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และอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
- ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai
Qualifications Register : TQR) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี
ภายในปีการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
2. วิศวกรทางด้านเครื่องมือวัด
3. วิศวกรทางด้านการวัดและควบคุม
4. วิศวกรทางด้านระบบอัตโนมัติ
5. ผู้ช่วยนักวิจัย
6. บุคลกรทางการศึกษา
7. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ

9. ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง คุณวุฒกิ ารศึกษา และเลขประจาตัวประชาชน ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1.

นายสถิตย์พร เกตุสกุล

ตาแหน่ง

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ปี พ.ศ.

เลขประจาตัว
ประชาชน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ประเทศไทย

2550

3160500103040

วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
ประเทศไทย
วศ.บ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
(วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด) ประเทศไทย

2555

วศ.ม. (วิศวกรรมหุ่นยนต์และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
ระบบอัตโนมัติ)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

2554

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

2.

นายธงชัย พจน์เสถียร

อาจารย์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

2547
3509900669444

2552
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3.

นางสาวธาริณี ทองเกิด

อาจารย์

3620700100236

2547

4.

นายปรีชา คมขา

อาจารย์

ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ประเทศไทย

2547
2543

3359900122919

5.

นายเอกชัย พรรณวัลย์

อาจารย์

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย

2549
2545

3169900267048
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8–10 สังคมไทยได้อัญเชิญหลัก
"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว
ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัด
อยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็ นปรัช ญาน าทางในกาพัฒ นาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้ เกิดภูมิคุ้มกันและมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ในช่วงการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ประเทศไทย
จะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้
เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า
ต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จึงมุ่งส่งเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ
(ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้ความสาคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและ
การลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ไม่ได้มุ่งเน้นแต่การเพิ่ม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่เพียงอย่างเดียว แต่ก็มุ่งเน้นเน้น การสร้างภูมิคุ้มกันในสังคม
ควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน การเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งที่สาคัญนอกเหนือการพัฒนาทางเศษฐกิจได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม
ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความสาคัญกับการ พัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกัน
ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถ จัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม และการ
เสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสาคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เ ป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็น
เศรษฐกิจ และสั งคมคาร์ บ อนต่าและเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม การเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้าน
สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมภายในประเทศมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุต สาหกรรมภาคตะวันออก ส่งผลให้ความ
ต้องการบุคลากรเพื่อปฏิบั ติงานในเขตอุตสาหกรรมมีมากขึ้น บุคลากรระดับปฏิบัติการในสายงาน
วิศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ ป็ นหนึ่ งในบุค ลากรที่ส าคัญ ที่ ทาหน้ า ที่ใ นการนาความรู้ท างด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาใช้ในการออกแบบโครงสร้างการผลิต
และการบริหารและการจัดการคุณภาพในการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่
สามารถใช้งานเครื่องมือวัดต่างๆ และสามารถใช้ระบบคอมพิว เตอร์ในการสั่ งงานอุปกรณ์ต่างๆ ให้
เป็นไปตามที่ผู้ ใช้ต้องการ ถือว่ามีความสาคัญ เป็นอันดับต้ นๆ ในการดูแลกระบวนการผลิต เชื่อมโยง
กระบวนการผลิต รักษาคุณภาพการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต บุคลากรผู้เชี่ยวชาญสาขานี้
จะเป็นกาลังสาคัญในการผลักดันภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพโดยรวมของ
ระบบการผลิต
กอปรกับการเสริมด้วยแนวคิดของเศรษฐกิ จพอเพียง ที่มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
ภาคการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็นฐานการผลิตที่ สามารถพึ่งพาในด้านปัจจัยยังชีพขั้นพื้นฐาน
ซึ่งจะทาให้เกิดความมั่นคงของระบบการผลิตโดยรวม อันจะนาไปสู่การลดภาระพึ่งพาเทคโนโลยีการ
ผลิตที่นาเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดเสถียรภาพทั้งในภาพรวมของภาคเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ความแข็ ง แกร่ ง ของภาค การผลิ ต ภายในประเทศยั ง เป็ น รากฐานที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้มีศักยภาพและเป็นเสาหลักด้านเทคโนโลยีในภูมิภาค เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย นอย่างเต็มรู ปแบบและจากรายงานของคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ รั ฐ บาลมี น โยบายส่ ง เสริ ม การวิ จั ย การพั ฒ นาเทคโนโลยี และการ
ประยุ กต์ใช้เทคโนโลยี ในกระบวนการผลิ ตต่างๆ โดยส่ งเสริมการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นรากฐานสาคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติเป็นหลักสูตรที่ได้มีการวางแผนการ
เรียนการสอนให้ส อดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นผลิตวิศวกรที่มีความรู้และทักษะทาง
วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ โดยเน้นการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ไ ด้เรียนรู้ให้เหมาะสม
กับ อุตสาหกรรมและการผลิ ตของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัว ของภาคอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาคตะวันออก ตลอดจนการส่งเสริมและให้ความสาคัญต่อการทานุบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย
และตระหนักถึงการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริการสังคม การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับ
ปรั ชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ว่า "พัฒนาคน พัฒ นา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี"
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ เป็นหลักสูตรที่ต้องอาศัยหลักการ
พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและหลักการคานวณเชิงตัวเลข จึงต้องมีความสั มพันธ์กับคณะวิทยาศาสตร์
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พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนการสอนวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ และวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน และคณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไปที่สนับสนุนการสอนวิชาทางด้านภาษา โดยอาจแบ่งเป็น
กลุ่มได้ดังนี้
กลุ่มวิชาภาษา
รับผิดชอบโดยคณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รับผิดชอบโดยคณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
กลุ่มวิชาด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรทาหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีและอาจารย์ผู้แทนจากในคณะหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเนื้อหาสาระ เพื่อดาเนินการ
ประสานงานในด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตวิศวกรที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ ให้มีขีด
ความสามารถในการน าเทคโนโลยี มาประยุกต์ใ ช้ ในงานอุ ตสาหกรรมการวัดคุ มและอัตโนมัติอย่า ง
เหมาะสม สอดรับกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านอาชีพในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการ
วัดคุมและอัตโนมัติ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนยกระดับการศึกษาของประชาชน ที่สาเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าได้มีโอกาส
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมี
ความพร้อมในการประกอบอาชีพทางวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
1.3.2 เพื่อผลิ ตบัณฑิตที่ส ามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ประยุ กต์ พัฒ นา และรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติที่เหมาะสม
1.3.3 เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
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1.3.4 เพื่อเผยแพร่และให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติแก่สังคม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ และมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดี สามารถสื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- พัฒ นาและปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต ร
เทคโนโลยี วิ ศวกรรมการวัด คุ ม
และอัตโนมัติ ให้ ได้ม าตรฐานไม่
ต่ากว่าเกณฑ์ของ สกอ. กาหนด
สอดคล้ อ งกั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ ที่
เกี่ยวข้องและเป็นสากล และให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
เทคโนโลยี
- ยกระดั บ ทรั พ ยากรสายวิ ช า
การและสายสนั บ สนุ น เพื่ อ
สนับสนุนการเรียนรู้

กลยุทธ์
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามี ส่ ว นร่ ว มในการ
พัฒนาหลักสูตร
- จัดเวทีสัมมนาวิชาการร่วมกับ
สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ๆและ
ภาคเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ เท คโ น โ ล ยี
วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
- อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรม
ด้านเทคนิคการสอนและวัดผล
- ส่งเสริมให้มีการนางานวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
- ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
- สนับสนุนทรัพยากรที่ใช้ในการ - จัดทาแผนการจัดหาวัส ดุและ
เรี ย นการสอนและสิ่ ง อ านวย ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ความสะดวก
และวิจัย
- จั ด ท าโครงการร่ ว มมื อ กั บ
ภาครั ฐ และเอกชนที่ ส ามารถ
สนั บ สนุน ในเรื่ อ งการเรีย นการ
สอนและวิจัย

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ
- รายงานผลการดาเนินงาน
- เอกสารเชิญผู้เชี่ยวชาญและ
รายงานการประชุม
- รายงานการสัมมนาและการ
แสดงผลงานต่างๆ
- เอกสารแผนการดาเนินการ
- จ านวนโครงการ ผลงานวิ จั ย
และคุณวุฒิของอาจารย์
- จานวนอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนา
- แผนการจัดหาครุภัณฑ์
- โครงการร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชน
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิดตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับระเบียบต่างๆ
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือ
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ช่ า งไฟฟ้ า ช่ า งไฟฟ้ า ก าลั ง ช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ช่ า งเทคโนโลยี โ ทรคมนาคม ช่ า งเครื่ อ งมื อ วั ด
(อิเล็กทรอนิกส์) ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างแมคคาทรอนิกส์ หรือ
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี (เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่)
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี (เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่)
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี

จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2557
2558
2559
2560 2561

ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

40
40
-

80
40
120
-

80
80
40
200
-

80
80
80
40
280
40

80
80
80
80
320
80

2.6. งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
เงินอุดหนุนการศึกษา
รวมรายรับ

2557

2558

1,120,000
400,000
1,520,000

3,360,000
1,200,000
4,560,000

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

5,600,000 7,840,000 8,960,000
2,000,000 2,800,000 3,200,000
7,600,000 10,640,000 12,160,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
งบประมาณที่ต้องการแต่ละปี (หน่วย: ล้านบาท)
หมวดเงิน
2557
2558
2559
2560
2561
งบเงินอุดหนุน
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,424,790 2,154,228 2,927,431 3,747,027 4,615,799
(เ งิ น เ ดื อ น พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย)
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินการ

(ค่ า ตอบแทน, ค่ า ใช้
สอย, สาธารณูปโภค)
3. ค่าครุภัณฑ์
รวม

860,000

910,000

950,000

970,000

980,000

10,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 5,000,000

12,284,790 13,064,228 18,877,431 19,717,027 10,595,799
จานวนนักศึกษา
40
120
200
280
320
ค่าใช้จ่ายต่อหัว
307,120
108,869
94,387
70,418
33,112
นักศึกษา

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักศึกษาเต็มเวลาเท่ากับ 77,645 บาท/คน
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3.1.3 รายวิชาแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับ
140103001
140103002

ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
วิชาเลือก

140103014

30
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

6
หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)

การเขียน 1
(Writing I)
140103015
การเขียน 2
3(3-0-6)
(Writing II)
140103016
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
140103017
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
หรือวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิด
สอน
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย – ปฎิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
120213400
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Computer in Everyday Life)
130013005
สถิติเบื้องต้นสาหรับการวิจัย
3(3-0-6)
(Basic Statistics for Research)
130313018
ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ
3(3-0-6)
(Human Body and Health)
หรือวิชาอื่นๆ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
10
หน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย – ปฎิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
140203901
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
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140203904

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
140203905
เศรษฐกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
140203906
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
140203907
ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
140303102
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
140303104
จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
140303201
การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
140303401
คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
140303601
มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
140303606
การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
140813901
จริยธรรมในการทางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
หรือวิชาอื่นๆ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
140303501
140303502
140303503
140303504
140303505
140303506

บาสเกตบอล
(Basketball)
วอลเลย์บอล
(Volleyball)
แบดมินตัน
(Badminton)
ลีลาศ
(Dancing)
เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
เทควันโด
(Taekwondo)

2
หน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย – ปฎิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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140303507

ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
140303508
เซปักตะกร้อ
1(0-2-1)
(Sepak-Takraw)
140303509
เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
140303510
ไท้จี๋/ไท้เก๊ก
1(0-2-1)
(Taiji/Thikek)
140303511
หมากล้อม
1(0-2-1)
(GO)
140303512
ฟีบ้า 33
1(0-2-1)
(FIBA 33)
หรือวิชาอื่นๆ กลุ่มวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอน

2. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
130113001
130113002
130203101
130203102
130203103
130313005
130313006
130313007
130313008

107
หน่วยกิต
21
หน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย – ปฎิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)

เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
120213100
120213101
120213102
120213103
120213104
120213105
120213106
120213107
120213108
120213109
120213200
120213201
120213301
120213302
120213600
120313107
120513101
120513201
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50
หน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย – ปฎิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Analysis)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Fields)
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
(Electrical Machine)
ระบบควบคุม
(Control System)
การผลิต ส่งจ่าย และกระจายทางไฟฟ้ากาลัง
(Electrical Power Generation, Transmission and Distribution)
เซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม
(Industrial Sensors and Control Devices)
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
(Electric Power System Analysis)
การออกแบบระบบไฟฟ้า
(Electrical System Design)
ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electrical and Electronics Laboratory)
ปฏิบัติการเซนเซอร์อุตสาหกรรม
(Industrial Sensor Laboratory)
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
(Digital Circuit and Logic Design)
ไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessor)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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120213110
120213111
120213112
120213202
120213204
120213206
120213303
120413109
120513200

- กลุ่มวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ 30
หน่วยกิต
- แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
- วิชาบังคับ
24
หน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย – ปฎิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
การออกแบบระบบการวัด
3(3-0-6)
(Instrumentation System Design)
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก
3(3-0-6)
(Pneumatic and Hydraulic System)
ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุม
2(0-6-2)
(Instrumentation Engineering Technology Practice)
ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
1(0-3-1)
(Power Electronics Laboratory)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุม
3(0-6-3)
(Instrumentation Engineering Technology Project)
มาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Metrology and Industrial Instrument Calibration)
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6)
(Thermofluids)
- วิชาเลือกเฉพาะด้าน

120213113
120213117
120213118
120213120
120213121
120213122
120213123

มคอ.2

6
หน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย – ปฎิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)

ระบบควบคุมดิจิทัล
(Digital Control System)
ระบบโรงงานอัตโนมัติ
(Factory Automation System)
การจัดการอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม
(Automation Management for Industry)
ระบบวัดคุมนิรภัย
(Safety Instrumentation System)
วาล์วควบคุมและตัวขับเคลื่อน
(Control Valves and Drives)
การออกแบบท่อในโรงงาน
(Piping Design for Industrial Plants)
หัวข้อคัดเฉพาะทางวิศวกรรมการวัดคุม
(Selected Topics in Instrumentation Engineering)

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

16
120213305

การวัดคุมเสมือนและระยะไกล
(Virtual and Remote Instrumentation)
- แขนงวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
- วิชาบังคับ

120213113
120213114
120213115
120213116
120213203
120213205
120213207
120213304
120413109

120213118
120213119
120213121
120213122
120213124

3(2-2-5)

24
หน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย – ปฎิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)

ระบบควบคุมดิจิทัล
(Digital Control System)
การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม
(Industrial Process Control)
การสื่อสารข้อมูลทางอุตสาหกรรม
(Industrial Data Communication)
ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
(Industrial Automation System)
ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอัตโนมัติ
(Automation Engineering Technology Practice)
ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม
(Industrial Process Control Laboratory)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอัตโนมัติ
(Automation Engineering Technology Project)
ระบบสกาดา
(SCADA System)
วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)
- วิชาเลือกเฉพาะด้าน

120213111

มคอ.2

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

6
หน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย – ปฎิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)

อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics)
การจัดการอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม
(Automation Management for Industry)
วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
(Introduction to Robotics)
วาล์วควบคุมและตัวขับเคลื่อน
(Control Valves and Drives)
การออกแบบท่อในโรงงาน
(Piping Design for Industrial Plants)
หัวข้อคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอัตโนมัติ
(Selected Topics in Automation Engineering)

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

17
120213306

มคอ.2

การประมวลผลภาพเชิงอุตสาหกรรม
(Industrial Image Processing)

- กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
120213700
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

3(2-2-5)
6

หน่วยกิต
6(0-540-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลื อกเรี ย นวิช าใดๆ ในหลั กสู ตรระดับปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ เปิดสอน

18

มคอ.2

3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1
รหัสวิชา
120213600
120513201
130203101
130313005
130313006
14030xxxx
1xxxxxxxx
140103001

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
วิชาเลือกในกลุ่มพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
รวม

20(16-8-36)

19

ปีที่ 1
รหัสวิชา
120213100
120513101
130113001
130113002
130203102
130313007
130313008
140103002

มคอ.2

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Circuit Analysis)
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
รวม
20(18-4-38)

20

ปีที่ 2
รหัสวิชา
120213101
120213102
120213200
120213301
120313107
130203103
1xxxxxxxx
14030xxxx

