หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครือ่ งมือวัด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1

รหัสและชื่อหลักสูตร

1

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1

วิชาเอก

1

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

1

รูปแบบของหลักสูตร

1

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

2

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน

2

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

2

ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3

สถานที่จัดการเรียนการสอน

4

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

4

การพัฒนาหลักสูตร

4

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

5

ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

5

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

5

ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

5

แผนพัฒนาปรับปรุง

6

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

7

ระบบการจัดการศึกษา

7

การดําเนินการหลักสูตร

7

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

10

คําอธิบายรายวิชา

25

อาจารย์ประจําหลักสูตร
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์

60

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

68

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย

68

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

69

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

69

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

69

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

72

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

84

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

84

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

84

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

84

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

85

การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่

85

การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

85

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

86

การกํากับมาตรฐาน

86

บัณฑิต

86

นักศึกษา

86

อาจารย์

87

หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

87

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

88

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

89

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

90

การประเมินประสิทธิผลของการสอน

90

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

90
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

90

การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

90

ภาคผนวก
ภาคผนวกหมายเลข 1 แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร

91

ภาคผนวกหมายเลข 2 รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร

93

ภาคผนวกหมายเลข 3 สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

95

ภาคผนวกหมายเลข 4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด ฉบับปี พ.ศ. 2555

97

ภาคผนวกหมายเลข 5 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552

ค

120

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Instrumentation System Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Instrumentation System Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Instrumentation System Engineering)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
142 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
การเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
มีการจัดแสดงผลงานโครงงานวิศวกรรมของนักศึกษา ด้วยความร่วมมือกันในระดับภาควิชา
ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุมหรือสาขาที่ใกล้เคียงกัน
จากสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ภายใต้ชื่อ “Instrumentation,
Control and Automation Senior Project Conference” (ICA SP_CON)
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
- ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด ฉบับปี พ.ศ.
2555
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
- ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register:
TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
- วิศวกรระบบ วิศวกรโครงการ วิศวกรซ่อมบํารุง และวิศวกรฝ่ายขาย ที่ เกี่ ยวข้องกับ วิศวกรรมระบบ
เครื่องมือวัดและการควบคุม
- ที่ปรึกษาในสาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและการควบคุมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- พนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2
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9. ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่งทางวิชาการ

1.

นายทักษิณ แสงสุวรรณ *

อาจารย์

2.

นายวิทยา กุดแถลง

อาจารย์

3.

นายสาธิต มังคลาจารย์

อาจารย์

4.

นายสุวัฒน์ รอดผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5.

นายศวุฒ บุศยอังกูร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ประเทศ
- วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วศ.บ. (วิศวกรรมระบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องมือวัด)
- M.Sc. Electrical Engineering Blekinge Institute of Technology, Sweden
(Signal Processing)
- วศ.บ. (วิศวกรรมระบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องมือวัด)
- วศ.ม. (วิศวกรรมอัตโนมัติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วศ.บ. (วิศวกรรมระบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องมือวัด)
- ป.บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อุตสาหกรรม)
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อุตสาหกรรม)
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

