัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั   เทคนิคพลัส์วิดธ์มอดูเลชนั วงจรคอนเวอร์เตอร์ส าหรับ
อิเล็กทรอนิกส์ก าลงัชนิดต่างๆ การควบคุมส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ก าลงัชนิดต่างๆ การควบคุมและการขบั
มอเตอร์กระแสตรงและกระแสสลบั แนะน าระบบควบคุมชั้นสูงส าหรับระบบอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั         

               Introduction of power electronic systems. Review of power electronic devices.  Driving 
techniques for power electronic devices.  Pulse width modulation techniques.  Power electronic 
converters. Control strategies for power electronic circuits.  DC and AC motor control and drive. 
Introduction to advanced control systems applied to power electronic systems. 
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INC 431 ความปลอดภยัในการติดตั้งเคร่ืองมือวัด  
(Instrument Installation Safety)                                                               

          3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี   
               ระบบไฟฟ้า สายและเคเบิลไฟฟ้า ชนิด ลกัษณะเฉพาะ เกณฑก์ารเลือกการติดตั้งไฟฟ้า การ

ติดตั้งไฟฟ้าในอุตสาหกรรมและในอาคารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั แผงอุปกรณ์ บริภณัฑก์ารวดั ฟิวส์
และตัวตัดวงจร การป้องกันตวัน าจากภาระเกิน มอเตอร์และการช็อกไฟฟ้า ระบบสายดิน  การติดตั้ ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานท่ีๆอาจเกิดการระเบิดได ้การเดินสายสัญญาณของเคร่ืองมือวดั  การป้องกนัการ
รบกวนจากสญัญาณแม่เหลก็ไฟฟ้า 
              Electrical systems. Electric wire and cable: types, characteristics selection criteria. 
Electrical installation in industry and building related to safety. Panel board, metering equipment, fuses 
and circuit breaker. Protection of conductor against overloads. Motor and electric shock. Grounding 
system. Electrical Installations in Potentially Explosive Locations. Instrument signal cabling. 
Electromagnetic shielding.  
 
INC 441 ระบบการผลติอตัโนมัต ิ

(Manufacturing Automation Systems) 
           3(3-0-6) 

 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี  
         พื้นฐานระบบการผลิตในอุตสาหกรรม ระบบอตัโนมัติและเทคโนโลยีการควบคุม ตัว

ตรวจวัดและอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณควบคุม ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต ระบบหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม การคดัแยกช้ินงานและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  ระบบล าเลียงวตัถุและช้ินงาน ระบบการผลิต
อตัโนมติั ระบบควบคุมคุณภาพในการผลิต ระบบสนบัสนุนการผลิต 

          Introduction to production systems. Automation and control technologies. Sensor and 
actuator.  Computer for manufacturing. Industrial robot systems. Material sorting and handling. 
Transportation of material. Manufacturing systems. Quality control systems.  Manufacturing support 
systems. 

 
INC 442 ระบบควบคุมปริภูมิสถานะ  

(State Space Control Systems) 
          3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน:  INC 343 ระบบการควบคุมแบบป้อนกลบั Feedback 
Control System หรือเทยีบเท่า 

 

            แนะน าการใช้สมการปริภูมิสถานะ การจ าลองระบบดว้ยสมการปริภูมิสถานะ การแสดง
ระบบเชิงพลวตัในรูปของตวัแปรสถานะ  ความสามารถในการควบคุมได ้ ความสามารถในการสังเกตได ้
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การวิเคราะห์ความมีเสถียรภาพ  การออกแบบตวัควบคุมโดยใช้การป้อนกลบัสถานะ การออกแบบตวั
สงัเกต  การแยกกนัของตวัป้อนกลบัสถานะและตวัสงัเกต วิธีการออกแบบการควบคุมท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