มคอ.2

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Electronics)
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Instruments and Measurements)
ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-1)
(Electrical and Electronics Laboratory)
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
3(2-2-5)
(Digital Circuit and Logic Design)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective)
รวม

20(17-7-37)

21

ปีที่ 2
รหัสวิชา
120213103
120213104
120213107
120213108
120213201
120213302
14xxxxxxx

มคอ.2

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Fields)
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Machine)
เซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Sensors and Control Devices)
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
(Electric Power System Analysis)
ปฏิบัติการเซนเซอร์อุตสาหกรรม
1(0-3-1)
(Industrial Sensor Laboratory)
ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
(Microprocessor)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Science and Humanities Elective Course)
รวม

19(17-5-36)

22
-

แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
ปีที่ 3

รหัสวิชา
120213105
120213106
120213109
120213303
120413109
120513200
14xxxxxxx

มคอ.2

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Control System)
การผลิต ส่งจ่าย และกระจายทางไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
(Electrical Power Generation, Transmission and Distribution)
การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical System Design)
มาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Metrology and Industrial Instrument Calibration)
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6)
(Thermofluids)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Science and Humanities Elective Course)
รวม

21(20-2-41)

23

ปีที่ 3
รหัสวิชา
120213110
120213111
120213112
120213202
120213204
1202xxxxx
14xxxxxxx
xxxxxxxxx

มคอ.2

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การออกแบบระบบการวัด
3(3-0-6)
(Instrumentation System Design)
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก
3(3-0-6)
(Pneumatic and Hydraulic System)
ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุม
2(0-6-2)
(Instrumentation Engineering Technology Practice)
ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
1(0-3-1)
(Power Electronics Laboratory)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1
3(x-x-x)
(IAet Elective Course 1)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
3(3-0-6)
(Language Elective Course I)
วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
(Free Elective Course I)
รวม

21(x-x-x)

24

ปีที่ 4
รหัสวิชา
120213700

มคอ.2

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-540-0)
รวม

ปีที่ 4
รหัสวิชา
120213206
1202xxxxx
14xxxxxxx
14xxxxxxx
14xxxxxxx
xxxxxxxxx

6(0-540-0)

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุม
3(0-6-3)
(Instrumentation Engineering Technology Project)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2
3(x-x-x)
(IAet Elective Course II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
3(3-0-6)
(Language Elective Course II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(x-x-x)
(Social Science and Humanities Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1(x-x-x)
(Social Science and Humanities Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
รวม

16(x-x-x)

25
-

แขนงวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
ปีที่ 3

รหัสวิชา
120213105
120213106
120213109
120413109
120213115
120213116
14xxxxxxx

มคอ.2

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Control System)
การผลิต ส่งจ่าย และกระจายทางไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
(Electrical Power Generation, Transmission and Distribution)
การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical System Design)
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
การสื่อสารข้อมูลทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Data Communication)
ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Automation System)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Science and Humanities Elective Course)
รวม

21(20-2-41)

26

ปีที่ 3
รหัสวิชา
120213113
120213114
120213203
120213205
120213304
1202xxxxx
14xxxxxxx
xxxxxxxxx

มคอ.2

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ระบบควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Control System)
การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Process Control)
ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอัตโนมัติ
2(0-6-2)
(Automation Engineering Technology Practice)
ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม
1(0-3-1)
(Industrial Process Control Laboratory)
ระบบสกาดา
3(2-2-5)
(SCADA System)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1
3(x-x-x)
(IAet Elective Course 1)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
3(x-x-x)
(Language Elective Course I)
วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
(Free Elective Course I)
รวม

21(x-x-x)

27

ปีที่ 4
รหัสวิชา
120213700

มคอ.2

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-540-0)
รวม

ปีที่ 4
รหัสวิชา
120213207
1202xxxxx
14xxxxxxx
14xxxxxxx
14xxxxxxx
xxxxxxxxx

6(0-540-0)

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอัตโนมัติ
3(0-6-3)
(Automation Engineering Technology Project)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2
3(x-x-x)
(IAet Elective Course II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
3(x-x-x)
(Language Elective Course II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(x-x-x)
(Social Science and Humanities Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1(x-x-x)
(Social Science and Humanities Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
รวม

16(x-x-x)

28

มคอ.2

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
120213100

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Circuit Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
ส่วนประกอบของวงจร การวิเคราะห์โหนดและเมช ทฤษฏีวงจรต่างๆ ความต้านทาน
ความเหนี่ยวนา คาปาซิแตนซ์ วงจรอันดับหนึ่งและสอง ไดอะแกรม เฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ระบบสามเฟส
120213101

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Electronics)
วิชาบังคับก่อน : 120213100 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
อุป กรณ์ส ารกึ่งตั ว น า คุณสมบัติท างกระแสและแรงดันของอุปกรณ์อิเ ล็ กทรอนิก ส์
คุ ณ สมบั ติ ทางความถี่ การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบวงจรไดโอด การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบวงจร
ทรานซิสเตอร์แบบบีเจที และมอส ออปแอมและการประยุกต์ใช้งาน
120213102

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Instruments and Measurements)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยการวัดและมาตรฐานของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การแบ่งประเภทและคุณสมบัติ
ของเครื่ อ งมื อ วั ด ความปลอดภั ย และความแม่ น ย า การวิ เ คราะห์ ผ ลการวั ด การวั ด แรงดั น ไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ทั้งแบบอนาลอกและดิจิตอล การวัดกาลังไฟฟ้า ตัวประกอบ
กาลัง และพลังงาน การวัดค่าความต้านทาน ความเหนี่ยวนาและความเก็บประจุ การวัดความถี่และ
ช่วงเวลา การวัดทางเหล็ก เทคนิคทางดิจิตอลสาหรับการวัด สัญญาณรบกวน การป้องกัน อัตราส่วน
ของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน การเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนาทรานสดิวเซอร์
120213103

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Fields)
วิชาบังคับก่อน : 130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 และ 130313007 ฟิสิกส์ 2
สนามไฟฟ้าสถิตย์ ตัวนาและไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ กฎของคูลอมบ์ กฎของเกาส์
การพาและการน ากระแส พื้ น ฐานทฤษฎี แ ม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า สนามแม่ เ หล็ ก สถิ ต ย์ ความเหนี่ ย วน า
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา สมการของแม็กเวลซ์ แนะนาคลื่นระนาบ
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120213104

เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Machine)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วงจรสนามแม่เหล็ก หลักการการแปลงพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วม
หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส หลักการของเครื่องจักรหมุน เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง การ
สร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบอิน
ดักชั่น 1 เฟส และ 3 เฟส การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า
120213105

ระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Control System)
วิชาบังคับก่อน : 130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ข องระบบ ระบบควบคุ ม แบบวงปิ ด และแบบวงเปิ ด
ฟังก์ชันถ่ายโอน แผนภาพการไหลของสัญญาณ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบควบคุมในโดเมน
เวลาและโดเมนความถี่ โลกัสของราก แผนภาพไนควิสต์ แผนภาพโบเด เสถียรภาพของระบบ
120213106

การผลิต ส่งจ่าย และกระจายทางไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
(Electrical Power Generation, Transmission and Distribution)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างระบบไฟฟ้ากาลัง แหล่งพลังงาน โรงไฟฟ้าแบบทั่วไป และโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน คุณลักษณะของภาระไฟฟ้า คุณลักษณะของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าและแบบจาลอง คุณลักษณะ
ของหม้อแปลงไฟฟ้าและแบบจาลอง พารามิเตอร์ของสายส่งไฟฟ้าและแบบจาลอง ระบบกระจายไฟฟ้า
ระบบกาเนิดไฟฟ้าเชิงกระจาย อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากาลัง
120213107

เซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Sensors and Control Devices)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและการประยุกต์ของเซนเซอร์อุตสาหกรรมรวมทั้งลิมิตสวิตซ์ เซนเซอร์ทาง
แสง เซนเซอร์ แ บบไม่สั ม ผั ส เซนเซอร์แ บบอัล ตร้ าโซนิก เซนเซอร์ทางอุ ณหภูมิ เซนเซอร์ ความดั น
เซนเซอร์การไหล เซนเซอร์น้าหนัก เซนเซอร์การเคลื่อนที่และเอ็นโคดเดอร์ หลักการและการประยุกต์
ของอุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรมรวมถึงรีเลย์ ไทม์เมอร์ พีแอลซี และคอนโทรลเลอร์
120213108

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
(Electric Power System Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การคานวณโครงข่ายระบบส่งและจาหน่วยทางไฟฟ้า โหลดโฟลว์ การควบคุมโหลด
โฟลว์ กระแสลัดวงจรแบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง เสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้ากาลัง การคานวณการดาเนินการเชิงเศรษฐศาสตร์
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120213109

การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical System Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบระบบพื้ น ฐาน รหั ส และมาตรฐานในการติ ด ตั้ง ทางไฟฟ้ า ระบบการ
จาหน่ายไฟฟ้า การเขียนแบบทางไฟฟ้า สายไฟฟ้าและเคเบิล รางสาย อุปกรณ์ทางไฟฟ้า การคานวณ
โหลด การออกแบบการเดินสาย การแก้ค่าตัวประกอบกาลังและการออกแบบวงจรตัวเก็บประจุขนาน
การออกแบบวงจรแสงสว่างและอุปกรณ์ การออกแบบวงจรมอเตอร์ โหลดและสายป้อน ระบบไฟฟ้า
กาลังฉุกเฉิน การคานวณกระแสลัดวงจร ระบบการต่อลงดินสาหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า
120213110

การออกแบบระบบการวัด
3(3-0-6)
(Instrumentation System Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาระบบควบคุมกระบวนการในทางอุตสาหกรรม สัญลักษณ์และการระบุแยกแยะ
เครื่องมือวัด การเขียนแบบกระบวนการ ลูปวงจรและไดอะแกรมการเดินสายสัญญาณ ใบรายละเอียด
ข้อมูลเครื่องมือวัด การว่าจ้างและการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือวัด การวางผังติดตั้งอุปกรณ์ อุปกรณ์
ควบคุมสุดท้าย การป้องกันเครื่องมือวัด
120213111

อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
วิชาบังคับก่อน : 120213101 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
คุณสมบัติต่าง ๆ ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง ไดโอดกาลัง ทรานซิสเตอร์กาลัง
มอสเฟสกาลัง เอสซีอาร์ จีทีโอ ไอจีบีที คุณสมบัติของวัสดุสารแม่เหล็กและคุณสมบัติของหม้อแปลงต่าง
ๆ การป้ องกันการ เลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง การออกแบบ วงจรควบคุมส าหรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์กาลังที่ใช้ในอุตสาหกรรม การควบคุมแรงดันไฟกระแสตรง การควบคุมไฟกระแสสลับ
คอนเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ ไซโครคอนเวอร์เตอร์ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
120213112

ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก
3(3-0-6)
(Pneumatic and Hydraulic System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบจ่ายกาลัง ส่วนประกอบของโฮดรอลิกและนิวเมติก กระบอกไฮดรอลิกและนิวเม
ติก มอเตอร์ไฮดรอลิกและนิวเมติก วาล์วควบคุมชนิดต่างๆ สัญลักษณ์และวงจรไฮดรอลิกและนิวเมติก
การควบคุมระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกขั้นพื้นฐาน การออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก หลักใน
การประยุกต์ใช้งานควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก

31

มคอ.2

120213113

ระบบควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Control System)
วิชาบังคับก่อน : 120213105 ระบบควบคุม
กระบวนการสร้ า งและเปลี่ ย นรู ป สั ญ ญาณจากอนาล็ อ กเป็ นดิ จิ ทั ล และดิ จิ ทั ล เป็ น
อนาล็อก การแปลงซีและการแปลงซีผกผัน การสุมตัวอย่างสัญญาณ การวิเคราะห์ระบบดิจิทัลใน
ระนาบซี การหาฟังก์ชั่นถ่ายโอนของตัวควบคุมแบบดิจิทัล การวิเคราะห์ด้วยปริภูมิสถานะสาหรับ
ระบบดิจิทัล นิยามของความสามารถในการควบคุมได้และการสังเกตได้ การออกแบบระบบควบคุม
ด้วยวิธีการหาเส้นทางเดิน ของราก การหาผลตอบสนองเชิงเวลาและเชิงความถี่ การออกแบบตัว
ควบคุมและตัวสังเกตระบบด้วยวิธีการแทนค่าโพล การสังเคราะห์ลูปการควบคุมแบบดิจิทัล
120213114

การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Process Control)
วิชาบังคับก่อน : 120213105 ระบบควบคุม
แนะนาการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม ลักษณะของการควบคุมกระบวนการ
ไหล ระดับ ความดันและอุณหภูมิ ชนิดของวาล์ว การควบคุมกระบวนการแบบป้อนกลับและแบบป้อน
ไปข้างหน้า แบบหนึ่งลูป แบบซ้อนลูป การใช้เทคนิคควบคุมแบบพีไอดี วิธีการปรับแต่งค่าพีไอดีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมกระบวนการ การประยุกต์ใช้งานตัวควบคุมแบบพีไอดีในงานอุตสาหกรรม
120213115

การสื่อสารข้อมูลทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Data Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการพื้นฐานของสายส่งสัญญาณที่ใช้ในระบบบัสในอุตสาหกรรม สมการเบื้องต้น
ของสายส่ง การสะท้อนของสัญญาณในสาย สถาปัตยกรรมแบบเป็นชั้นของโปรโตคอล หลักการและ
วิธีการตรวจสอบความผิดพลาดของการส่ง-รับข้อมูล การเข้ารหัสในสายส่ง หลักการพื้นฐานของระบบ
บัส โปรโตคอลของระบบบั ส แบบต่างๆ ในทางอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานระบบบัส ในงาน
อุตสาหกรรม
120213116

ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Automation System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาการควบคุมอุตสาหกรรม การปรับแต่งสภาพสัญญาณอะนาล็อคและดิจิทัล
เซนเซอร์และทรานดิวเซอร์และการเชื่อมต่อสัญญาณกับคอนโทรลเลอร์ คอนโทรลเลอร์แบบอะนาล็อค
และดิจิทัล การควบคุมแบบลาดับ เครื่องควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได้ การเขียนโปรแกรมพีแอลซี
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ กับพีแอลซี การประยุกต์ใช้งานพีแอลซีในระบบอัตโนมัติต่างๆ
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120213117

ระบบโรงงานอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Factory Automation System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบโรงงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้ตัว ควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได้
ระบบโครงข่ายสื่อสารในระบบโรงงานอัตโนมัติ การออกแบบและเขียน HMI เพื่อการควบคุมและสั่ง
การในระบบโรงงานอัตโนมัติ การเขียนโปรแกรมเพื่อการจาลองกระบวนการ มาตรฐานความปลอดภัย
ของระบบโรงงานอัตโนมัติ
120213118

การจัดการอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Automation Management for Industry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีขององค์กร แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการ กระบวนการการจัดการ การ
วางแผนการสั่งการและการควบคุม เทคนิคการจัดการทางอุตสาหกรรม การวางแผนและควบคุมการ
ผลิต การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
120213119

วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Robotics)
วิชาบังคับก่อน : 120213105 ระบบควบคุม
เทคโนโลยีหุ่นยนต์กับศาสตร์แขนงต่างๆ รูปแบบการขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ ตัวตรวจ
รู้และอุปกรณ์ขับกาลังของหุ่นยนต์ กลศาสตร์การเคลื่อนไหวแบบผกผันและพลศาสตร์ของหุ่นยนต์
การควบคุมกลไกขับเคลื่อนหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาพของหุ่นยนต์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์สาหรับหุ่นยนต์ ปฎิสัมพันธ์ของหุ่นยนต์กับสิ่งแวดล้อม
120213120

ระบบวัดคุมนิรภัย
3(3-0-6)
(Safety Instrumentation System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานระบบวัดคุมนิรภัย แบบจาลองวัฎจักรชีวิตความปลอดภัย วิธีการศึกษาสิ่งที่
เป็ น อั น ตราย การลดความเสี่ ย งด้ว ยระบบการวัด คุม นิร ภัย การก าหนดระดับ วัด คุม นิร ภัย การ
ออกแบบโครงสร้างระบบวัดคุมนิรภัย การเลือกอุปกรณ์วัดสาหรับระบบนิรภัย การวิเคราะห์ความ
เชื่อมั่น ตัวควบคุมที่ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัย เอกสารและการจัดการด้านระบบนิรภัย การ
ทดสอบเชิงพิสูจน์และวินิจฉัย
120213121