หมายเหตุ * ประธานหลักสูตร
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จําเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้พิจารณาจากทิศทาง
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่ให้ความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยให้
ความสําคัญกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม เพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ ความมั่ นคง มั่ งคั่ง และยั่งยืน ตามโมเดล Thailand 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับ ปรัชญาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ “พัฒนาคน พัฒนาวิศวกรรม สร้าง
นวัตกรรมและนําความรู้สู่สังคม” โดยสาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและควบคุม
เพื่อตอบสนองการผลิตที่ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่
11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
เทคโนโลยี เป็ นส่ วนหนึ่ งของผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นกั บสั งคมในหลาย ๆ ด้ าน เป็ นทั้ งเครื่องมื อที่ ผลั กดั นให้ ระบบ
เศรษฐกิจมีการพัฒนา รวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดํารงชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเองก็สามารถ
ส่งผลกระทบในด้านที่ไม่ต้องการ เช่น การสร้างมลพิษหรือการเกิดส่วนเกินจากการผลิตที่ไม่ต้องการ กลายเป็นส่วน
หนึ่งของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของมนุษย์ แต่ใน
ขณะเดี ยวกั นก็ สร้ างปั ญ หารู ปแบบใหม่ ๆ ให้ เกิ ดขึ้ นด้ วย การทํ าความเข้ าใจแนวโน้ มการพั ฒ นาเทคโนโลยี
จํ าเป็ นต้ องมองระยะยาวมากขึ้ น เพื่ อสะท้ อนภาพการพั ฒนาเทคโนโลยี ให้ เกิ ดประโยชน์ ด้ านบวกมากกว่าจะ
กลายเป็นผลเสียต่อสังคมโดยรวม
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและความเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์จึงมี
ความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่ อยกระดับบุ คลากรทางด้ านวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและ
ควบคุม ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนยีสมัยใหม่ โดยบัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้จะมีความพร้อมทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่พร้อมจะทํางานได้ทันที
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12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มี
ความรู้ คู่ คุ ณ ธรรม สามารถพั ฒ นาและสร้ างสรรค์ เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรม เป็นบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและรู้จักรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศสืบต่อไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่
เปิดสอนในคณะและมหาวิทยาลัยดังนี้
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่มรายวิชาที่เป็นพื้นฐานที่นักศึกษาต้องไปเรียนกับคณะอื่น ประกอบด้วยวิชาพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์เตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา และประสานงานกับอาจารย์จากภาควิชาและคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาในหลักสูตร เพื่อ
ให้บริการการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาคนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถ
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
ปัจจุบันความต้องการบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและควบคุม ซึ่งถือว่า
เป็นบุคลากรที่สําคัญในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ จึงมุ่ งเน้นการวางรากฐานและเตรียมความพร้อมให้ แก่ บั ณฑิ ต จึงได้ปรับปรุง
หลักสูตรฉบับนี้ขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะเป็น
วิศวกรที่ มี ความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีต่ าง ๆ ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิภาพและเหมาะสม มี
คุณลักษณะสอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความชํานาญ และมีทักษะทางช่าง พร้อมที่จะเรียนรู้การทํางานด้าน
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและการควบคุมในระดับที่สูงขึ้น
1.3.2 เพื่อผลิตวิศวกรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม
1.3.3 เพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นที่พึ่งของสังคม
1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร
มีการเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีควบปฏิบัติ อ้างอิงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมโดยตรงเป็นผู้สอนร่วม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 1. ติ ดตามและปรั บ ปรุ งผลการ 1. รายงานผลการดําเนินงาน
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ประเมิ นหลั กสู ตรให้ เป็ นไปตาม 2. เอกสารการประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เครื่องมือวัด ให้มีมาตรฐานไม่ต่ํา เกณฑ์มาตรฐาน
3. เอกสารรายงานผลการประเมิ น
กว่าเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด
หลักสูตร
- พัฒนาการเรียนการสอนให้มุ่งเน้น 1. พั ฒนาบุ คลากรเพื่ อจัดการเรียน 1. รายงานผลการดํ าเนิ นงานของ
ผลลั พธ์ การเรี ยนรู้ (Outcome การสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
รายวิชา
Based Learning)
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษา (ปกติ ) 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ าหรับ ระเบี ย บต่ าง ๆ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
นักศึ กษาต้ องฝึกงานกั บภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็ น หน่วยงานหรือองค์ กรที่ ได้ รับ ความเห็ นชอบจาก
ภาควิชา ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 รับผู้สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่ง
ผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้
2.2.2 รับผู้สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครื่องมือวัด ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้
2.2.3 หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาแรกเข้าที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อาจมีความรู้พื้นฐานทางด้าน
คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และภาษาอั งกฤษยั งไม่ เพี ย งพอ ในขณะที่ นั ก ศึ ก ษาแรกเข้ า ที่ จ บการศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะมีทักษะทางช่างน้อยกว่า
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
นักศึกษาปี 1 ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ต้องเข้ารับการฝึกทักษะกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน
ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาแรก ส่วนนักศึกษาที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาควิชาจัดให้เข้าร่วม
โครงการปรับพื้นฐาน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ทําให้นักศึกษาแรกเข้าได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชัน้ ปี
ระดับปริญญาตรี

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560 2561 2562 2563 2564
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
320
80
80
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าลงทะเบียน
เงินพัฒนาวิชาการ
รวมรายรับ