                Introduction to state-space equations. System modeling using state-space equations. 
Dynamic of systems using state variables. Introduction to linear systems. Solution to state equations. 
Controllability. Observability. Stability analysis. Feedback control design. Observer design. Optimal 
control 

 
INC 443 ระบบควบคุมแบบดิจิทลั 

(Digital Control Systems)        
          3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน:  INC 343 ระบบการควบคุมแบบป้อนกลบั Feedback 
Control System หรือเทยีบเท่า 

 

แนะน าระบบควบคุมแบบดิจิทลัและระบบการสุ่มขอ้มูล ทฤษฎีการแซมปล้ิง การแปลงแซด 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบไม่ต่อเน่ืองในรูปของแซดและตวัแปรสถานะ การตอบสนองพลวตั
ของระบบบนระนาบแซด การวิเคราะห์เสถียรภาพ การสมมูลแบบไม่ต่อเน่ือง เทคนิคการออกแบบตวั
ควบคุมแบบดิจิตอล ไดแ้ก่ วิธีการเลียนแบบ วิธีรูทโลคสั วิธีการตอบสนองทางความถ่ี และการออกแบบ
ดว้ยวิธีการแทนท่ีโพลและการใชต้วัสงัเกต 

Introduction to digital control systems and data sampling systems. Sampling theorem. Z-
transform. Modelling of discrete-time systems on the z-domain and on the state variable domain. 
Dynamic response in Z-domain. Stability analysis. Discrete equivalents. Discrete controller design: 
emulation, root-locus, frequency-response methods, pole placement and observer design. 

 
INC 444 การออกแบบวิศวกรรมระบบรวม  

(Engineering Design of System Integration)                                                               
          3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี  
สถาปัตยกรรมระบบอตัโนมติั พื้นฐานวิศวกรรมระบบรวม ประเภทของโครงการทางดา้น

ระบบรวม (EPC/EPCm/PMC) ขอบเขตงาน วฏัจกัรโครงการ ขอ้ก าหนดโครงการ การออกแบบวิศวกรรม
ขั้นตน้ การออกแบบวิศวกรรมในรายละเอียด การส่งมอบงานทางวิศวกรรม ประกอบดว้ย การออกแบบ
แผนผงักระบวนการ การออกแบบ P&ID  การเลือกอุปกรณ์การวดัและควบคุม การออกแบบโครงสร้างการ
ควบคุม การออกแบบระบบลอจิกและอินเตอร์ล็อก การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบอัตโนมัติ การ
ออกแบบระบบจัดการความปลอดภัย การเขียนโปรแกรมควบคุม การออกแบบหน้าจอกราฟฟิก การ
ออกแบบระบบแจง้เตือน การออกแบบระบบเก็บขอ้มูล เอกสารการทดสอบ Factory Acceptance Test  
(FAT) เอกสารการทดสอบ Site Acceptance Test (SAT) และระบบฐานขอ้มูลโครงการ (วิชาแบบ PBL) 
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Automation System Architecture. Fundamental of Systems Integration. Project Types of 
systems Integration (EPC/EPCm/PMC). Scope of Works.  Project Life Cycle.   Project Definition. Front 
End Engineering Design. Detailed Engineering Design. Engineering Delivers. Process Flow Diagram 
design. Piping and instrumentation (P&ID) design. Instruments selections. Control Philosophy design. 
Logic and Interlock Diagram. Automation System Architect Design. Safety Instrumented System design. 
Controller programming. Graphic User Interface Design. Alarm design. Historian design. Factory 
Acceptance Test (FAT). Site Acceptance Test (SAT) and Project database. (PBL subject) 

 
INC 461 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวที่ท างานทันเวลา 

(Real-Time Embedded System Design) 
        3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน: INC366 หรือวิชาเทียบเท่า  
หลกัการของระบบท่ีท างานทนัเวลา   การออกแบบและเขียนโปรแกรมไฟไนทส์เตทแมชีน