วาล์วควบคุมและตัวขับเคลื่อน
3(3-0-6)
(Control Valves and Drives)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ชนิดของวาล์วควบคุม โครงสร้างของวาล์ว ตัววาล์ว ตัวส่งกาลัง ตัวกาหนดตาแหน่ง
คุณสมบัติของของไหล การบีบอัด อุณหภูมิ ความหนืด แรงดัน การหาค่าสัมประสิทธิ์ของวาล์ว วัสดุที่ใช้
ทาวาล์วและวิธีการเลือกวัสดุ การเลือกวาล์วให้เหมาะสมกับการควบคุม วาล์วแบบพิเศษต่างๆ การ
ติดตั้งและซ่อมแซ่มวาล์ว

33

มคอ.2

120213122

การออกแบบท่อในโรงงาน
3(3-0-6)
(Piping Design for Industrial Plants)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณลักษณะและมาตรฐานท่อ วาล์ว ข้อต่อ ปั๊ม และคอมเพรสเซอร์ การขนถ่ายของ
ไหลผ่านท่อในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ปรัชญาการออกแบบระบบท่อ
120213123

หัวข้อคัดเฉพาะทางวิศวกรรมการวัดคุม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Instrumentation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิทยาการใหม่ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมที่อยู่ในความสนใจในขณะนั้น

120213124

หัวข้อคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Selected Topics in Automation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิทยาการใหม่ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอัตโนมัติที่อยู่ในความสนใจในระยะเวลานั้น

120213200

ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-1)
(Electrical and Electronic Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 12023101 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม หรือเรียนร่วมกัน
ปฏิบั ติการเกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้าและอิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนวิชา การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
120213201

ปฏิบัติการเซนเซอร์อุตสาหกรรม
1(0-3-1)
(Industrial Sensor Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 120213107 เซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม
หรือเรียนร่วมกัน
หั ว ข้ อ การทดลองให้ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาวิ ช า เซนเซอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม

อุตสาหกรรม
120213202

ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุม
2(0-6-2)
(Instrumentation Engineering Technology Practice)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาส่วนประกอบภายในและการทางานของอุปกรณ์ตัวตรวจรู้ และตัวขับ การติดตั้ง
อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ การออกแบบวงจรขั บ การป้ อ งกั น และควบคุ ม อุ ป กรณ์ วั ด คุ ม ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม การซ่อมบารุงอุปกรณ์วัดคุม
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120213203

ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอัตโนมัติ
2(0-6-2)
(Automation Engineering Technology Practice)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การทางานของอุปกรณ์ตัวตรวจจับและตัวขับ การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ การ
ออกแบบวงจรขับ การป้องกันและควบคุมระบบอัตโนมัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การซ่อมบารุง
อุปกรณ์ในระบบอัตโนมัติ
120213204

ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 120213111 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง หรือเรียนร่วมกัน
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา อิเล็กทรอนิกส์กาลัง

1(0-3-1)

120213205

ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม
1(0-3-1)
(Industrial Process Control Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 120213114 การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม หรือเรียนร่วมกัน
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม

120213206

โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุม
3(0-6-3)
(Instrumentation Engineering Technology Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงงานพัฒนาในด้านวิศวกรรมการวัดคุมสาหรับนักศึกษาที่มีจานวนหน่วยกิตสะสม
ในหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ากว่า 95 หน่วยกิต เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยเน้นให้ทางานเป็น
กลุ่ม มีการดาเนินงานออกแบบ สร้างและทดสอบ เพื่อฝึกให้คุ้นเคยกับการค้นคว้าและแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม และนาเสนอผลงานและเทคนิคเกี่ยวกับโครงงานเป็นรูปเล่มปริญญานิพนธ์
120213207

โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอัตโนมัติ
3(0-6-3)
(Automation Engineering Technology Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงงานพัฒนาในด้านวิศวกรรมอัตโนมัติสาหรับนักศึกษาที่มีจานวนหน่วยกิตสะสมใน
หมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ากว่า 95 หน่วยกิต เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยเน้นให้ทางานเป็นกลุ่ม
มีการดาเนินงานออกแบบ สร้างและทดสอบ เพื่อฝึกให้คุ้นเคยกับการค้นคว้าและแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
และนาเสนอผลงานและเทคนิคเกี่ยวกับโครงงานเป็นรูปเล่มปริญญานิพนธ์

35

มคอ.2

120213301

การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
3(2-2-5)
(Digital Circuit and Logic Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและทฤษฎี เ บื้ อ งต้ น ของระบบดิ จิ ทั ล ทฤษฎี เ บื้ อ งต้ น ของวงจรสวิ ท ชิ่ ง
พีชคณิตบลูลีน รหัสคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความผิดพลาด ตารางความเป็นจริง แผนที่แบบคะนอห์
แผนที่แบบเวน วงจรเกทแบบแอนด์ ออร์ และนอด์ วงจรฟลิบ-ฟลอบ วงจรนับ วงจรชิฟท์รีจีสเตอร์ การ
ออกแบบวงจรคอมบิ เนชันด้วยวงจรตรรก การออกแบบวงจรซีเควนเชียล หลักการทางานและเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นสาหรับเครื่องควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้
120213302

ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
(Microprocessor)
วิชาบังคับก่อน : 120213301 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ การเขียนโปรแกรม
แอสเซมบลี้ เทคนิ คการเชื่อมต่อ หน่ ว ยความจา การเชื่อมต่ออินพุต -เอาต์พุต การประยุกต์ใช้งาน
ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบการวัดคุม การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบอัตโนมัติ
120213303

มาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Metrology and Industrial Instrument Calibration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการมาตรวิทยาเบื้องต้น ระบบการวัดและความสามารถสอบกลับได้ การวัด
เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม หลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมด้านมวล ด้านน้าหนัก
ด้านไฟฟ้า ด้านอุณหภูมิและด้านมิติ การประเมินความไม่แน่นอน และการรายงานผลการสอบเทียบ
มาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ
120213304

ระบบสกาดา
3(2-2-5)
(SCADA System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะน าการควบคุมแบบกระจายและระบบสกาดา หลักการและองค์ประกอบของ
ระบบสกาดา ส่วนประกอบของสถานีควบคุมหลักและสถานีย่อย การเชื่อมต่อระหว่างสถานีควบคุม
หลักกับ สถานีย่ อย ชนิดของโทโปโลยี ระบบสื่ อสารที่ใช้ในระบบสกาดา ซอฟต์แวร์เชื่อมต่อกับผู้
ปฎิบัติงาน ฟังก์ชันการทางานของซอฟต์แวร์สาหรับระบบสกาดา ระเบียบวิธีต่อบัสอุตสาหกรรม เช่น
มอดบัส โพรฟี่บัส การจัดเก็บข้อมูลและสารองข้อมูลของระบบสกาดา
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120213305

การวัดคุมเสมือนและระยะไกล
3(2-2-5)
(Virtual and Remote Instrumentation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาการวัดคุมแบบเสมือนและแบบระยะไกล ซอฟต์แวร์สาหรับการวัดคุมเสมือน
และระยะไกล เทคนิคการเขียนโปรแกรมสาหรับการวัดแบบเสมือน การเชื่อมต่อและบัสเชื่อมต่อ
ระหว่างเครื่องมือวัดและโปรแกรม ข้อคานึงในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัด การเชื่อมต่อสัญญาณ
กราวน์ อินพุตและเอาต์พุตแบบอนาล็อกและดิจิทัล การเรียกขอข้อมูลและการรับส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์
การประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการวัดคุมเสมือนและระยะไกล
120213306

การประมวลผลภาพเชิงอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Image Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประมวลผลภาพทางอุตสาหกรรม รูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพด้วยการมอง
และด้วยภาพ องค์ประกอบของระบบการประมวลผลภาพและการจัดการสัญญาณในระบบ ทฤษฎี
คณิตศาสตร์และตัวกรองสัญญาณที่สาคัญสาหรับการประมวลผลภาพ การแปลงโคออร์ดิเนตของภาพ
การหาขอบของวัตถุในภาพ การแบ่งส่วนภาพ การจัดกลุ่มของวัตถุ การหาคุณลักษณะของวัตถุ การ
วัดระยะห่างของวัตถุด้วยภาพ การประมวลผลภาพสี ชนิดของอุปกรณ์และการตั้งค่าต่างๆ ในการ
ถ่า ยภาพ การจั ด แสงและการปรั บ เที ย บอุ ป กรณ์ รั บ ภาพ ประเภทและชนิ ด ของสายสั ญ ญาณส่ ง
ข้อมูลภาพ
120213400

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
(Computer in Everyday Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โปรแกรมสร้างเอกสาร โปรแกรมช่วยการคานวณ สร้าง
ความคุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ระบบปฏิบัติการชนิ ดต่างๆ แนะนาการใช้อินเตอร์เน็ตและ
การจัดการด้านความปลอดภัย ภัยคุกคามจากอินเตอร์เน็ต จรรยาบรรณและจริยธรรมบนโครงข่าย
สังคมอิมเตอร์เน็ต ความปลอดภัยต่อสุขภาพและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่ายๆ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
120213600

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถาปั ต ยกรรมคอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้ น องค์ ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร์ การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล การออกแบบและขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรม ระดับ ของภาษาคอมพิว เตอร์ ตัว แปลภาษา การเขียนโปรแกรมด้ว ยภาษาคอมพิว เตอร์
ระดับสูงองค์ประกอบของประโยคคาสั่ง เช่น ค่าคงที่ ตัวแปร เครื่องหมายกระทาการ การนิพจน์ ชนิด
ของข้ อ มู ล แบบต่ า งๆ ค าสั่ ง แบบตามล าดั บ แบบก าหนดเงื่ อ นไข และแบบวนซ้ า การประยุ ก ใช้
คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ การฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การตรวจสอบ
ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม

37

มคอ.2

120213700

สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
(Co-operative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สหกิจศึกษาเป็นวิชาฝึกงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมหรือ
หน่วยงานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาจะเข้าไปทางานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัท หรือ
หน่วยงาน หรือสถานประกอบการจริง โดยมีระยะเวลาการทางานไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา การ
ทางานจะอยู่ภายใต้การกากับดูแลและให้คะแนนร่วมกันระหว่างผู้สอนวิชาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาต้น
สังกัดและผู้ประกอบการ ภายหลั งเสร็จสิ้นการทางาน นักศึกษาจะต้องรายงานการปฏิบัติงานเสนอ
สาขาวิชาต้นสังกัดเพื่อใช้ประกอบการประเมิน นักศึกษาต้องเข้าอบรมการเตรียมสหกิจศึกษาจานวน
30 ชั่วโมง ตามที่สาขาวิชาจะได้จัดอบรมให้แก่นักศึกษา และนักศึกษาต้องเรียนวิชาในกลุ่มวิชาชีพทาง
วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
120313107

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาค คุณสมบัติของวัสดุ กระบวนการผลิตและการ
ประยุกต์ใช้งานของวัสดุประเภทต่างๆ เหล็ก วัสดุเซรามิกส์, พอลิเมอร์ และวัสดุผสม แผนภาพสมดุล
และการประมาณค่าแผนภูมิสามเฟส คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ และการเสื่อมสภาพของวัสดุ
120413109

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์สาเหตุและความสูญเสีย การป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม การ
ควบคุมอันตรายจากเครื่องจักรไฟฟ้า หม้อไอน้าและภาชนะทนความดัน การขนถ่ายวัสดุความร้อน แสง
เสียง การสั่นสะเทือน รังสี สารเคมี การระบายอากาศ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การประเมิน
ประสิทธิภาพความปลอดภัย การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทางาน
120513101

กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
วิชาบังคับก่อน : 130313005 ฟิสิกส์ 1
ระบบของแรง ผลของแรงและความสมดุล สถิตยศาสตร์ของของไหล จลนศาสตร์ของ
อนุภาค การเคลื่อนที่แบบสัมพัทธ์และสัมบูรณ์ของวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน
งานและพลังงาน
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120513200

เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6)
(Thermofluids)
วิชาบังคับก่อน : 130313005 ฟิสิกส์ 1
เทอร์ โ มไดนามิกส์ เบื้องต้น หลั กการและนิยามพื้นฐาน สมบัติและสถานะของสาร
บริสุทธิ์ กฏอนุรักษ์มวล กฏข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์สาหรับระบบเปิดและระบบปิด หลักการการ
ถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น ของไหลสถิตย์ การไหลแบบอัดตัวไม่ได้และการ
ไหลแบบอัดตัวได้ สมการแบร์นูลลี
120513201

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบเรขาคณิต
หลักการเขียนภาพฉาย แบบภาพฉาย แบบภาพสามมิติ การบอกขนาดและสัญลักษณ์ผิวงาน การบอก
ค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนและพิกัดงานสวม การเขียนภาพตัด การเขียนแบบภาพคลี่และภาพช่วยการ
สเกตแบบด้วยมือ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแบบ
130013005

สถิติเบื้องต้นสาหรับการวิจัย
3(3-0-6)
(Basic Statistics for Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม มาตรการวัด สถิติเชิง
พรรณนา สถิติเชิงอนุมาน สมมุติฐานหลัก สมมุติฐานตรงข้าม การแจกแจงแบบปกติ สถิติที่ไม่มี
พารามิเตอร์ ความเสี่ยงสัมพัทธ์ อัตราส่วนคี่ สถิติที่มีพารามิเตอร์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
130113001

เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์ อะตอม โมเลกุล และไอออน มวลสารสัมพันธ์ใน
ปฏิกิริยาเคมี โครงสร้างของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี รูปร่างโมเลกุล แก๊ส ของเหลว
ของแข็ง และสารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส เคมีไฟฟ้า
130113002

ปฎิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 130113001 เคมีสาหรับวิศวกร หรือเรียนร่วมกัน
ปฎิบัติการต่างๆมีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา
130113001 เคมีสาหรับวิศวกร
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130203101

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม พีชคณิตของ เวกเตอร์ เส้นตรง
และระนาบในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และ การอินทิเกรต ฟังก์ชันค่าจริงของ
หนึ่งตัวแปรจริง และการประยุกต์รูปแบบยังไม่กาหนด เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข
อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
130203102

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลาดับและอนุกรม การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์ของ
ฟังก์ชันมูลฐาน อนุกรม ฟูเรียร์ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น ค่าเจาะจงและ
เวกเตอร์เจาะจงพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ลิมิตความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตฟังก์ชันค่า
จริงของหลายตัวแปร และการประยุกต์
130203103

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาบังคับก่อน : 130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริ ภูมิ อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เกร
เดีย นท์ เคิร์ ล และไดเวอร์ เจนซ์ อิน ทิกรัลตามเส้ นอินทิกรัล ตามพื้นผิ ว สมการเชิงอนุพันธ์และการ
ประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์ เชิงเส้น การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น คาตอบแบบ
อนุกรม
130313005

ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบ
เส้นตรง การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การซ้อนกันของสองซิมเปิล
ฮาร์โมนิกส์ การออสซิเลตแบบแดมป์ การออสซิเลตด้วยแรง การจาแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง คลื่น
กระแทก บีตส์ ความเข้มและระดับความเข้มเสียง ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ โมเมนต์ความเฉื่อย
สมการแห่งการหมุน ทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบไจโรสโคป สมบัติของสสาร
การส่งผ่านความร้อน สมการก๊าซอุดมคติ กฎแห่ง อุณหพลศาสตร์ กลจักรความร้อนและกลจักรทวน
คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การพยุง กฏของปาสคาล สมการแห่งความต่อเนื่อง สมการแบร์
นุยยี การวัดความดัน การวัดอัตราการไหล

40
130313006

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 130313005 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 130313005 ฟิสิกส์ 1

มคอ.2
1(0-2-1)

130313007

ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
วิชาบังคับก่อน : 130313005 ฟิสิกส์ 1
คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ทัศนศาสตร์ทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า สารไดอิ
เล็กตริก ตัวเก็บประจุ สนามแม่เหล็ก แรงลอเรนท์ กฎของบิโอต์-สวาร์ท กฎของแอมแปร์
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนา ตัวเหนี่ยวนา สารแม่เหล็กวงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
การแผ่รังสีของวัตถุดา อิทธิพลแสงไฟฟ้า การกระเจิงแบบคอมป์ตัน รังสีเอ็กซ์ อะตอมไฮโดรเจน
ความทวิภาค อะตอมหลายอิเล็กตรอน ทฤษฎีแถบพลังงาน โครงสร้างนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี
ปฏิกิริยานิวเคลียร์
130313008