2560
3,291,000
1,595,900
4,886,900

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
3,356,820 3,423,956 3,492,435
1,627,818 1,660,374 1,693,581
4,984,638 5,084,330 5,186,016

2564
3,562,284
1,727,453
5,289,737

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ก. งบดําเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น ๆ
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งปลูกสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
เฉลี่ยต่อปี

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

2,605,000
2,123,000
561,000
1,175,000
2,430,000
2,545,000

2,657,000
2,165,000
680,000
1,195,000
2,478,000
2,585,000

2,709,000
2,209,000
693,000
1,215,000
2,508,000
2,635,000

2563

2564

2,761,000
2,253,000
705,000
1,235,000
2,536,000
2,685,000

2,813,000
2,298,000
718,000
1,258,000
2,534,000
2,735,000

200,000
200,000
250,000
250,000
300,000
200,000
200,000
250,000
250,000
300,000
11,639,000 11,960,000 12,219,000 12,425,000 12,656,000
80
160
240
320
320
145,488
74,750
50,913
38,828
39,550
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาต่อภาคการศึกษา จํานวน 34,953 บาท

2.7 ระบบการศึกษา
เป็นแบบชั้นเรียน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ ว่าด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาบัณฑิต
9
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
142
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
ก. กลุ่มวิชาภาษา
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2) หมวดวิชาเฉพาะ
106
1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร์
2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
3 กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
วิชาบังคับ
31 หน่วยกิต
วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจํานวนหน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)
080103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
(English for Industrial Management)
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต

หน่วยกิต
30
15

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

มคอ. 2
080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1*
(Practical English I)
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2*
(Practical English II)

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

หรือเลือกจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา

010813901
080203907
080303401
080303603

ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
จริยธรรมในการทํางาน
(Ethics for Profession)
ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
(Business and Everday Life)
คาราโอเกะ
(Karaoke)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)

7

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

หรือเลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
(Environment and Energy)
040603002 ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์
(Computer System and Applications)
040603003 จริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์
(Computer Ethics)

6

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หรือเลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
* เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน
11
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ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)

2

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

หรือเลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
2) หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
010723112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ 1*
(Applied Engineering Mathematics I)
010723113 คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ 2*
(Applied Engineering Mathematics II)
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
040313005 ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
* เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน
12

106 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ. 2
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
040313007 ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)

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

2. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
010013017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
010013401 เทอร์โมฟลูอิดส์
(Thermofluids)
010213525 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
010721801 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดเบื้องต้น
(Introduction to Instrumentation System Engineering)
010723001 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electrical and Electronic Laboratory)
010723016 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์และวงจรดิจิทัล
(Microcontroller and Digital Circuit Labolatory)
010723101 วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuits)
010723103 สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
010723104 ระบบประมวลผลสัญญาณเชิงดิจิทัล
(Digital Signal Processing System)
010723105 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Theory)
010723106 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
13

42

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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010723108 การวัดทางไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
(Electrical Measurement and Instrumentation)
010723109 วิศวกรรมระบบและการควบคุม
(System and Control Engineering)
010723117 การออกแบบระบบดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์
(Digital System Design and Microcontroller)
010813109 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Statics)
3. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
วิชาบังคับ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
43
31