ท่ีท างานตอบสนองต่อเหตุการณ์  หลกัการของเหตุการณ์และคิวของเหตุการณ์ หลกัการของจัม๊เทเบ้ิล 
หลกัการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการออกแบบไฟไนท์สเตทแมชีน การเขียนโปรแกรมไฟไนท์สเตทแมชีน  
หลักการของโปรแกรมแบบมัลติทาส์ค หลักการและจุดเด่นของระบบปฏิบัติการท่ีท างานทันเวลา 
องค์ประกอบและหน้าท่ีต่างๆของระบบปฏิบติัการท่ีท างานทนัเวลา  การออกแบบและเขียนโปรแกรม
ระบบมลัติทาส์ค การวิเคราะห์สมรรถนะดา้นเวลาของระบบท่ีท างานทนัเวลา 

Real-time system concept. Event-driven finite state machine design and programming. 
Event and event queue concepts. Jump-table concept. Finite state machine design concept and tool. Finite 
state machine programming. Multitask program concept. RTOS and kernel concept and features. RTOS 
components and functions. Multitask system design and programming. Real-time system timing 
performance analysis. 

 
INC 462   ระบบสมองกลฝังตัวลนุิกส์และการโปรแกรมทซีีพไีอพ ี

(Embedded Linux and TCP/IP Programing) 
           3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน:  INC 366 หรือวิชาเทียบเท่า  
ค าสั่งและการใชง้านระบบปฏิบติัการลินุกซ์ ระบบฝังตวัโดยมีฐานเป็นลินุกซ์ การใช้งาน

คอมไพล์เลอร์ อากิวเมน้ของฟังก์ชั่นหลกั การพฒันาโปรแกรมแบบแยกหลายไฟล์ การโปรแกรมแบบ
หลายขบวนการ การควบคุมเวอร์ชันของโปรแกรม ทีซีพีไอพีโปรโตคอลไลบราล่ีในระบบฝังตวั การ
โปรแกรมแบบไคลเอนเซอร์เวอร์ การโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา 

Linux OS commands and usage. Linux-based embedded systems. Complier usage. Main 
function arguments. Program development using multiple files. Multiprocess-Multithread programming. 
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Software subversion control system. TCP/IP protocol. Embedded TCP/IP stack library and programming. 
Client-server system programming. Mobile embedded system programming. 

 
INC 463 ระบบคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม 

(Industrial Computer Systems) 
           3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี  
ฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ การควบคุมกระบวนการแบบไม่ต่อเน่ือง ตวัควบคุมเชิงเลข 

และการประยุกต์ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต ระบบ
หุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม ระบบการผลิตแบบบูรณาการดา้นคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมแบบกระจาย และระบบ
สกาดา 

Computer systems hardware. Discrete state process control. Digital controller and 
applications. Computer aided design. Computer aided manufacturing. Industrial robot systems. Computer 
integrated manufacturing. Distributed control systems and SCADA. 

 
INC 464 การเช่ือมต่อของสรรพส่ิงและระบบอตัโนมัติ 

(Internet of Things and Automation) 
             3(3–0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : CPE 341  Computer Networks หรือวิชาเทียบเท่า  
                  เทคโนโลยีการเช่ือมต่อของสรรพส่ิงและประวติัความเป็นมา  การประมวลผลแบบคราวนด ์ 
เทคโนโลยีซอฟต์แวร์เชิงบริการ การออกแบบการบริการแบบกระจายศูนย์กลาง การส่งข้อมูลและ
โปรโตคอลแบบไม่ประสานเวลา (AMQP, MQTT, CoAP, XMPP, HTTP)  แนวทางการออกแบบอุปกรณ์
สมองกลฝังตวั  เทคโนโลยฐีานขอ้มูล  NoSQL  การออกแบบโปรแกรมเวบ็แบบปรับขนาดได ้ เทคโนโลยี
ความปลอดภยัในการเช่ือมต่อของสรรพส่ิง 
                   Internet of Things history and overview. Cloud computing. Software as a service.  Distributed 
service design patterns (distributed service, SOA, asynchronous, loose coupling, load distribution).  
Asynchronous communication and protocols (AMQP, MQTT, CoAP, XMPP, HTTP).  Embedded device 
development guideline.  NoSQL technology.  Scalable web application guideline.  Internet of Things 
security. 
 