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 130313007 ฟิสิกส์ 2 หรือเรียนร่วมกัน
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 130313007 ฟิสิกส์ 2

1(0-2-1)

130313018

ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ
3(3-0-6)
(Human Body and Health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ส่วนประกอบการทางานของส่วนต่างๆ ของร่างกายเบื้องต้น ระบบการเคลื่อนไหว
ระบบหัวใจ ระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์ การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายอย่างง่าย
140103001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บู ร ณาการทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นในระดั บ พื้ น ฐาน เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันโดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการ
เรียนรู้คาศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยค
และย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ตลอดจนการฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง
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140103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 140103001 ภาษาอังกฤษ 1
บู ร ณาการทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันโดยคานึ งถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการ
เรียนรู้คาศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยค
ที่มีโครงสร้างซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
140103014

การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
การเขียนโดยใช้โครงสร้างประโยคต่างๆ เช่น ประโยคใจความเดียว ประโยคใจความ
รวมและประโยคใจความซ้อน การเขียนโครงร่าง การเขียนย่อหน้าและการเขียนลาดับเรื่องโดยเลือกใช้
คาศัพท์ ที่สอดคล้องกับบริบท
140103015

การเขียน 2
3(3-0-6)
(Writing II)
วิชาบังคับก่อน : 140103014 การเขียน 1
การเขียนโดยใช้โครงสร้างประโยคที่ซั บซ้อนขึ้น เช่น ประโยคใจความรวมการเขียน
ความเรียงประเภทต่างๆ เช่น การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนเชิงโต้แย้ง การเขียนอธิบ ายและการเขียน
รายงาน
140103016

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การแนะนา
ตนเอง การบรรยายลักษณะสิ่งต่างๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
140103017

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
วิชาบังคับก่อน : 140103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
ทักษะการออกเสี ย งและการพู ดในระดั บโครงสร้ างประโยคที่ ซับ ซ้อนขึ้น เพื่อ การ
สื่อสารในสถานการณ์แบบเตรียมตัวและแบบไม่เตรียมตัว สาหรับการสมัครงาน การทางาน และเพื่อ
จุดประสงค์ทางวิชาการ
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140203901

มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มนุษย์ การตั้งถิ่นฐานและการอยู่รวมกันเป็นสังคม ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ การ
จัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และการวิเคราะห์ปัญหาของมนุษย์ในสังคม
140203904

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย
เกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
140203905

เศรษฐกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์ การบริโภค การลงทุน
เงินเฟ้อ เงินฝืด สถาบันการเงิน ภาษีอากร เรียนรู้ถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ เข้าใจปัญหา
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล รู้จักปรับตนเองให้ ดารงชีวิตอยู่
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจต่าง ๆ ในสังคม
140203906

เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เศรษฐศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในการดาเนินชีวิตทั้งทาง
เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนมีศักยภาพไปสู่การประกอบวิชาชีพต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
140203907

ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความคิดพื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ สภาพแวดล้ อม รูปแบบ
ความเป็นเจ้าของธุรกิจ กรณีศึกษา และปัญหาเฉพาะด้านทางธุรกิจ
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140303102

จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พฤติกรรมมนุษย์เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์ในสังคม การอบรมขัดเกลาทางสังคม การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล เจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ การรับรู้ทางสังคม แรงจูงใจทางสังคม พฤติกรรม
เอื้อเฟื้อ การคล้อยตาม การแข่งขัน การก้าวร้าว ความขัดแย้ง กระบวนการกลุ่มและความเป็นผู้นา
140303104

จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จิตวิทยา การนาจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
จูงใจ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการทางาน การสร้างทีมงาน พฤติกรรมกลุ่ม การมอบหมาย
งาน การสอนงานและการสื่อสารในที่ทางาน
140303201

การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความส าคั ญ ของการพู ด องค์ ป ระกอบของการพู ด การวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม ผู้ ฟั ง การ
เตรียมการพูด และการใช้หลักจิตวิทยาในการพูด การพูดเพื่อให้เกิดประสิทธิผล การพูดในโอกาส ต่าง ๆ
การประเมินผลการพูดของตนเองและผู้อื่น
140303401

คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คาราโอเกะ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น VDO Karaoke คอมพิวเตอร์ คาราโอ
เกะ ฯลฯ การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ การเลือกเพลง การจัดทารายการเพลง จังหวะเพลง การร้อง
เพลงประกอบ VDO Karaoke การร้องเพลงเดี่ยว – เพลงคู่
140303501

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ฝึกให้มีทักษะ
พื้นฐานน าไปใช้ในการเล่น เป็ นทีม ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจ กฎ กติกา การเตรียมอุปกรณ์และ
ทัศนคติที่ดี
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140303502

วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติ กีฬาวอลเลย์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น และเทคนิคการเล่น กฎ กติกา และ
สัญญาณ การตัดสิน เตรียมอุปกรณ์ และการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี
140303503

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน การฝึกทั กษะเบื้องต้น เทคนิคการเล่น กฎ กติกา
การเตรียมอุปกรณ์ เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและสามารถนาทักษะเบื้องต้นไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน
ได้ การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
140303504

ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝัง
ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี การเต้นราแบบละติน แบบบอลรูมและแบบเบ็ดเตล็ด การจัดงาน
ลีลาศ
140303505

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒ นาการต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาเทเบิล เทนนิส สามารถเลื อกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
สามารถนาทักษะเบื้องต้นไปใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิสได้ และเป็นผู้เล่น ผู้ชมที่ดี
140303506

เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติและพัฒนาการของการต่อสู้ป้องกันตัวในรูปแบบของวิชาเทควันโด ฝึกการต่อสู้
ป้องกันตัวตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสายสีขาวจนถึงขั้นขึ้นสายสีเหลืองขั้น 1 รวมทั้งกฎ กติกา มารยาท และ
บทบัญญัติของวิชาเทควันโดไปใช้ในการป้องกันตัวในชีวิตประจาวันได้
140303507

ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติและพัฒนาการของการกีฬาฟุตบอล พื้นฐานและเทคนิคของกีฬาฟุตบอล เข้าใจ
กฎ กติกา มารยาทที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และนาไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้
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140303508

เซปักตะกร้อ
1(0-2-1)
(Sepak-Takraw)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติและพัฒนาการของการกีฬาตะกร้อ ฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้นของการเล่น
เข้าใจกฎ กติกา และมารยาทของผู้ เล่ นและผู้ ช มที่ดี สามารถนาความรู้ ทักษะและเทคนิคไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันและนาไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้
140303509

เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน การฝึ ก
ทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การถือลูก การโยน การตี และการนับคะแนน การจัดแข่งขันกีฬาเปตอง การ
แข่งขันกีฬาภายในชั้นเรียน
140303510

ไท้จี๋/ไท้เก๊ก
1(0-2-1)
(Taiji/Thikek)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับไท้จี๋ /ไท้เก๊ก ประวัติและวิวัฒนาการของไท้จี๋/ไท้
เก๊ก การป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึก การฝึกทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การทรงตัว การเคลื่อนที่ของเท้า
และลาตัว การฝึกลมปราณไท้จี๋/ไท้เก๊ก 18 ท่า และการฝึกมวยไท้จี๋/ไท้เก๊ก ขั้นที่ 1
140303511

หมากล้อม
1(0-2-1)
(GO)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมากล้อม กฎ กติกา มารยาท
วัตถุประสงค์พื้นฐานของการเล่นหมากล้อม ทักษะทางปัญญา 11 ประการ บัญญัติ 10 ประการ เทคนิค
ในการเล่นของหมากล้อมแบบต่างๆ การแก้ปัญหาระหว่างเกม คุณค่าของหมากล้อมและการนาไปใช้
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
140303512

ฟีบ้า 33
1(0-2-1)
(FIBA 33)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติกีฬาฟีบ้า 33 (FIBA 33: Federation International Basketball 33) กฎ
กติกา มารยาทของการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน การฝึกทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การถือลูกบอล การส่ง
การเลี้ยง การยิงประตู การป้องกัน การบันทึกคะแนน การจัดการแข่งขัน และการแข่งขันภายในชั้น
เรียน
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140303601

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนา
ตนเอง ความรู้พื้นฐานและมารยาททางสังคม การติดต่อสื่อสารและการทางานร่วมกัน การบริหารความ
ขัดแย้ง และการนาหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
140303606

การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานการทางานของสมอง ความสาคัญของการคิด ลักษณะการคิดของสมองซีกซ้าย
และซีกขวา ความหมายของการคิดเชิงระบบ ลักษณะของการคิดเชิงระบบ คุณลักษณะของนักคิดเชิง
ระบบ เทคนิ ค การคิ ด เชิ ง ระบบ ความส าคั ญ ของความคิ ด สร้ า งสรรค์ ลั ก ษณะพิ เ ศษของความคิ ด
สร้างสรรค์ ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และ การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์
140813901

จริยธรรมในการทางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ศีลธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทางาน การปฏิบัติ
ตนเพื่อให้เป็นที่รักของผู้อื่น การกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ส่งผลต่อความสาเร็จในหน้าที่การงาน
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3.2.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน
ลาดับ
ที่

1.

2.

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

นายธนวัฒน์ โพธิ์งาม
1250100117208

นายณรงค์ศักดิ์ อาคมานนท์
3489900039751

สถาบัน

ปี พ.ศ.

วศ.ม.
(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.
(วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
ประเทศไทย

2555

อาจารย์

รายวิชาที่สอน
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
120513200 เทอร์โมฟลูอิดส์

-

6

ค.อ.ม.
(วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ประเทศไทย

2552

อาจารย์

รายวิชาที่สอน
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม

-

6

อาจารย์

รายวิชาที่สอน
120313107 วัสดุวิศวกรรม

-

6

อาจารย์

รายวิชาที่สอน
120413112 วิศวกรรมความปลอดภัย

-

6

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
ประเทศไทย
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
ประเทศไทย

นางสาวธัญวรรณ ชาญพานิชย์ วศ.ม.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
1219900023257
(วิศวกรรมอุตสาหการ) เกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย
วศ.บ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
(วิศวกรรมอุตสาหการ) ประเทศไทย

2550

50

4.

นางสาวเสาวลักษณ์ คงเอียง
1949900091191

2552

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตารา)

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่มีอยู่
ที่จะมีในหลักสูตร
แล้ว
ใหม่

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ค.อ.บ.
(วิศวกรรมเครื่องกล)
3.

สาเร็จการศึกษาจาก

2556
2553
2554
2549

มคอ. 2
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษาอยู่ด้วย ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว
มีความต้องการให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ แต่เพื่อให้จัดการหลักสูตรเป็นแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ จึงกาหนดให้รายวิชาสหกิจศึกษาเป็นทางเลือก โดยนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
จะต้องเรี ย นรายวิช าเลื อกเฉพาะสาขาลดลง เนื่องจากนักศึ กษาต้อ งเข้า ฝึ กภาคสนามกั บสถาน
ประกอบการอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิ บัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้เทคโนโลยีวิศวกรรม
การวัดคุมและอัตโนมัติเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
รายวิชาโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมของแต่ละแขนงวิชา เป็นโครงงานสาหรับนักศึกษาที่มี
จานวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ากว่า 95 หน่วยกิต และเป็นการนาเอาองค์ความรู้ทั้งหมด
ที่ ศึ ก ษามาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ปั ญ หาทางด้ า นวิ ศ วกรรมโดยอาจมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม และมีการนาเสนอโครงงานแก่คณะกรรมการคุมสอบเพื่อพิจารณาผลดาเนินงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานร่วมกัน มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน
การทาโครงงาน รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการนาเสนอผลงาน
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงงานจัดนาเสนอระเบียบและขั้นตอนการทาโครงงาน พร้อมทั้ง
อธิบายวิธีการทาเล่มปริญญานิพนธ์ และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน
(2) มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการจดบันทึกการให้
คาปรึกษา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน การนาเสนอโครงงาน และความสามารถใน
การทางานของระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในโครงงาน พร้อมกับดูความสมบูรณ์ของปริญญานิพนธ์ โดยมี
อาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คนเป็นกรรมการสอบ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก (1) การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
กา ล เ ท ศะ แ ล ะท า ห น้ าที่ เ ป็ น พล เ มื อ ง ดี จรรยาบรรณวิช าชีพ เช่น การใช้สิ นค้ามีลิ ขสิ ทธิ์
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม
ไม่ลอกเลี ยนแบบผลงานผู้อื่น การประกอบวิชาชีพที่
คานึงถึงผลกระทบต่อสังคม
(2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี (1) การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าว (2) การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติจากการทดลองใน
อย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน ห้องปฏิบัติการ และ/หรือ นอกสถานที่ โดยใช้ความรู้ทาง
และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
ทฤษฎี
(3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มี (1) การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้าเพื่อจะ
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ที่ ต นมี อ ยู่ ใ ห้ สู ง ขึ้ น ไป เพื่ อ (2) จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นางาน พั ฒ นาสั ง คมและ
ประเทศชาติ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้
ทางด้า นเทคโนโลยี กั บ สถาบั น หรื อหน่ ว ยงาน
ภายนอก
(4) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการ (1) การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาโดยมีการมอบหมาย
ทางานร่ว มกับผู้ อื่น มีทักษะในด้านการทางาน งานเป็นกลุ่มของแต่ละกิจกรรม
เป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทางาน (2) จัดโครงการศึกษาดูงาน
ได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการ (3) จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา ศิษย์เ ก่า ศิษย์
ทางาน
ปัจจุบัน
(5) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ (1) การมอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอในลักษณะการ
ภาษาไทย ภาษาต่ า งประเทศ และศั พ ท์ ท าง บรรยายประกอบสื่อในชั้นเรียน และมีการสื่อสารโดยใช้
เทคนิ ค ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร รวมถึ ง การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
(2) จั ด โครงการเสริ ม สร้ า งภาษา เช่ น โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นต้น
(6) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ การมอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
การนาเสนอผลงานที่ได้ศึกษา
(7) มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา มอบหมายงานที่ต้องมีการวิเคราะห์ระบบ หรือนา
ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
เทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดยใช้กรณีศึกษา
ตามข้อกาหนด
จากสถานประกอบการจริง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ตาม สามารถท างานเป็ น หมู่ คณะ สามารถแก้ไ ขข้ อขั ดแย้ ง
ตามลาดับความสาคัญ
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น ผู้นากลุ่มและการ
เป็นสมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ และการแต่งกาย
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(5) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและ
อัตโนมัติ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษา
ต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
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(2) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติ
ด้วยการทดลองในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานั้น ๆ มอบหมายให้ทารายงานและนาเสนอหน้าชั้นเรียน นอกจากนี้ควรจัดให้มีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (สหกิจศึกษา)
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
(5) ประเมินจากโครงงานที่นาเสนอ
(6) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(7) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นั ก ศึก ษาต้ อ งสามารถพั ฒ นาตนเองและประกอบวิ ช าชี พ ได้ โ ดยพึ่ งตนเองได้ เ มื่อ จบ
การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้ เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้
นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วย
ตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะ
ทางปัญญาดังนี้
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสื บ ค้น ข้อมูล และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้ว ยตนเอง เพื่อการเรีย นรู้
ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
(3) กาหนดกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาจัดทารายงานกลุ่ม
(4) กาหนดงานที่ได้รับมอบหมายให้นักศึกษาและมีการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(5) การทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทาได้โดยการออก
ข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการ
ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่ม
คาตอบที่ให้มา ไม่ควร มีคาถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นั ก ศึก ษาต้ อ งสามารถพั ฒ นาตนเองและประกอบวิ ช าชี พ ได้ โ ดยพึ่ งตนเองได้ เ มื่อ จบ
การศึกษาแล้วดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้ เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนัก ศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้
นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วย
ตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะ
ทางปัญญาดังนี้
(1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่ มคนที่ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมา
สื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่ ว นรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ง ของตนเองและของกลุ่ ม
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและ
ผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพ
แวดล้อมต่อสังคม
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารก าหนดกิ จ กรรมให้ มี ก ารท างานเป็ น กลุ่ ม การท างานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้ มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือกันอย่างดี
(4) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไปมีภาวะผู้นา ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นต่าดังนี้
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น
อย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ห รือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุ กต์ใ ช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ที่ทั นสมัยได้อ ย่า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย
ใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้
อาจท าได้ ใ นระหว่ า งการสอน โดยอาจให้ นั ก ศึ ก ษาแก้ ปั ญ หา วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของวิ ธี
แก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาใน
ชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์ เ สมื อ นจริ ง และน าเสนอการแก้ ปั ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู้ เ ทคนิ ค การประยุ ก ต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
(2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์การคานวณ
(3) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(4) ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บาย ถึ งข้ อจ ากั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิ ชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ความรู้
(1) มีความรู้ และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้น ฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การที่ ส าคั ญ ทั้ ง ในเชิ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ด้ว ยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใ ช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้
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ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) จินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้อง
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จั กบทบาท หน้ าที่ และมีความรับผิ ดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิ ตส านึกความรั บ ผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพ
แวดล้อมทางสังคม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม จริยธรรม
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(Computer in Everyday Life)
130013005 สถิติเบื้องต้นสาหรับการวิจัย
(Basic Statistics for Research)
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3.ทักษะทางปัญญา
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา 
140103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English ภาษาอั
II) งกฤษ 2
140103014 การเขียน 1
(Writing I)
140103015 การเขียน 2
(Writing II)
140103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
140103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
120213400 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน

2

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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3.ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

         

3

4



    







    

 

3(3-0-6)  

    

  

      

3(3-0-6)  

    

  

            

3(3-0-6)  

    

  

            

3(3-0-6)  

    

 

3(3-0-6) 

 




 





3(3-0-6)       



 

         


   

   

    


   



  

  

    






   





    


มคอ.2

1(0-2-1) 

     

   

3(3-0-6)  

3(3-0-6) 



5

61

130313018 ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ
(Human Body and Health)
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
140203901 มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)
140203904 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
(Law for Everyday Life)
140203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจาวัน
(Economy and Everyday Life)
140203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
(Economics for Individual
Development)
140203907 ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
(Business and Everyday Life)
140303102 จิตวิทยาสังคม
(Social Psychology)
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทางาน
(Psychology for Work)
140303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
(Effective Speech)
140303401 คาราโอเกะ
(Karaoke)

1

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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1(0-2-1)  







  



1(0-2-1)  







  



1(0-2-1)  







  



1(0-2-1)  
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มคอ.2

140303601 มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
140303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)
140813901 จริยธรรมในการทางาน
(Ethics for Profession)
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
140303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
140303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
140303503 แบดมินตัน
(Badminton)
140303504 ลีลาศ
(Dancing)
140303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
140303506 เทควันโด
(Taekwondo)
140303507 ฟุตบอล
(Football)

2

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

3

4

5

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

5

1(0-2-1)  







  



1(0-2-1)  







  



1(0-2-1)  







  



1(0-2-1) 



1(0-2-1)  

 




     




  

 




3(3-0-6) 





                     

1(0-2-1) 





                     

3(3-0-6)     

                   

3(3-0-6)     
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140303508 เซปักตะกร้อ
(Sepak-Takraw)
140303509 เปตอง
(Pétanque)
140303510 ไท้จ/ี๋ ไท้เก๊ก
(Taiji/Thikek)
140303511 หมากล้อม
(GO)
140303512 ฟีบ้า 33
(FIBA 33)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
130113001 เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for
Engineers)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)

2

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

มคอ.2

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

3

4

5

    

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

5
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มคอ.2

130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
130313005 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
130313007 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและกลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรม
120213100 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Circuit Analysis)
120213101 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Electronics)
120213102 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Instruments and
Measurements)
120213103 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Fields)
120213104 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Machine)

2

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5

4.ทักษะความสัมพันธ์
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5





     

   





        

         



  







      

  

   





        

      

  

   





        

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

3

4

5

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา
4

5

         
      

  

1

2

3

4
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มคอ.2

120213105 ระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Control System)
120213106 การผลิต ส่งจ่าย และกระจายทางไฟฟ้า 3(3-0-6)
กาลัง
(Electrical Power Generation,
Transmission and Distribution)
120213107 เซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Industrial Sensors and Control
Devices)
120213108 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
(Electric Power System Analysis)
120213109 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical System Design)
120213110 การออกแบบระบบการวัด
3(3-0-6)
(Instrumentation System Design)
120213111 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
120213112 ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก
3(3-0-6)
(Pneumatic and Hydraulic System)
120213113 ระบบควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Control System)

2

2.ความรู้

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

3

4

5

3(3-0-6)     

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา
4

5

    

1

2

3

4

5



   



     



 

3(3-0-6)     

    



    

     



 

3(2-2-5)     

    



   



     



 

3(3-0-6)     

    



   



     



 

3(3-0-6)     

    



   



     



 

3(3-0-6)     

    



    

     



 

3(3-0-6)     

    



   





    



 

3(3-0-6)     

    



   





    



 

3(3-0-6)     

    



   





    



 

3(3-0-6)     

    



   



     



 

66

120213114 การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม
(Industrial Process Control)
120213115 การสื่อสารข้อมูลทางอุตสาหกรรม
(Industrial Data Communication)
120213116 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
(Industrial Automation System)
120213117 ระบบโรงงานอัตโนมัติ
(Factory Automation System)
120213118 การจัดการอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม
(Automation Management for
Industry)
120213119 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
(Introduction to Robotics)
120213120 ระบบวัดคุมนิรภัย
(Safety Instrumentation System)
120213121 วาล์วควบคุมและตัวขับเคลื่อน
(Control Valves and Drives)
120213122 การออกแบบท่อในโรงงาน
(Piping Design for Industrial Plants)
120213123 หัวข้อคัดเฉพาะทางวิศวกรรมการวัดคุม
(Selected Topics in Instrumentation
Engineering)

2

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

มคอ. 2

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

3

4

5

3(3-0-6)     

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา
4

5

    

1



2

3

4

5

   



     



 

1(0-3-1)    



    

   





     



 

1(0-3-1)    



    

   





     



 

2(0-6-2)    



    

   





     



 

2(0-6-2)    



    

   





     



 

1(0-3-1)    



    

   





     



 

1(0-3-1)    
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120213124 หัวข้อคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอัตโนมัติ
(Selected Topics in Automat. Eng.)
120213200 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electrical and Electronic
Laboratory)
120213201 ปฏิบัติการเซนเซอร์อุตสาหกรรม
(Industrial Sensor Laboratory)
120213202 ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรม
การวัดคุม
(Instrumentation Engineering
Technology Practice)
120213203 ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรม
อัตโนมัติ
(Automation Engineering
Technology Practice)
120213204 ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics Laboratory)
120213205 ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการ
อุตสาหกรรม
(Industrial Process Control
Laboratory)

2

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

มคอ. 2

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

3

4

5

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

5
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120213206 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุม 3(0-6-3)
(Instrumentation Engineering
Technology Project)
120213207 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอัตโนมัติ 3(0-6-3)
(Automation Engineering
Technology Project)
120213301 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(2-2-5)
(Digital Circuit and Logic Design)
120213302 ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
(Microprocessor)
120213303 มาตรวิทยาและการสอบเทียบเครือ่ งมือวัด 3(2-2-5)
ทางอุตสาหกรรม
(Metrology and Industrial
Instrument Calibration)
120213304 ระบบสกาดา
3(2-2-5)
(SCADA System)
120213305 การวัดคุมเสมือนและระยะไกล
3(2-2-5)
(Virtual and Remote
Instrumentation)
120213306 การประมวลผลภาพเชิงอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Image Processing)

2

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 

มคอ. 2

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

3

4

5

1



  

 

 

3(2-2-5)    
3(3-0-6)



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





3

4



1

  


 

  

     

3(3-0-6) 

5

 



3(2-2-5)

6(0-5400)

2

3.ทักษะทางปัญญา
2

3

4

5
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120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
120413109 วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering )
120313107 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
120513200 เทอร์โมฟลูอิดส์
(Thermofluids)
120213700 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

2

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

                        

มคอ. 2

70

มคอ. 2

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต ร มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน เพื่ อ ใช้ ใ นการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา
เพื่อนามาใช้ป รับ ปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
(1) สภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ น ต่ อ ความรู้ ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการแบบส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีก ารปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครูแ ก่อ าจารย์ใ หม่ ให้ มี ความรู้แ ละเข้ าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การบริหารงานหลักสูตร ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบหลักสูตร คือ อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5
คน และผู้บริหารหลักสูตร คือ หัวหน้าสาขาวิชา โดยมีหน้าที่ดังนี้
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรจะดาเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหาร
สาขาวิชาและอาจารย์ผู้สอน โดยจะประสานงาน ติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
(2) หัวหน้าสาขาวิชา กากับดูแล แนะนา และกาหนดนโยบายให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตร
และประสานงานกับผู้บริหารในระดับสูงของคณะ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
(1) มีการจัดสรรงบประมาณสู่ห้องปฏิบัติการเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(2) มีระบบบริการการใช้ห้องปฏิบัติการและห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
(3) การหารายได้เสริมนอกจากรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียน การสอนที่จาเป็น
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
(1) ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(2) ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานดิวเซอร์
(3) ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(4) ห้องปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรมและอัตโนมัติ
(5) ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์
(6) ห้องปฏิบัติการระบบ SCADA
(7) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ PLC
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ คือเครื่องมืออุปกรณ์
และห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องมีประสบการณ์
การใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการใช้งานที่
ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้ งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต
และสื่อการสอนสาเร็จรูป เช่น วิดิทัศน์วิชาการ โปรแกรมการคานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่
จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้น ต้องมีทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ
ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึง ห้ องปฏิบัติการ
สาหรับการทาโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
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(3) ต้ อ งมี เ จ้ า หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น ดู แ ลสื่ อ การเรี ย นการสอน อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และมี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน สาหรับใช้ประกอบการสอน
(4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตลอดจนมี ห นั ง สื อ ต าราและวารสารในสาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนทั้ ง ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม โดยจานวนตาราที่เกี่ยวข้องต้องมีเพียงพอ
(5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม
(6) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ากว่า
8 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีปริมาณจานวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
(7) ควรมีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
(8) อาจารย์ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ทรั พยากรขั้ น ต่าเพื่อการเรี ยนการสอนของสาขาวิช า ต้ องมีความพร้อมอยู่ในที่ ตั้งเดียวกั บ
หลักสูตรที่ขอเปิดดาเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตาม
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด ข้อ 14 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
(2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและ
ดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
(3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ .ศ. 2548 ว่าด้วย
มาตรฐานด้ า นพั น ธกิ จ ของการบริ ห ารอุ ด มศึ ก ษา และมาตรฐานด้ า นการสร้ า งและพั ฒ นาสั ง คม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
โดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกาหนดข้างต้นโดย
 จัดทาแบบสารวจความต้องการจากนักศึกษาในใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน
 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่จะเป็นไปตามความต้องการและสอดคล้ องกับระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยอาจารย์ ใหม่ ต้อ งส าเร็จ การศึ กษาปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขา
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า หรื อ สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปั จ จุ บั น ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และมี
ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและประสบการณ์ทาวิจัยหรือ
ประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้ องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
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สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สั ด ส่ ว นอาจารย์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท่ า ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้นคณะ
กาหนดนโยบายว่าควรจะมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิ ชาละ 3 ชั่วโมงใน
รายวิ ช าบั ง คั บ และส าหรั บ อาจารย์ พิ เ ศษ ไม่ ว่ า จะสอนทั้ ง รายวิ ช าหรื อ บางชั่ ว โมงจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีช่างเทคนิคประจาห้องปฏิบัติการ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
(1) มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
ในสาขาที่เกี่ยวข้องในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
สนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์
ต่างสาขาหรือต่างสถาบัน การสนับสนุนสามารถทาได้ในรูปของการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทาง
วิชาการ การให้เงินพิเศษเพิ่มเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ์ใน Proceedings และ Journals รวมทั้ง
การอาจลดภาระงานสอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ และการทาวิจัย
(2) ในกรณีที่อาจารย์ไม่ถนัดในการเพิ่มพูนความรู้โดยผ่านการทาวิจัยได้ หน่วยงานอาจ
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อให้อาจารย์
ได้มีประสบการณ์จริงในการพัฒนาแนวคิดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
(3) บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียม
ห้องปฏิบัติการในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
(4) มีการอบรมช่างเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อบารุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุน
การสอน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นักศึกษา
5.1.1 ควรมีผู้ช่วยสอนประจาห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ในจานวนที่เหมาะสม
5.1.2 คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปัญหาในการเรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงว่าง (Office
Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการ
จัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาต่างๆ นักศึกษาสามารถยื่นคาร้อง
ขอดูสมุดคาตอบในการสอบ การให้ คะแนนสอบและวิธีการประเมิน ทั้งนี้การอุทธรณ์ของนักศึกษา
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สามารถดาเนินการได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาได้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่
6.2 มีการศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับกับความต้องการของท้องถิ่น
และภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ
6.3 มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ค รบทุก
รายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดให้ มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
14. บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ งานท าได้ รั บ เงิ น เดื อ นเริ่ ม ต้ น ไม่ ต่ ากว่ า เกณฑ์ ก.พ.
กาหนด
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้น
แล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้
ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ใน
เนื้อหาที่ได้ส อนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุก ด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการ
ใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทา เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และอาจต้องออก
ปฏิบัติงานในรายวิชา สหกิจศึกษา เป็นเวลา 4 เดือนซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศก์นักศึกษา
ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยัง
อ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา อีกทั้งประเมินจาก
การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามดัชนี บ่งชี้ผลการดาเนินงานที่
ระบุไว้ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผล
การดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษา
ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้นาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง
และพัฒ นาหลั กสู ตรและ /หรือการดาเนินการของหลั กสูตรต่อไป ในการปรับปรุงย่อยนั้ นควรทาได้
ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตร
มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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1. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
1

30
21
50
30
6
6

4

5
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130313007 3(3-0-6)

120213301 3(2-2-5)

120213302 3(2-2-5)

120213106 3(3-0-6)

120213202 2(0-6-2)

120213700 6(0-540-0)

120213206 3(0-6-3)

Physics I

Physics II

Digital Circuit and
Logic Design

Microprocessors

Elec. Power
Generation

Instrumentation
Engineering
Technology Practice

Co-operative
Education

Instrumentation
Engineering
Technology Project

130313006 1(0-2-1)

130313008 1(0-2-1)

120213102 3(3-0-6)

120213103 3(3-0-6)

120213109 3(3-0-6)

120213110 3(3-0-6)

Physics
Laboratory I

Physics
Laboratory II

Elec. Instruments
and Measurements

Electromagnetic
Field

Electrical System
Design

Instrumentation
System Design

Instrumentation
Engineering Technology
Elective Course II

130203101 3(3-0-6)

130203102 3(3-0-6)

130203103 3(3-0-6)

120213108 3(3-0-6)

120213105 3(3-0-6)

120213112 3(3-0-6)

xxxxxxxxx 3(x-x-x)

Engineering
Mathematics I

Engineering
Mathematics II

Engineering
Mathematics III

Electric Power
System Analysis

Control Systems

Pneumatic and
Hydraulic Systems

Free Elective
Course II

120213600 3(2-2-5)

130113001 3(3-0-6)

120313107 3(3-0-6)

120213104 3(3-0-6)

120213303 3(2-2-5)

120213111 3(3-0-6)

14xxxxxxx 3(3-0-6)

Computer
Programing

Chemistry for
Engineering

Engineering
Materials

Electrical Machine

Metrology and
Industrial Instrument
Calibration

Power Electronics

English Language
Elective Course II

120513201 3(2-2-5)

120513101 3(3-0-6)

120213101 3(3-0-6)

120213107 3(3-0-6)

120513200 3(3-0-6)

120213204 1(0-3-1)

14xxxxxxx 3(x-x-x)

Engineering
Drawing

Engineering
Mechanics

Engineering
Electronics

Industrial Sensors
and Control Devices

Thermofluids

Power Electronics
Laboratory

Social and Human
Elective Course

14030xxxx 1(0-2-1)

120213100 3(3-0-6)

120213200 1(0-3-1)

120213201 1(0-3-1)

120413109 3(3-0-6)

1202xxxxx 3(x-x-x)

14xxxxxxx 1(x-x-x)

Physical Education
Elective Course

Electric Circuit
Analysis

EE Laboratory

Industrial Sensors
Laboratory

Safety Engineering

IInstrumentation
Engineering Technology
Elective Course I

Social and Human
Elective Course

1xxxxxxxx 3(3-0-6)