หน่วยกิต
หน่วยกิต

010713900 การฝึกงานอุตสาหกรรม
240 ชั่วโมง
(Industrial Training)
010723007 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับเครื่องมือวัด
1(0-3-1)
(Computer Programming for Instrumentation Laboratory)
010723010 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Fundamental Instrumentation Laboratory )
010723018 ปฎิบัติการการวัดและควบคุมกระบวนการ
1(0-3-1)
(Instrumentation and Process Control Laboratory)
010723019 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดเสมือนจริง
1(0-3-1)
(Virtual Instrumentation Laboratory)
010723401 การควบคุมแบบโปรแกรมเชิงลอจิก
3(2-2-5)
(Programmable Logic Control)
010723402 ระบบควบคุมแบบแยกส่วน
3(2-2-5)
(Distributed Control System)
010723406 วาล์วควบคุมและตัวขับเคลื่อน
3(3-0-6)
(Control Valve and Actuator)
010723413 การวัดและควบคุมกระบวนการ
3(3-0-6)
(Instrumentation and Process Control)
010723514 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Sensor and Transducer)
14
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010723711 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายในเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(Data Communication and Networking in instrumentation)
010723901 โครงงานวิศวกรรมระบบเครือ่ งมือวัด 1
3(0-6-3)
(Instrumentation System Engineering Project I)
010723902 โครงงานวิศวกรรมระบบเครือ่ งมือวัด 2
3(0-6-3)
(Instrumentation System Engineering Project II)
040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาเลือก
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
010723111 วิธีการเชิงตัวเลขและการจําลองสถานการณ์
(Numerical Method and Simulation)
010723201 วงจรรวมเชิงเส้น
(Linear Integrated Circuits)
010723203 การออกแบบวงจรกรองความถี่แบบแอกทีฟและพาสซีพ
(Active and Passive Filter Circuit Design)
010723205 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
(Power Electronics)
010723305 การประมวลผลภาพ
(Image Processing)
010723307 โครงข่ายประสาทเทียม
(Artificial Neural Networks)
010723313 อินเทอร์เน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง
(Internet of Things)
010723405 การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก
(Fuzzy Logic Control)
010723410 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
(Mechatronics and Robotics Engineering)
010723420 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
(Selected Topics in Instrumentation and
15

12

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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010723515
010723516
010913231
010913330
010913546

Control Engineering)
การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
(Instrumentation and Control Engineering Design)
โครงข่ายหัววัดไร้สาย
(Wireless Sensor Networks)
วิศวกรรมความปลอดภัย
(Industrial Safety Engineering)
การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
การบริหารงานวิศวกรรม
(Engineering Management)

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
010013016
010721801
040113001
040113002
040203111
040313005
040313006
0801xxxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Introduction to Instrumentation System Engineering)
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
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)
วิชาเลือกในกลุ่มภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
รวม

18(15-7-33)
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มคอ. 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
010723001
010723101
010813109
040203112
040313007
040313008
0801xxxxx
080303xxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-1)
(Electrical and Electronic Laboratory)
วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Circuits)
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
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)
วิชาเลือกในกลุ่มภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม

18(15-7-33)
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มคอ. 2
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
010013017
010013401
010723010
010723106
010723514
040203211
0801xxxxx
080303xxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6)
(Thermofluids)
ปฏิบัติการเครื่องมือวัดพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Fundamental Instrumentation Laboratory)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Electronics)
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Sensor and Transducer)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม

20(17-7-37)

19

มคอ. 2
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
010723016
010723103
010723105
010723108
010723117
010723406
0801xxxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์และวงจรดิจิทัล
1(0-3-1)
(Microcontroller and Digital Circuit Labolatory)
สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
(Signal and System)
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Theory)
การวัดทางไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(Electrical Measurement and Instrumentation)
การออกแบบระบบดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์
3(3-0-6)
(Digital System Design and Microcontroller)
วาล์วควบคุมและตัวขับเคลื่อน
3(3-0-6)
(Control Valve and Actuator)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1(1-0-2)
(Social Sciences, Humanities Elective Course)
รวม

20(19-3-39)
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มคอ. 2
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
010213525
010723007
010723104
010723109
010723711
040xxxxxx
0801xxxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับเครื่องมือวัด
1(0-3-1)
(Computer Programming for Instrumentation Lab.)
ระบบประมวลผลสัญญาณเชิงดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing System)
วิศวกรรมระบบและการควบคุม
3(3-0-6)
(System and Control Engineering)
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายในเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(Data Communication and Networking in instrumentation)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
รวม

19(18-3-37)
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มคอ. 2
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
010723018
010723019
010723401
010723413
040503011
040xxxxxx
080xxxxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
ปฎิบัติการการวัดและควบคุมกระบวนการ
1(0-3-1)
(Instrumentation and Process Control Laboratory)
ปฏิบัติการเครื่องมือวัดเสมือนจริง
1(0-3-1)
(Virtual Instrumentation Laboratory)
การควบคุมแบบโปรแกรมเชิงลอจิก
3(2-2-5)
(Programmable Logic Control)
การวัดและควบคุมกระบวนการ
3(3-0-6)
(Instrumentation and Process Control)
สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Sciences, Humanities Elective Course)
รวม