 
 
 
 



109 
 

INC 482 การศึกษาโครงงานวศิวกรรมอตัโนมัติ                                     
(Automation Engineering Project Study) 

           3 (0–6–9) 
 

 วชิาบังคบัก่อน: ส าหรับนักศึกษาปีสุดท้าย  
                  นักศึกษาแต่ละคนหรือกลุ่มท าการเสนอหัวขอ้โครงงานทางวิศวกรรมอัติโนมัติ จากนั้ น
ท าการศึกษาออกแบบและสร้างโครงงานภายใตก้ารควบคุมของอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุ 
 An individual or a group of students proposes a topic related to automation engineering, study 
the topic’s feasibility, and design the overall system under the qualified faculty supervision. 
 
INC 484 โครงงานวศิวกรรมอตัโนมัต ิ

(Automation Engineering Project) 
            3(0–6–9) 
 

 วชิาบังคบัก่อน: INC 482  
                  ด าเนินการต่อเน่ืองจากวิชา INC 481 การศึกษาโครงงานวิศวกรรมอติัโนมติั เพื่อสร้างระบบท่ี
ออกแบบไวใ้หเ้สร็จสมบูรณ์ทั้งในทางทฤษฎีและฟังกช์นัการท างาน 
 Continue implementing the designed proposal from INC 485 until the project is completed in 
both theory and functionality. 
 
INC  491 หัวข้อพเิศษ 1 

(Special Topic I) 
            3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน: ตามทีผู้่สอนก าหนด  

หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในขณะนั้น หรือการพฒันาใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิศวกรรมระบบควบคุม
และเคร่ืองมือวดั (บรรยาย 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 

Current interesting or advance topics in the field of instrumentation and control 
engineering (Lecture - 3 hours/week). 

 
INC  492 หัวข้อพเิศษ 2 

(Special Topic II) 
          3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน: ตามทีผู้่สอนก าหนด  

หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในขณะนั้น หรือการพฒันาใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิศวกรรมระบบควบคุม
และเคร่ืองมือวดั (บรรยาย 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 

Current interesting or advance topics in the field of instrumentation and control 
engineering (Lecture - 3 hours/week). 
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INC  493 หัวข้อพเิศษ 3 
(Special Topic III) 

          3(2–2–4) 

 วชิาบงัคบัก่อน: ตามทีผู้่สอนก าหนด  

หัวขอ้ท่ีน่าสนใจในขณะนั้น หรือการพฒันาใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิศวกรรมระบบควบคุม
และเคร่ืองมือวดั (บรรยาย 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์และปฏิบติั 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 

Current interesting or advance topics in the field of instrumentation and control 
engineering (Lecture - 2 hours/week and Practice – 2 hours/week). 

 
INC  494 หัวข้อพเิศษ 4 

(Special Topic IV) 
            3(2–2–4) 

 วชิาบังคบัก่อน: ตามทีผู้่สอนก าหนด  

หัวขอ้ท่ีน่าสนใจในขณะนั้น หรือการพฒันาใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิศวกรรมระบบควบคุม
และเคร่ืองมือวดั (บรรยาย 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์และปฏิบติั 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 

Current interesting or advance topics in the field of instrumentation and control 
engineering (Lecture - 2 hours/week and Practice – 2 hours/week). 