130113002 1(0-2-1)

1xxxxxxxx 3(3-0-6)

14xxxxxxx 3(3-0-6)

14xxxxxxx 3(3-0-6)

xxxxxxxxx 3(x-x-x)

Sci. & Math.
Elective Course

Chemistry Laboratory
for Engineering

Sci. & Math.
Elective Course

Social and Human
Elective Course

Social and Human
Elective Course

Free Elective
Course I

14xxxxxxx 3(3-0-6)

14xxxxxxx 3(3-0-6)

14030xxxx 1(0-2-1)

14xxxxxxx 3(3-0-6)

English I

English II

Physical Education
Elective Course

English Language
Elective Course I

20 (16-8-36)

20 (18-4-38)

20 (17-7-37)

130313005 3(3-0-6)

19 (17-5-36)

21 (20-2-41)

21 (x-x-x)

1202xxxxx 3(x-x-x)

6 (0-540-0)
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143 credits

3

2

16 (x-x-x)
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มคอ. 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ แขนงวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
1

30
21
50
30
6
6

4

5

6

7

8

130313007 3(3-0-6)

120213301 3(2-2-5)

120213302 3(2-2-5)

120213106 3(3-0-6)

120213203 2(0-6-2)

120213700 6(0-540-0)

120213207 3(0-6-3)

Physics I

Physics II

Digital Circuit and
Logic Design

Microprocessors

Elec. Power
Generation

Automation
Engineering
Technology Practice

Co-operative
Education

Automation
Engineering
Technology Project

130313006 1(0-2-1)

130313008 1(0-2-1)

120213102 3(3-0-6)

120213103 3(3-0-6)

120213109 3(3-0-6)

120213304 3(2-2-5)

Physics
Laboratory I

Physics
Laboratory II

Elec. Instruments
and Measurements

Electromagnetic
Field

Electrical System
Design

SCADA system

130203101 3(3-0-6)

130203102 3(3-0-6)

130203103 3(3-0-6)

120213108 3(3-0-6)

120213105 3(3-0-6)

120213113 3(3-0-6)

xxxxxxxxx 3(x-x-x)

Engineering
Mathematics I

Engineering
Mathematics II

Engineering
Mathematics III

Electric Power
System Analysis

Control Systems

Digital Control
System

Free Elective
Course II

120213600 3(2-2-5)

130113001 3(3-0-6)

120313107 3(3-0-6)

120213104 3(3-0-6)

120213116 3(3-0-6)

120213114 3(3-0-6)

14xxxxxxx 3(x-x-x)

Computer
Programing

Chemistry for
Engineering

Engineering
Materials

Electrical Machine

Industrial
Automation Sys

Industrial Process
Control

English Language
Elective Course II

120513201 3(2-2-5)

120513101 3(3-0-6)

120213101 3(3-0-6)

120213107 3(3-0-6)

120213115 3(3-0-6)

120213205 1(0-3-1)

14xxxxxxx 3(X-x-x)

Engineering
Drawing

Engineering
Mechanics

Engineering
Electronics

Industrial Sensors
and Control Devices

Industrial Data
Communication

Industrial Process
Control Laboratory

Social and Human
Elective Course

14030xxxx 1(0-2-1)

120213100 3(3-0-6)

120213200 1(0-3-1)

120213201 1(0-3-1)

120413109 3(3-0-6)

1202xxxxx 3(x-x-x)

14xxxxxxx 1(X-x-x)

Physical Education
Elective Course

Electric Circuit
Analysis

EE Laboratory

Industrial Sensors
Laboratory

Safety Engineering

Automation Engineering
Technology
Elective Course I

Social and Human
Elective Course

1xxxxxxxx 3(3-0-6)

130113002 1(0-2-1)

1xxxxxxxx 3(3-0-6)

14xxxxxxx 3(3-0-6)

14xxxxxxx 3(3-0-6)

xxxxxxxxx 3(x-x-x)

Sci. & Math.
Elective Course

Chemistry Laboratory
for Engineering

Sci. & Math.
Elective Course

Social and Human
Elective Course

Social and Human
Elective Course

Free Elective
Course I

14xxxxxxx 3(3-0-6)

14xxxxxxx 3(3-0-6)

14030xxxx 1(0-2-1)

14xxxxxxx 3(x-x-x)

English Language
Elective Course I

English I

English II

Physical Education
Elective Course

20 (16-8-36)

20 (18-4-38)

20 (17-7-37)

19 (17-5-36)

21 (20-2-41)

21 (x-x-x)

1202xxxxx 3(x-x-x)
Automation Engineering
Technology
Elective Course II

6 (0-540-0)

80

143 credits

3

2

130313005 3(3-0-6)

16 (x-x-x)

มคอ. 2
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2. การระบุชื่อปริญญาในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

มคอ. 2

การระบุชื่อปริญญาในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
1. ชื่อเต็มภาษาไทย

: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
(วิศวกรรมการวัดคุม)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
(วิศวกรรมอัตโนมัติ)

2. ชื่อย่อภาษาไทย

: วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
(วิศวกรรมการวัดคุม)
วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
(วิศวกรรมอัตโนมัติ)

3. ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

: Bachelor of Engineering Program in Instrumentation and
Automation Engineering Technology (Instrumentation Engineering)
Bachelor of Engineering Program in Instrumentation and
Automation Engineering Technology (Automation Engineering)

4. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: B.Eng in Instrumentation and Automation Engineering Technology
(Instrumentation Engineering)
B.Eng in Instrumentation and Automation Engineering Technology
(Automation Engineering)
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ภาคผนวก 2
รายละเอียดการกาหนดรหัสของหลักสูตร

มคอ. 2

83
รายละเอียดการกาหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
โครงสร้างรหัสวิชา 9 หลัก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
หลักที่
1-2
3-4
5
6

7

8-9

ค่าตัวเลข
12
02
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
00-99

ความหมาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาเขตระยอง)
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาเอก
สูงกว่าปริญญาเอก
วิชาทฤษฎี
วิชาปฏิบัติ
วิชางานประลอง
วิชาทฤษฎี (บริการนอกภาค)
วิชาปฏิบัติ (บริการนอกภาค)
วิชางานประลอง (บริการนอกภาค)
วิชาสหกิจศึกษา
ลาดับรายวิชา

มคอ. 2

84

ภาคผนวก 3
วิชาให้บริการของสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง

มคอ. 2

85

มคอ. 2

วิชาให้บริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
120213400

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Computer in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป โปรแกรมสร้ า งเอกสาร โปรแกรมช่ ว ยการค านวณ สร้ า ง
ความคุ้น เคยกับ การใช้คอมพิว เตอร์ การใช้ร ะบบปฏิบัติก ารชนิดต่า งๆ วิ นโดวส์ ยู นิกซ์ แนะนาการใช้
อินเทอร์เน็ตและการจัดการด้านความปลอดภัย ภัยคุกคามจากอินเตอร์เน็ต จรรยาบรรณและจริยธรรมบน
โครงข่ายสังคมอินเตอร์เน็ต ความปลอดภัยต่อสุขภาพและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่ายๆ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
120213401

การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Household Electrical Appliance in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ที่มาของไฟฟ้า ทฤษฎีพื้นฐานทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า การนาหลักการและทฤษฎีทาง
ไฟฟ้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และประหยั ด ทรั พ ย์ สิ น เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ชนิ ด ต่ า ง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและการซ่อมบารุงเบื้องต้น การประสาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้า
120213402

วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 130313007 ฟิ สิ กส์ 2
หน่วยวัดทางไฟฟ้า ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนา ตัวเก็บประจุ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าใน
สถานะอยู่ตัว การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับชนิดหนึ่งเฟสและสามเฟส การคานวณและลดค่าตัวประกอบ
กาลังทางไฟฟ้า วงจรแม่เหล็กเบื้องต้น หม้อแปลงไฟฟ้าและการใช้งาน เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับและการใช้งาน วิธีการส่งผ่านกาลังไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น
120213500

ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Electrical Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน หรือเรียนร่วมกัน
การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น และการทดลองทางไฟฟ้าที่สนับสนุนเนื้อหาวิช า
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

86
120213600

มคอ. 2
3(2-2-5)

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล การออกแบบและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ระดับ
ของภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวแปลภาษา การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงองค์ประกอบของ
ประโยคคาสั่ง เช่น ค่าคงที่ ตัวแปร เครื่องหมายกระทาการ การนิพจน์ ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ คาสั่งแบบ
ตามลาดับ แบบกาหนดเงื่อนไข และแบบวนซ้า การประยุกใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ การฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับ
การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
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มคอ. 2

ภาคผนวก 4
ตารางแสดงองค์ความรู้เฉพาะของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ)
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
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มคอ. 2

ตารางแสดงองค์ความรู้เฉพาะของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ)
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
องค์ประกอบขององค์ความรู้ที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาแนกเป็น
ขอบเขตองค์ความรู้ที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจาลอง
(Applied Mathematics, Computer and Simulations)
2. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์
(Mechanics)
3. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล
(Thermal Sciences and Fluid Mechanics)
4. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ
(Chemistry and Materials)
5. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน
(Energy)
6. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electricity and Electronics)
7. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ
(System Management)
8. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
(Biology Health and Environment)
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เนื้อหาความรู้

มคอ. 2

1

2

องค์ความรู้
3 4 5 6

1. กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Basic Electrical and Electronics Engineering)
120213100 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6) X
(Electric Circuit Analysis)
120213101 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6) X
X
(Engineering Electronics)
120213102 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6) X X X
(Electrical Instruments and
Measurements)
120213103 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6) X X
(Electromagnetic Fields)
120213104 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6) X
(Electrical Machine)
120213106 การผลิต ส่งจ่าย และกระจายทางไฟฟ้า
3(3-0-6) X
กาลัง
(Electrical Power Generation,
Transmission and Distribution)
120213108 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6) X
(Electric Power System Analysis)
120213109 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6) X
(Electrical System Design)
120213111 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6) X
X
(Power Electronics)
120213200 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-1) X
(Electrical and Electronic Laboratory)
120213204 ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
1(0-3-1) X
(Power Electronics Laboratory)
120213301 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
3(2-2-5) X
(Digital Circuit and Logic Design)
120213302 ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5) X
(Microprocessor)
2. กลุ่มความรู้ด้านการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentaiton)
120213107 เซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม 3(3-0-6) X X X X
(Industrial Sensors and Control
Devices)
120213110 การออกแบบระบบการวัด
3(3-0-6) X
(Instrumentation System Design)
120213112 ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก
3(3-0-6) X X X
(Pneumatic and Hydraulic System)
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มคอ. 2

องค์ความรู้
1 2 3 4 5
2. กลุ่มความรู้ด้านการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentaiton) (ต่อ)
120213120 ระบบวัดคุมนิรภัย
3(3-0-6) X
X
(Safety Instrumentation System)
120213121 วาล์วควบคุมและตัวขับเคลื่อน
3(3-0-6) X X X
X
(Control Valves and Drives)
120213201 ปฏิบัติการเซนเซอร์อุตสาหกรรม
1(0-3-1) X X X X
(Industrial Sensor Laboratory)
120213303 มาตรวิทยาและการสอบเทียบเครือ่ งมือวัด 3(2-2-5) X
ทางอุตสาหกรรม
(Metrology and Industrial Instrument
Calibration)
3. กลุ่มความรู้ด้านระบบและการควบคุม (System and Control)
120213105 ระบบควบคุม
3(3-0-6) X X X
X
(Control System)
120213113 ระบบควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6) X X X
X
(Digital Control System)
120213114 การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม
3(3-0-6) X X X
(Industrial Process Control)
120213119 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
3(3-0-6) X
(Introduction to Robotics)
120213205 ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการ
1(0-3-1) X X X
อุตสาหกรรม
(Industrial Process Control
Laboratory)
4. กลุ่มความรู้ด้านระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System)
120213115 การสื่อสารข้อมูลทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6) X
(Industrial Data Communication)
120213304 ระบบสกาดา
3(2-2-5) X
(SCADA System)
120213305 การวัดคุมเสมือนและระยะไกล
3(2-2-5) X
(Virtual and Remote Instrumentation)
120213306 การประมวลผลภาพเชิงอุตสาหกรรม
3(2-2-5) X
(Industrial Image Processing)
เนื้อหาความรู้

120213400 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
(Computer in Everyday Life)
120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
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มคอ. 2

องค์ความรู้
1 2 3 4 5 6
5. กลุ่มความรู้ด้านบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management)
120213116 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5) X
X
(Industrial Automation System)
เนื้อหาความรู้

120213117 ระบบโรงงานอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Factory Automation System)
120213118 การจัดการอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Automation Management for
Industry)
120213122 การออกแบบท่อในโรงงาน
3(3-0-6)
(Piping Design for Industrial Plants)
6. กลุ่มความรู้ด้านบูรณาการเทคโนโลยีและประสบการณ์วิชาชีพ
120213123 หัวข้อคัดเฉพาะทางวิศวกรรมการวัดคุม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Instrumentation
Engineering)
120213124 หัวข้อคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Selected Topics in Automation
Engineering)
120213202 ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรม
2(0-6-2)
การวัดคุม
(Instrumentation Engineering
Technology Practice)
120213203 ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอัตโนมัติ 2(0-6-2)
(Automation Engineering Technology
Practice)
120213206 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุม
3(0-6-3)
(Instrumentation Engineering
Technology Project)
120213207 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอัตโนมัติ
3(0-6-3)
(Automation Engineering Technology
Project)
6(0-540-0)
120213700 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
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ภาคผนวก 5
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

มคอ. 2

93

มคอ. 2

94

ภาคผนวก 6
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554

มคอ. 2

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม จึงเห็นสมควร
กําหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒
เมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงกําหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้กับนักศึกษาที่เขาศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ทั้งนี้ นักศึกษาทีเ่ ขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหใชระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
๒๕๓๔ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับความในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“อธิการบดี”
หมายความวา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“คณะ/วิทยาลัย”
หมายความวา
หนวยงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“ภาควิชา”
หมายความวา
หนวยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
“คณบดี/ผูอํานวยการ”หมายความวา
คณบดีหรือผูอํานวยการของคณะ/วิทยาลัยทีร่ ับผิดชอบ
การจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
“นักศึกษา”
หมายความวา ผูเขารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาบัณฑิตที่
ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว
“ศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตร” หมายความวา การลงทะเบียนวิชาเรียนครบหนวยกิตและสอบผานทุก
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตรในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมถึงการไดรบั คาระดับคะแนนการวัดผลโครงงานพิเศษ
หรือปริญญานิพนธยังไมสิ้นสุด (Ip) ดวย
ขอ ๕ นักศึกษาตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คําสั่ง ขอบังคับ หรือระเบียบอื่น ๆ ของคณะ/วิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัย ที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนีแ้ ละใหมีอํานาจในการออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบตั ิ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปญ
 หาในการวินิฉยั หรือการตีความ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูม ีอาํ นาจใน
การวินิฉัยชี้ขาด
หมวดที่ ๑
การรับเขาศึกษา
ขอ ๗ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูส มัครเขาเปนนักศึกษา
(๑) ตองเปนผูทสี่ นับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีม่ ีพระมหากษัตริยเ ปนพระประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ

(๒) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเทา หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา
(๓) เปนผูม ีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับและคําสัง่ ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
(๔) ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น ๆ ยกเวน
มหาวิทยาลัยเปด
(๕) ไมเปนผูเ คยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท
(๖) ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา
(๗) มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตาง ๆ ที่เกีย่ วกับการศึกษา
ไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
(๘) ตองเปนผูท อี่ ยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
(๙) เปนผูทมี่ ีคณ
ุ สมบัติอนื่ ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ ๗ (๑) – ๗ (๙) ขอใดขอหนึ่งอยูกอนทําการสมัคร
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครัง้ นั้น ๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที
ขอ ๘ การรับเขาเปนนักศึกษา
ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาจะตองผานการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตาง ๆ จะประกาศให
ทราบเปนคราว ๆ ไป แตในกรณีที่มเี หตุผลความจําเปนเปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชนของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจ
คัดเลือกบุคคลทีม่ ีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๗ เขาเปนนักศึกษาพิเศษตามนโยบายมหาวิทยาลัยก็ได นักศึกษาพิเศษอาจจะ
เปนผูม ีความประสงคเขาศึกษาโดยไมขอรับปริญญา
หรือตองการศึกษาเพื่อขอโอนหนวยกิตไปยังมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ การชําระเงินและการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาเปนนักศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศใหดําเนินการและตองนําหลักฐานการชําระ
เงินพรอมหลักฐานอื่น ๆ สําหรับการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนดวยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
ประกาศใหทราบและปฏิบัติ
ขอ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจจะอนุมัติใหผสู ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยเขา
ศึกษาตอเพื่อรับปริญญาในอีกสาขาวิชาหนึ่งที่มีวิชาพื้นฐานคลายคลึงกันได
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะที่นักศึกษาผูนั้นประสงคจะเขาศึกษาตอ มีมติเห็นชอบใหรบั เขาศึกษาตามเงื่อนไขโดยใหภาควิชานั้น ๆ เปนผูกําหนด
จํานวนวิชาและระยะเวลาที่นักศึกษานั้นตองเรียนเพิ่มเติม
ขอ ๑๑ การลงทะเบียนระหวางมหาวิทยาลัยของรัฐ
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนระหวางมหาวิทยาลัยปดของรัฐไดเมือ่ รองขอใหมีการพิจารณารายละเอียดในหลักสูตร
ซึ่งอยูใ นดุลยพินจิ ของภาควิชา คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยและอธิการบดีของทั้งสองสถาบันการศึกษาเปนผูอ นุมัติ
โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
(๑) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด มิไดเปดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปการศึกษานั้นดวยเหตุผลตาง ๆ
(๒) รายวิชาที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นเปดสอน ตองมีเนือ้ หาที่เทียบเคียงกันได หรือมีเนือ้ หาสาระครอบคลุม
ไมนอ ยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
(๓) ใหนําหนวยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนขามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยไปเปนสวนหนึ่ง
ของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู

(๔) นักศึกษาตองเปนผูร ับผิดชอบคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไป
เรียนนัน้ กําหนด
(๕) นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษากรณีไมมรี ายวิชาลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๒
ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ขอ ๑๒ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาการศึกษาในแตละภาคเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจมี
ภาคการศึกษาฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑ ภาคก็ได มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห ทั้งนี้ตองมีชั่วโมง
เรียนในแตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
(๒) การคิดหนวยกิต
“หนวยกิต” หมายถึง หนวยทีใ่ ชแสดงภาระการศึกษาในแตละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑดังนี้
ก. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติรวมถึงรายวิชาโครงงานหรือรายวิชาโครงงานพิเศษทีใ่ ชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา
๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ค. การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอ ยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิต
ง. การทํากิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํากิจกรรมนั้น ๆ ไมนอ ยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรียน
(๑) กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนในแตละภาคเรียนใหเปนไปตามประกาศของของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษา
ไมลงทะเบียนตามกําหนด นักศึกษาจะไมมีสิทธิเ์ ขาสอบ (กลางภาคและปลายภาค) ในภาคเรียนนัน้
(๒) นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรดังตอไปนี้
ก. วิชาที่นับหนวยกิตและนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
ข. วิชาที่ไมนับหนวยกิต แตเปนวิชาที่บังคับในหลักสูตร
ค. วิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนหรือฝกโดยไมนับหนวยกิตให
ง. วิชาที่มีหนวยกิต แตไมใหคาระดับคะแนน ถาหากผลการเรียนหรือการฝกเปนทีพ่ อใจจะได S หากผลการเรียนหรือการฝก
เปนทีไ่ มพอใจจะได U และนับหนวยกิตสําหรับการจบหลักสูตร แตไมนําหนวยกิตไปคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
(๓) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาเรียนดังนี้
ก. วิชาปฏิบัติ ตองลงทะเบียนวิชาเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่เปดสอน ในภาคการศึกษานั้น
ข. การลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ ใหถอื ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนไมต่ํากวา ๙ หนวยกิตแตไมเกิน ๒๒ หนวยกิต นักศึกษาภาคค่ําลงทะเบียน
ไมต่ํากวา ๖ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๘ หนวยกิต
ค. กรณีจํานวนหนวยกิตที่เหลือในหลักสูตรมีจํานวนต่ํากวาที่กําหนดในขอ ๑๓ (๓) ข. นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนต่ํากวาที่กําหนดได
(๔) การลงทะเบียนเพือ่ รักษาสถานภาพนักศึกษา
กรณีทนี่ ักศึกษาไมมีรายวิชาทีจ่ ะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติตองดําเนินการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
และชําระเงินคารักษาสถานภาพภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษามิฉะนัน้ จะพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ
๒๖ (๘) และใหนับระยะเวลาที่ขอรักษาสถานภาพรวมอยูใ นระยะเวลาการศึกษา

(๕) ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนไดไมเกิน ๖ หนวยกิต
(๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธแตไมสามารถประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียน ตองปฏิบัติดังนี้
ก. ใหงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมสนิ้ สุด
(In-progress) ตอทายวิชาและดําเนินการประเมินผลการศึกษาประจําภาค แลวจําแนกสภาพนักศึกษาไดตามปกติ โดยไมนํา
หนวยกิตของวิชาที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมสิ้นสุด (In-progress) มาคิดคาระดับคะแนนประจํา
ภาค
ข. การประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยัง
ไมสิ้นสุด (In-progress) ตอทายวิชาไวใหทําการประเมินผลและอนุมัติผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่สงคะแนน
ค. กรณีลงทะเบียนวิชาเรียนครบทุกวิชาตามหลักสูตรแลว นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษาสภาพโครงงานพิเศษ
หรือปริญญานิพนธในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคฤดูรอ นทีค่ าดวาจะสําเร็จการศึกษา
ขอ ๑๔ การขอเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว หากจะขอเปลีย่ นหรือเพิ่มวิชาเรียนใหทาํ ไดภายใน ๓ สัปดาห นับตั้งแต
วันเปดภาคการศึกษา การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหคิดแตเฉพาะหนวยกิตของวิชาที่เลือกเรียนใหม
(๒) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว หากตองการถอนวิชานัน้ ใหถอนไดภายใน ๑๒ สัปดาห นับตั้งแตวันเปด
ภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน
กรณีนักศึกษาถอนวิชาเรียนเมื่อพนกําหนดดังกลาว ใหไดรับเกรด W
ขอ ๑๕ การโอนผลการเรียน
(๑) คุณสมบัติของผูขอเทียบโอน
มหาวิทยาลัยจะอนุมัตใิ หมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเฉพาะผูท ี่มคี ุณสมบัติดังตอไปนี้
ก. มีคุณวุฒแิ ละคุณสมบัติตามขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
ข. ผานการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
ค. รายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน ตองมีคะแนนหรือผลการประเมินไมต่ํากวา C หรือ ๒.๐๐ หรือเทียบเทา
ง. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบหรือหลักฐานแสดงความรูและประสบการณจากการศึกษานอกระบบ และ/
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยตองมีอายุไมเกิน ๓ ป นับจากวันสิ้นสุดภาคการศึกษาของรายวิชาที่ขอเทียบโอน หรือวันสุดทายของ
ประสบการณที่ยนื่ ขอรับการประเมิน
จ. ไดรับอนุมัติการเทียบโอนรายวิชากอนการอนุมตั ิผลการศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบโอน
(๒) การดําเนินการขอเทียบโอน
นักศึกษาที่ประสงคจะขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน ใหดําเนินการดังนี้
ก. แจงความจํานงถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปดภาค
การศึกษาที่ประสงคจะยื่นคํารองขอเทียบโอน
ข. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ อาทิ ระเบียนผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ได
เรียนไปแลวใหตดิ ตอสถาบันเดิมจัดสงมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
ค. หลักฐานแสดงความรูและประสบการณจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย นักศึกษา
เปนผูน ําสงดวยตนเองที่ภาควิชา
(๓) การเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ
ก. การเทียบโอนของนักศึกษาทีเ่ คยศึกษาในมหาวิทยาลัย
๑. รายวิชาเดิมที่ขออนุมัตเิ ทียบโอนตองมีเนือ้ หาวิชาอยูในระดับเดียวกัน และมีปริมาณเทากันหรือไมนอย
กวารายวิชาในหลักสูตรใหม
๒. นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาไดไมเกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ข. การเทียบโอนของนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือตางสถาบัน
๑. ตองศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแลวไมนอ ยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยไมนับภาคการศึกษา
ที่ลาพัก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอ ยกวา ๒.๕๐
๒. มีรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวจากสถาบันเดิมเทียบไดกับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนกําหนด
การศึกษาของสาขาวิชาที่รับโอนมาไดเปนหนวยกิตสะสมไมนอ ยกวา ๓๐ หนวยกิต และจะตองโอนมาศึกษาในสาขาวิชา
เดียวกันกับสาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเดิมหรือสาขาวิชาที่ใกลเคียงกันโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย
๓. รายวิชาที่ขอเทียบโอนตองมีเนือ้ หาสาระครอบคลุมไมนอ ยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน
๔. รายวิชาเดิมที่จะพิจารณาเทียบโอนหนวยกิตจะกระทําไดไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิต รวมของ
หลักสูตรที่รับโอน
๕. ใหคณะ/วิทยาลัยเปนผูกําหนดเวลาการประเมิน ระยะเวลาที่ใชในการประเมิน และแจงผลการประเมิน
ใหนักศึกษาทราบโดยจัดทําเปนประกาศคณะ/วิทยาลัย
(๔) การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสู
การศึกษาในระบบ
ก. ตองผานการทดสอบในรายวิชาที่ขอเทียบโอน โดยคณะ/วิทยาลัยจัดใหมีการทดสอบ หรือผานการทดสอบ
จากหนวยงานทีม่ หาวิทยาลัยเห็นชอบ หรือประเมินจากแฟมสะสมผลการเรียนรู โดยพิจารณาจากความรู และจาก
ประสบการณที่เสนอใหประเมิน รวมทั้งการประเมินจากการสัมภาษณ
ข. การบันทึกผลการเรียนใหบนั ทึกการไดหนวยกิตตามวิธีการประเมินดังนี้ จากการทดสอบมาตรฐาน
(Standardized tests) ใหบันทึก “CS” (Credits from Standardized test) จากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (NonStandardized test) ใหบันทึก “CE” (Credits from exam) การศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา
(Evaluation of Non-sponsored training) ใหบันทึก “CT” (Credits from training) จากการเสนอแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
ใหบันทึก “CP” (Credits from portfolio)
ค. ใหคณะ/วิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการผูเชีย่ วชาญในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาทีน่ ักศึกษาขอเทียบโอนผล
การเรียนเปนผูพจิ ารณา แลวเสนอผลการพิจารณาเปนคาระดับคะแนนใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ง. คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน โดยใหเทียบโอนเขาศึกษาไดไมเกิน
กวาชั้นป และภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนกั ศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรบั ความเห็นชอบแลว
จ. การเทียบโอนรายวิชา ใหนับหนวยกิตไดรวมกันไมเกินครึ่งหนึง่ ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับ
โอน
(๕) การนับระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน สามารถศึกษาไดไมเกินระยะเวลาสองเทาของหลักสูตร กรณีโอนมาจาก
สถาบันเดิมใหนบั ระยะเวลาการศึกษาจากสถาบันเดิมรวมดวย
(๖) การนับหนวยกิตและการคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ใหนับหนวยกิตรายวิชาที่เทียบโอนเปนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามหลักสูตร แตไมนํามาคํานวณแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมเดิม
(๗) การใหปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาที่เทียบโอนไมมีสิทธิไดรับเกียรตินยิ ม
(๘) การชําระเงิน
นักศึกษาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการโอนหนวยกิตและรายวิชาที่ไดรับอนุมตั ิเทียบโอนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ เวลาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งมีเวลาเรียนวิชาใดต่ํากวารอยละ ๘๐ ใหถอื วาไมมสี ิทธิ์สอบและตกในวิชานั้น [Fa] (ตกเนื่องจากเวลา
เรียนไมพอ) การคิดคาระดับคะแนนเฉลีย่ ใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย

(๒) นักศึกษาซึง่ ขาดสอบวิชาใดโดยไมมเี หตุผลสมควร ใหถือวาตกในวิชานั้น [Fe] (ตกเนือ่ งจากขาดสอบ) การคิด
คาระดับคะแนนเฉลี่ยใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย
หมวดที่ ๓
การวัดผลการศึกษาและสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๑๗ ระบบการวัดผลการศึกษา
(๑) ใหกําหนดคาระดับคะแนนเปนสัญลักษณตัวอักษร และในการคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหเทียบคาตัวอักษรเปน
แตมดังตอไปนี้
สัญลักษณ
แตม
ความหมาย
A
๔.๐
ดีเลิศ (Excellent)
B+
๓.๕
ดีมาก (Very Good)
B
๓.๐
ดี (Good)
C+
๒.๕
คอนขางดี (Above Average)
C
๒.๐
พอใช (Average)
D+
๑.๕
เกือบพอใช (Below Average)
D
๑.๐
ออน (Poor)
F
๐
ตก (Failure)
Fa
๐
ตกเนื่องจากเวลาเรียนไมพอ ไมมสี ิทธิ์สอบ
(Failed, Insufficient Attendance)
Fe
0
ตกเนื่องจากขาดสอบ
(Failed, Absent from Examination)
Ip
การวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมสนิ้ สุด (In-progress)
I
ไมสมบูรณ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด
(Withdrawal)
(๒) ใหมีการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษา ๑ ครั้ง และควรมีการสอบกลางภาคการศึกษาครัง้ หนึ่งดวย
(๓) ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยมีคณบดี/
ผูอํานวยการเปนผูลงนามอนุมัติผลการวัดผลการศึกษาและพิจารณาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา
(๔) ใหคณะ/วิทยาลัยเก็บกระดาษคําตอบในการวัดผลการศึกษาไวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษานับแตวันประกาศผล
การศึกษา เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหคณบดี/ผูอ ํานวยการสั่งทําลายได
ขอ ๑๘ การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
(๑) ใหคูณหนวยกิตดวยแตมของคาระดับคะแนนเปนรายวิชาแลวรวมกันเขาดวยกัน หารดวยจํานวนหนวยกิต
รวมทุกวิชา ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนงไมปดเศษ วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ําหรือเรียนแทน ใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย
ทุกครั้ง
(๒) ใหคิดคาระดับคะแนนเฉลีย่ เปน ๒ ประเภท ดังนี้
ก. คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา คือคาระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิด จากผลการศึกษาของนักศึกษาใน
แตละภาคการศึกษา