17(14-8-31)

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
010713900

ชื่อวิชา
การฝึกงานอุตสาหกรรม
(Industrial Training)

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
240 ชั่วโมง

รวม

240 ชั่วโมง
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มคอ. 2
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
010723402
010723901
010723xxx
080xxxxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
ระบบควบคุมแบบแยกส่วน
3(2-2-5)
(Distributed Control System)
โครงงานวิศวกรรมระบบเครือ่ งมือวัด 1
3(0-6-3)
(Instrumentation System Engineering Project I)
วิชาเลือกด้านวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(InSE Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Sciences, Humanities Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
รวม

15(x-x-x)
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มคอ. 2
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
010723902
010723xxx
010723xxx
010913xxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
โครงงานวิศวกรรมระบบเครือ่ งมือวัด 2
3(0-6-3)
(Instrumentation System Engineering Project II)
วิชาเลือกด้านวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(InSE Elective Course)
วิชาเลือกด้านวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(InSE Elective Course)
วิชาเลือกด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
3(3-0-6)
(IE Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
รวม

15(x-x-x)
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มคอ. 2
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พื้นฐานงานเขียนแบบทางวิศวกรรม ข้อกําหนดและมาตรฐานการเขียนแบบ การฉาย
ภาพรูปทรงเรขาคณิต ภาพสามมิติ การกาหนดขนาดรูปทรง และตาแหน่งอ้างอิง ภาพตัด ภาพ
ช่วย ภาพคลี่ การเขียนภาพด้วยมือเปล่า ภาพประกอบ และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
เขียนแบบเบื้องต้น
Basic engineering drawing, drawing standard, projection view,
orthographic, dimensioning, section view, axillary view, development of
surfaces, free drawing, assembly and introduction to computer-aided
engineering drawing.
010013017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลั ก การทํ า งานพื้ น ฐานของคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นประกอบในการทางานของ
คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์เชิงการทางานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผล
ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักการทางานพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
ภาษาระดั บ สู ง ขั้ น ตอนการพั ฒ นาและออกแบบโปรแกรม การแก้ ปั ญ หาโดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
Computer concepts, computer components, hardware and software
iteration, current programming language and program development,
programming practices.
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มคอ. 2
010013401 เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6)
(Thermofluids)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1
Prerequisite : 040313005 Physics I
เทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น หลักการและนิยามพื้นฐาน คุณสมบัติและสถานะของ
สสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ ระบบปิดที่ไม่มีการไหล
ระบบเปิดที่มีการไหล กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น คุณสมบัติของของไหล สมดุลสถิตย์ของ
ของไหล กฎการอนุรักษ์มวล โมเมนตัมและพลังงาน สมการแบร์นูลยี สนามการไหล การ
ไหลแบบคงตัวและอัดตัวไม่ได้ การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น การนํา การพาและการแผ่รังสี
ความร้อน
Introduction to thermodynamics, definition and fundamental concept,
properties and states of pure substances, work and heat, first law of
thermodynamics, closed and open system, introduction to fluid mechanics,
properties of fluids, fluid statics, conservation of mass, momentum and energy,
Bernoulli’s equation, flow fields, compressible and incompressible flow,
introduction to heat transfer, heat conduction, convection and radiation.
010213525 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โลหะและโลหะวิทยาเบื้องต้น แผนภูมิสมดุลของโลหะผสม โครงสร้างจุลภาคและ
โครงสร้างมหภาคของโลหะ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า คุณสมบัติของเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้
สนิมและเหล็กหล่อ การปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกล้าด้วยความร้อน คุณสมบัติของโลหะ