 
INC  521 การระบุเอกลกัษณ์ของระบบ 

(System Identification) 
       3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน :  INC 212 หรือวิชาเทียบเท่า  

พื้นฐานของการระบุเอกลักษณ์ของระบบ ทบทวนเร่ืองสัญญาณแบบแรนดอมและ
กระบวนการสุ่ม ไวท์นอยส์ สัญญาณแบบ Pseudo random binary sequences (PRBS) การระบุเอกลกัษณ์
แบบไร้พารามิเตอร์ดว้ยวิธีการตอบสนองต่ออิมพลัส์และสญัญาณขั้นบนัได วิธีสหสัมพนัธ์ วิธีการวิเคราะห์
สเปกตรัม การประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด วิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดแบบทัว่ไป วิธีตวั
แปรเคร่ืองมือ วิธีค่าความผิดพลาดของการท านาย การหาโมเดลเชิงจลน์อนัได้แก่โมเดลแบบ ARMA 
โมเดลแบบ ARMAX การประมาณสเปกตรัมดว้ยโมเดลแบบ AR การหาโครงสร้างและล าดบัของโมเดล 
การตรวจสอบโมเดลการระบุเอกลักษณ์ในระบบหลายอินพุตและหลายเอาต์พุต ปัญหาของการระบุ
เอกลกัษณ์ในทางปฏิบติั 

Introduction to system identification.  Review of random signals and stochastic processes. 
White noise. Pseudo random binary sequences (PRBS). Nonparametric Identification using impulse and 
step response methods.  Correlation methods. Spectral analysis methods.  Parameter Estimation:  least 
squares, generalized least squares, instrumental variables, prediction error methods.  Dynamic models: 
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ARMA and ARMAX. AR spectral estimation. Structure determination and order estimation. Model 
validation. MIMO system identification.  Practical issues in system identification 

 
INC554 แมชีนวชัิน 

(Machine Vision) 
           3(3–0–6) 

 วชิาบังคบัก่อน :  ไม่มี  
วิชาน้ีอธิบายหลกัการ ทฤษฏีและการสร้างอลักอริทึมดา้นแมชีนวิชนั รวมทั้งระบบแมชีนวิ

ชนั โดยรวมหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี ภาพรวมของระบบแมชีนวิชนัไดแ้ก่ การประยกุตใ์ชง้าน การมองเห็นของคน 
ระบบรับภาพและการใหแ้สง การประมวลผลภาพดิจิทลัไดแ้ก่ การโอนยา้ยทางเรขาคณิต การโอนยา้ยความ
เขม้พิกเซล การกรองภาพเชิงพื้นท่ี และการกรองภาพเชิงความถ่ี อลักอริทึมดา้นแมชีนวิชนัไดแ้ก่ การแยก
ส่วนภาพ มอร์ฟโฟโลจี การตรวจจบัขอบ การแบ่งแยกและการประมาณรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน และ การ
คน้หาเทมเพลต โมเดลกลอ้งและงานระบบภาพสามมิติไดแ้ก่ การสอบเทียบกลอ้ง งานหุ่นยนตแ์ละวิชนั 
การโอนยา้นในสามมิติ อลักอริทึมดา้นแมชีนวิชนัท่ีเฉพาะเจาะจงตามการประยกุตใ์ชง้านไดแ้ก่ การจ าแนก
และการรู้จ าตวัอกัษร 

This course describes principles, theories and implementations of Machine Vision 
algorithms and system. It includes the following topics. Overview of Machine Vision System: 
Applications, Human Vision, Image Acquisition Systems, and Lighting. Digital image processing: 
Geometric Transformation, Intensity Transformation, Spatial Filtering and Frequency Filtering. Machine 
Vision Algorithms: Image Segmentation, Morphology, Edge Extraction, Segmentation and Fitting of 
Geometric Primitives, and Template Matching. Camera Models and Introductory 3D Vision: Camera 
Calibration, Robot Vision and 3D Geometric Transformation. Application-specific algorithms: 
Classification and Optical Character Recognition (OCR). 
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