ข. คาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม คือคาระดับคะแนนเฉลีย่ ที่คิดจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่ม
เขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคิดคาระดับคะแนน
ขอ ๑๙ การเรียนซ้ําวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาที่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตองเรียนซ้ําวิชานั้น หรือเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งที่ภาควิชาอนุมัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
(๒) นักศึกษาที่มีผลการเรียนในรายวิชาต่ํากวาพอใช (C หรือ ๒.๐๐) อาจขอเรียนซ้ําในรายวิชานัน้ ไดโดยไดรับอนุมตั ิ
จากภาควิชากอนการลงทะเบียนวิชาเรียน ในการคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนทีไ่ ดมารวมดวยทุก
ครั้ง
ขอ ๒๐ การใหคาระดับคะแนน I (Incomplete)
(๑) การใหคาระดับคะแนน I จะกระทําไดในกรณีตอ ไปนี้
ก. นักศึกษามีเวลาเรียนครบเกณฑในขอ ๑๖ (๑) แตไมไดเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดไดเพราะปวยกอน
สอบ โดยปฏิบัติถูกตองตามขอ ๒๘ (๑) ก.
และคณบดี/ผูอํานวยการพิจารณาประกอบความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
รายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัตเิ พราะการศึกษาของนักศึกษาผูนั้นขาดเนื้อหาเพียงเล็กนอย
ข. นักศึกษาปวยระหวางสอบ เปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบในรายวิชาหรือทั้งหมดได โดยปฏิบัติถูกตองตาม
ขอ ๒๘ (๑) ข. และไดรับอนุมัตจิ ากคณบดี/ผูอํานวยการ
ค. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพนวิสัย และคณบดี/ผูอํานวยการอนุมัติ
ง. นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารยผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา
ใหแจงการใหคะแนน I (ไมสมบูรณ) มาพรอมกับผลการศึกษาของนักศึกษาอืน่ ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
(๒) นักศึกษาที่ไดคาระดับคะแนน I (ไมสมบูรณ) จะตองแกไขเปลี่ยนแปลงใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันอนุมัตผิ ลการศึกษาประจําภาค ถาหากพนกําหนดเวลาแลวนักศึกษาผูใดยังมีคาระดับคะแนน I (ไมสมบูรณ)อยูใ หนาย
ทะเบียนเปลี่ยนคาระดับคะแนน I (ไมสมบูรณ) เปน F (ตก) หรือ U (ไมพอใจ) โดยอัตโนมัติ
ขอ ๒๑ การศึกษาโดยไมวัดผล
(๑) นักศึกษาอาจขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนวิชาเรียนเปนพิเศษโดยไมขอวัดผล [Audit]
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยูนอกหลักสูตรเพื่อเปนการเสริมความรูไ ดโดยไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น
(๒) นักศึกษาจะตองชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและจะตองระบุในคํารองลงทะเบียนวิชาเรียนดวยวาเรียน
วิชาใดเปนพิเศษโดยไมขอวัดผล [Audit] และเมือ่ ลงทะเบียนแลวจะขอเปลี่ยนแปลงเปนการศึกษาโดยวัดผลในภายหลังไมได
เวนแตในกรณีทนี่ ักศึกษาเปลี่ยนโอนสาขาวิชา และลักษณะวิชานั้นเปนวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรใหมีการวัดผล
(๓) การขอลงทะเบียนวิชาเรียนโดยไมวัดผล ใหกระทําในชวงกําหนดเวลาของการเพิ่มวิชาเรียน และนับหนวยกิตของ
รายวิชาที่ศึกษาโดยไมวัดผล [Audit] รวมกับหนวยกิตรายวิชาอืน่ ๆ ในการคิดจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นักศึกษาลงทะเบียนดวย
แตไมนับรวมเปนจํานวนหนวยกิตต่ําสุดที่ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา
(๔) การเรียนวิชาเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตนี้ ไมมีการวัดผลและใหมหาวิทยาลัยบันทึกอักษร AU ใน
ระเบียนการศึกษาไดเมื่ออาจารยผสู อนรายวิชาวินจิ ฉัยวานักศึกษาไดเรียนดวยความตั้งใจและมีเวลาเรียนครบตามขอ ๑๖ และ
อาจารยผูสอนแจงผลการเรียน AU ในการสงคะแนนของวิชานั้นดวย
ขอ ๒๒ การจําแนกสภาพของนักศึกษา
สภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ
(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนแรกหรือนักศึกษาที่สอบไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมตา่ํ กวา ๒.๐๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐
นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ตองไปรับทราบวิทยาทัณฑทภี่ าควิชา และใหลงทะเบียนไดไมเกิน ๓ ใน ๔ ของ
หนวยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป หรืออยูในดุลยพินิจของภาควิชา นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ จะพนสภาพวิทยาทัณฑเมื่อไดรับ
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐

ขอ ๒๓ ฐานะชัน้ ปของนักศึกษา
การกําหนดฐานะชั้นปของนักศึกษา ใหเทียบจากจํานวนสัดสวนระหวางหนวยกิตที่สอบไดกับหนวยกิตรวมของ
หลักสูตรทั้งหมดใหถือเกณฑดังนี้
(๑) สอบไลได ๑ - ๓๔ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๑
(๒) สอบไลได ๓๕ - ๖๘ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๒
(๓) สอบไลได ๖๙ - ๑๐๒ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๓
(๔) สอบไลได ๑๐๓ - ๑๓๖ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๔
(๕) สอบไลได ๑๓๗ หนวยกิตขึน้ ไป ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๕
ขอ ๒๔ ระยะเวลาที่ใชสําหรับหลักสูตร
นักศึกษาตองใชระยะเวลาศึกษาไมเกินสองเทาของระยะเวลาตามแผนการศึกษาทีร่ ะบุไวในหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ
การนับระยะเวลาการศึกษา ใหนับตั้งแตการเขาศึกษา โดยใหนับรวมระยะเวลาการศึกษาภาคฤดูรอน การลาพัก
การศึกษา หรือการถูกสั่งพักการศึกษาดวย
ขอ ๒๕ การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด
(๑) การทุจริตในการสอบ
นักศึกษาซึ่งกระทําผิด หรือรวมกระทําผิดระเบียบการสอบในการสอบประจําภาคหรือการสอบระหวางภาคอยาง
ชัดแจง ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่งดังตอไปนี้
ก. ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต
ข. ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต และใหพักการศึกษานักศึกษาผูนนั้ ในภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอยอีก ๑ ภาค
การศึกษา
ค. ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต รวมทั้งไมพิจารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษา ที่นักศึกษากระทําการทุจริตและให
สั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนนั้ ในภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา
ง. ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
(๒) นักศึกษาที่กระทําความผิดอืน่ ๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหไดรับโทษตามควรแกความผิดนั้น
(๓) ใหนับระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา เขาเปนระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรสาขาวิชานั้นดวย
(๔) นักศึกษาทีถ่ ูกสั่งพักการศึกษา
จะตองชําระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนัน้ จะตองพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๒๖ การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและไดรับปริญญาบัตร ตามขอ ๓๔
(๓) ไดรับอนุมัตจิ ากคณบดี/ผูอํานวยการใหลาออก
(๔) ถูกสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๒๕
(๕) ศึกษาไมจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๖) ใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
ก. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
๑. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๒๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เขารับการศึกษา
๒. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๕๐ นับตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ที่ไดลงทะเบียนเรียน
๓. มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาตอเนื่องกัน นับตั้งแตภาคการศึกษาที่
๓ ที่ไดลงทะเบียนเรียน
๔. มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาตอเนือ่ งกันนับตั้งแตภาคการศึกษา ที่ ๓ ที่ได
ลงทะเบียนเรียน ยกเวนศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดรับคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา ๑.๘๐ จะไดรับอนุมัติ
ใหเรียนวิชาที่อยูใ นหลักสูตรตอไป แตไมเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ข. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง
๑. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เขารับการศึกษา
๒. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาตอเนือ่ งกันนับตั้งแตภาคการศึกษาแรก
ที่ไดลงทะเบียนเรียน
๓. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาตอเนือ่ งกันนับตั้งแตภาค
การศึกษาแรกทีไ่ ดลงทะเบียนเรียน ยกเวนศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา ๑.๘๐ จะไดรับการอนุญาตใหเรียนวิชาทีอ่ ยูในหลักสูตรตอไป แตไมเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
(๗) ศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐
(๘) นักศึกษาไมลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปดทําการสอน และมิได
ดําเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาตามขอ ๑๓ (๔)
ขอ ๒๗ การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา
(๑) นักศึกษาทีพ่ นสภาพตามขอ ๒๖ (๘) สามารถขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดภายใน ๑๕ วัน นับจากวัน
ประกาศพนสภาพ
(๒) การคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา คณบดี/ผูอํานวยการ และไดรับ
อนุมัตจิ ากอธิการบดี
(๓) นักศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาทีไ่ ดรับอนุมัตใิ หคืนสภาพการเปนนักศึกษา จะมีสภาพการเปนนักศึกษาเชนเดียวกับสภาพเดิมกอน
พนสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามขอ ๒๔
หมวดที่ ๔
การลาและการขอกลับเขาศึกษาตอ
ขอ ๒๘ การลาปวย
(๑) การลาปวยแยกออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
ก. การลาปวยกอนสอบ หมายถึง นักศึกษาปวยกอนที่การเรียนในภาคการศึกษานัน้ สิ้นสุดและปวยอยูจนกระทั่ง
ถึงวันสอบ นักศึกษาตองยื่นคํารองภายในหนึ่งสัปดาหนับจากวันที่นักศึกษาเริม่ ปวยพรอมใบรับรองแพทยของสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่ทางราชการรับรอง
ข. การลาปวยระหวางสอบ หมายถึง นักศึกษาไดศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแลวแตเกิดปวยจนไม
สามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได นักศึกษาตองยื่นคํารองตอคณบดี/ผูอ ํานวยการทันที และตองนําใบรับรองแพทย
ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลเอกชนทีท่ างราชการรับรองมาใหโดยดวน
ขอ
(๑)
(๒)
ขอ
(๑)

๒๙ การลากิจ
นักศึกษาที่จาํ เปนตองลาระหวางชั่วโมงเรียน ตองขออนุญาตจากอาจารยประจําวิชานั้น
นักศึกษาที่จะตองลากิจตั้งแต ๑ วันขึ้นไป ตองยื่นใบลากอนวันลาพรอมดวยเหตุผลและคํารับรองของผูปกครอง
๓๐ การลาพักการศึกษา
นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอคณบดี/ผูอํานวยการเพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได ในกรณีตอ ไปนี้
ก. ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
ข. ไดรับทุนไปอบรมหรือดูงานตางประเทศ
ค. ปวยซึ่งตองไดรับการรักษาเปนระยะเวลานานตามคําสั่งแพทยเกินกวารอยละ ๒๐
ของเวลาเรียนทั้งหมด
โดยมีใบรับรองแพทยทถี่ ูกตองจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนทีท่ างราชการรับรอง
ง. มีความจําเปนสวนตัวโดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในสถาบันมาแลว ไมนอ ยกวา ๑ ภาคการศึกษา
(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาไดครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ ๓๐ (๑) ก. และ ๓๐
(๑) ข.

(๓) ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยูใ นระยะเวลาการศึกษาดวย ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ ๓๐ (๑)
ก.
(๔) ระหวางที่ไดรับอนุมัตใิ หลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองชําระเงินคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา เวนแตภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
และคาลงทะเบียนวิชาเรียนแลว มิฉะนัน้ จะพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๓๑ การกลับเขาศึกษาตอ
(๑) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัตใิ หลาพักการศึกษาแลว เมื่อจะกลับเขาศึกษาตอจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาตอผาน
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติตอคณบดี/ผูอํานวยการกอนกําหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับอนุมัตใิ หกลับเขา
ศึกษาแลวใหมีสภาพเปนนักศึกษาเหมือนกอนไดรบั อนุมัตใิ หลาพักการศึกษา
(๒) นักศึกษาทีถ่ ูกสั่งพักการศึกษา เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแลวใหมารายงานตัวที่ภาควิชา และยืน่ คํารองขอกลับ
เขาศึกษาผานอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติคณบดี/ผูอํานวยการกอนกําหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับอนุมัติ
ใหกลับเขาศึกษาแลวใหมีสภาพเปนนักศึกษาเหมือนกอนถูกสั่งพักการศึกษา
หมวดที่ ๕
การสําเร็จการศึกษา
ขอ ๓๒ นักศึกษาจะมีสิทธิไ์ ดรับการเสนอชือ่ ใหไดรับปริญญาบัตร ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาครบหนวยกิตและวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ําชั้น
หรือเรียนแทน ใหนับหนวยกิตของวิชานั้นเฉพาะครั้งที่สอบไดเพียงครั้งเดียว
(๒) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
(๓) เปนผูม ีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามขอบังคับ ๓๔
ขอ ๓๓ การไดเกียรตินยิ มสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
(๑) สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติและมีระยะเวลาการศึกษาไมเกินที่กําหนดไวตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร
(๒) ไมเคยสอบตก (F, Fe, Fa) หรือไดรับผลการศึกษาไมพอใจ (U) ในรายวิชาใด
(๓) ไมเคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพือ่ เปลี่ยนแตมคะแนนเฉลีย่ สะสม
(๔) นักศึกษาซึ่งไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๖๐ ขึ้นไป จะไดเกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง
(๕) นักศึกษาซึ่งไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ขึ้นไป จะไดเกียรตินยิ มอันดับสอง
หมวดที่ ๖
การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
ขอ ๓๔ นักศึกษาซึ่งเปนผูม ีเกียรติและศักดิ์ สมควรพิจารณาเสนอสภาพมหาวิทยาลัย ใหไดรับปริญญาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะตองมีคณ
ุ สมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย
มีวัฒนธรรม สุภาพเรียบรอย รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและประโยชนของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และ
คําสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจะตองมีพฤติการณดานความประพฤติ ดังนี้
(๑) ไมเปนผูซ ึ่งมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบโดยคําวินิจฉัยของแพทย หรือเปนผูท ี่ศาลสั่งใหเปนคนเสมือนไร
ความสามารถ หรือไรความสามารถ
(๒) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษา หรืออยูในระหวางตองหาคดีอาญา เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ
หรือความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาท
(๓) ไมเปนผูซ ึ่งประพฤติชั่ว บกพรองในศีลธรรม ประพฤติตนเปนคนเสเพล เสพเครื่องดองของเมาจนไมสามารถ
ครองสติได มีหนี้สินรุงรัง หมกมุนในการพนัน ประพฤติผิดในฐานชูสาว ซึ่งทําใหเสื่อมเสียชือ่ เสียง

(๔) ไมเปนผูซ ึ่งกอใหเกิดการแตกแยกความสามัคคี หรือกอการวิวาทในระหวางนักศึกษาดวยกัน หรือระหวาง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรียนในสถาบันอื่นหรือบุคคลอื่น
(๕) ไมเปนผูซ ึ่งแสดงอาการกระดางกระเดื่อง ลบหลูดูหมิ่นคณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
(๖) ไมเปนผูซ ึ่งกาวกายในอํานาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
(๗) ไมเปนผูซ ึ่งจงใจ หรือกระทําการอันกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(๘) ไมมีหนี้สนิ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๕ นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔ ไดชอื่ วาเปนผูซึ่งไมมีเกียรติและศักดิ์
ไมสมควรไดรบั ปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ อาจไดรับพิจารณาดังนี้
(๑) ไมเสนอชือ่ ใหไดรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
(๒) ยับยั้งไมเสนอชื่อใหไดรับปริญญา มีกําหนด ๑ ป ถึง ๓ ปการศึกษา ทั้งนี้ ตามลักษณะความผิดที่ไดกระทําขึน้
ขอ ๓๖ เมื่อนักศึกษาสอบไดครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลัยใดแลว กรณีพบวานักศึกษาขาดคุณสมบัติขอใด
ขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิน์ ักศึกษาเสนอความเห็นตอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไมชักชา
ขอ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตองมีคณะกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด ประธานคณะกรรมการมีอํานาจเชิญบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวของกับกรณีมา
อธิบายชีแ้ จง มีอํานาจขอสําเนาเอกสารจากหนวยงานใด ๆ มาประกอบการพิจารณาได คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษาผูนั้นมา
ใหถอยคําเพื่อประโยชนในการพิจารณาหรือไมก็ได การวินิจฉัยชี้ชาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ หากมีคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ ๓๘ การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผูใดซึ่งเห็นวาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔ และ
ปรากฏวามีนักศึกษาของคณะอื่นมีสวนรวมในการประพฤติผิดอยูดว ย ใหประธานกรรมการในคณะ/วิทยาลัย ทีท่ ําการพิจารณา
ทําบันทึกแจงไปยังคณบดี/ผูอํานวยการในคณะ/วิทยาลัยของนักศึกษาซึ่งรวมประพฤติผิดดวยโดยดวน เพื่อใหคณะ/วิทยาลัยนั้น
ๆ พิจารณาดําเนินการตอไป
ขอ ๓๙ นักศึกษาผูใดถูกคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรไมเสนอชื่อใหไดรบั ปริญญา ถาเห็น
วาตนไมไดรับความเปนธรรมใหมสี ิทธิ์อุทธรณตอ อธิการบดีโดยทําเปนหนังสือมีสําเนาถูกตองหนึ่งฉบับลงลายมือชือ่ ของผู
อุทธรณยนื่ ตอคณบดี/ผูอํานวยการซึ่งตนศึกษาในคณะ/วิทยาลัยนัน้ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันทีท่ ราบวาตนเปนผูไ มสมควร
ไดรับปริญญา
ใหผูซึ่งรับอุทธรณสงอุทธรณนั้นพรอมดวยคําชีแ้ จงของตนถาพึงมีตอไปยังมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่
ไดรับอุทธรณอันถูกตองตามขอ ๓๙
ขอ ๔๐ เมือ่ มหาวิทยาลัยไดรับอุทธรณ ใหอธิการบดีหรือผูซ ึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนประธานกรรมการ คณบดี/
ผูอํานวยการทุกคณะ และผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ พิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จภายใน ๓๐
วันนับตั้งแตวนั ทีไ่ ดรับอุทธรณ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยยืนตามมติคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย คําวินิจฉัย
ชั้นนี้ใหเปนที่สุด แตถาวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย ใหเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทราบดวย
การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานทีป่ ระชุมเปน
ผูชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)
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