นอกกลุ่ ม เหล็ ก พอลิ เมอร์ เซรามิ ก คอมโพสิ ต คอนกรีต แอสฟั ล ท์ และไม้ หลั ก การ
เบื้องต้นของการทดสอบวัสดุแบบทําลายและไม่ทําลาย
Metal and metallurgy, phase equilibrium diagrams, microstructure and
macrostructure of metal, manufacturing process of iron and steel, properties of
steel, stainless steel and cast iron, heat treatment of steel, non-ferrous metals;
polymers, ceramics, composites, concrete, asphalt and wood, introduction to
destructive and non-destructive testing of materials.
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มคอ. 2
010713900 การฝึกงานอุตสาหกรรม
240 ชั่วโมง
(Industrial Training)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เป็นการฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถาบันวิจัย ซึ่งต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
นักศึกษาต้องเขียนรายงานสรุปเพื่อนําเสนอต่อภาควิชา
Undertake internship in industry or research institute under supervision
of the department. Working hour not less than 240 hours and practical report
to the department is required.
010721801 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Introduction to Instrumentation System Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประเภทงานทางวิศวกรรม เส้นทางอาชีพของวิศวกร บทบาทและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของวิศวกร จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับวิศวกร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานทาง
วิศ วกรรม ทั ก ษะที่ สําคั ญ ทางวิศ วกรรม การแก้ ปั ญ หาทางเทคนิ ค และการออกแบบทาง
วิ ศ วกรรม การตั ด สิ น ใจทางจริ ย ธรรม การทํ า งานเป็ น ที ม และการสื่ อ สารกั บ บุ ค คลที่
หลากหลาย มาตรฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและระบบควบคุม
Engineering classification, career paths of engineers, social roles and
responsibilities of engineers, ethics and code of conduct for engineers, laws
related to engineering, important engineering skills, technical problem solving
and engineering design, ethical decision-making, teamwork and communicating
to diverse person, standards related to instrumentation system engineering and
control system.
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มคอ. 2
010723001 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-1)
(Electrical and Electronic Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010723101 วงจรไฟฟ้า หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 010723101 Electric Circuits, or Co-requisite
การใช้ เครื่ อ งมื อ วั ด พื้ น ฐานในการทดลอง เช่ น มั ล ติ มิ เตอร์ ออสซิ ล โลสโคป
เครื่องวัดความถี่ วงจรไฟฟ้า การทดลองกฎของโอห์ม วงจรอาร์แอลซี และคุณสมบัติของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Basic instrumentation equipment in laboratory, multimeters,
Oscilloscopes, signal generators,. electrical circuits, Ohm’s law, R-L-C circuits,
and properties of electronic devices.
010723007 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับเครื่องมือวัด
1(0-3-1)
(Computer Programming for Instrumentation Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010013017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
010723109 วิศวกรรมระบบและการควบคุม หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 010013017 Computer Programming)
010723109 System and Control Engineering, or Co-requisite
การเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ วิเคราะห์ ระบบควบคุ ม แบบลู ป เปิ ด ระบบควบคุ ม แบบ
ป้อนกลับ การเขียนโปรแกรมการแปลงลาปาซของปัญหาทางฟิสิกส์ บล็อกไดอะแกรมและ
ฟังก์ชันถ่ายโอน การลดรูปบล็อกไดอะแกรม การเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลตอบสนองชั่วขณะ
ระบบการควบคุมป้อนกลับแบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง การเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์
เสถียรภาพโดยใช้เกณฑ์ของเลาท์เฮอวิท วิธีโบเด วิธีไนควิสท์
Computer programming for open loop control analysis, feedback
control system, computer programming for Laplace transform of physical
problems, block diagram and transfer function, computer programming for
transient response, first and second orders of feedback control system, block
diagram reduction, computer programming for stability analysis using the RouthHurwitz criteria, Bode method, and Nyquist method.

28

มคอ. 2
010723010 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Fundamental Instrumentation Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010723514 เซนเซอร์และทรานสดิวส์เซอร์อุตสาหกรรม หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 010723514 Industrial Sensor and Transducer, or Co-requisite
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ความดัน อุณหภูมิ การไหล ระดับและระยะทาง
สวิทช์เซนเซอร์ การปรับแต่งสัญญาณจากเซนเซอร์
Sensors and transducers, pressure, temperature, flow, level and
distance, switch sensors, signal conditioning circuits from sensors.
010723016 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์และวงจรดิจิทัล
1(0-3-1)
(Microcontroller and Digital Circuit Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010723117 การออกแบบระบบดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์
หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 010723107 Digital System Design and Microcontroller,
or Co-requisite
ปฏิบัติการต่าง ๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนั บสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา
010723117 การออกแบบระบบดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์
All experiments are corresponded to the course of 010723107 Digital
System Design and Microcontroller.
010723018 ปฎิบัติการการวัดและควบคุมกระบวนการ
1(0-3-1)
(Instrumentation and Process Control Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010723413 การวัดและควบคุมกระบวนการ หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 010723413 Instrumentation and Process Control, or Co-requisite
การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม ระบบควบคุมแบบลูปเปิดและลูปปิด
การควบคุมแบบสัดส่วนและการปรับแต่งตัวควบคุมแบบพีไอดี การควบคุมกระบวนการแบบ
อุณหภูมิและแบบระดับ การควบคุมกระบวนการควบคุมการไหล การควบคุมกระบวนการ
ความดัน การปรับแต่งวาล์วควบคุม
Industrial instrument calibration, open and close loop control system
practices, ratio control and PID controller adjustment, level and temperature
process control, flow process control, pressure process control practice, control
valve’s calibration.
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010723019 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดเสมือนจริง
1(0-3-1)
(Virtual Instrumentation Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010723010 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดพื้นฐาน
Prerequisite : 010723010 Fundamental Instrumentation Laboratory,
or Co-requisite
การเขียนโปรแกรมเพื่อนําข้อมูลขึ้นมาแสดงผลบนหน้าจอแบบสเกล แบบดิจิทัลและ
แบบรูปภาพ การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเครื่องมือวัด การเขียนโปรแกรมเครืองมือวัด
เสมือนจริงผ่านการเชื่อมโยงอุปกรณ์วัดสัญญาณ เช่น บอร์ดแปลงสัญญาณอนาล๊อกเป็นดิจิทัล
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
Computer programming for data acquisition and monitoring: on scale,
digital and graphic, computer programming for instrument control, computer
programming for virtual instrumentation via interfacing devices, analog to digital
conversion board and microcontroller board.
010723101 วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Circuits)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
คุณสมบัติวงจร กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ซอฟฟ์ การวิเคราะห์โหนดและเมซ วงจร
สมมูลเทวินินและนอร์ตัน ดีซีทรานเซียนต์และการวิเคราะห์แบบไซน์ ผลตอบสนองสถานะคง
ตัวแบบไซน์ เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรหลายเฟส
Circuit characteristics, Ohm’s law, Kirchoff’s law, nodal and mesh
analysis, Thevanin and Norton circuits. D.C. transient and sinusoidal analysis,
steady state of sinusoidal response, Phasor diagram, poly phases circuit.
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010723103 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
(Signal and System)
วิชาบังคับก่อน : 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 หรือ
010723112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040203211 Engineering Mathematics II or
010723112 Applied Engineering Mathematics I, or Co-requisite
การแยกประเภทของสัญ ญาณและระบบ ระบบเชิงเส้นที่ไม่เปลี่ยนตามเวลา การ
แปลงและการหาลักษณะสมบัติของระบบโดยวิธีดั้งเดิม การแปลงลาปลาซและการแปลงแซด
ทฤษฎีและการประยุกต์ในการวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ฟูริเยร์ของสัญญาณและระบบเวลา
แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
Signal and system classification, time invariant linear system, the
classical method for system analysis, Laplace transform, Z-transform, the theory
and applications in system analysis, Fourier transform of signal and system on
continuous time and discrete time.
010723104 ระบบประมวลผลสัญญาณเชิงดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing System)
วิชาบังคับก่อน : 010723103 สัญญาณและระบบ
Prerequisite : 010723103 Signal and System
สัญญาณไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง สัญญาณไฟฟ้าแบบไม่ต่อเนื่อง สัญญาณดิจิทัล การ
แปลงสัญญาณโดยวิธีฟูริเยร์ การแปลงดีสครีตฟูริเยร์ การแปลงแบบฟาสท์ฟูริเยร์ คอลโวลูชัน
และโครีเรชันของสัญญาณ การออกแบบฟิลเตอร์แบบ เอฟไออาร์ และ ไอไออาร์
Continuous-time signals, discrete-time signals, digital signals, signal
conversion using Fourier transform, discrete Fourier transform, fast Fourier
transform, convolution and correlation of signals, FIR and IIR filter designs.
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010723105 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Theory)
วิชาบังคับก่อน : 040313007 ฟิสิกส์ 2 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040313007 Physics II, or Co-requisite
สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนําและไดอิเล็กตริก คาปาซิแตนซ์ การนําและการพากระแส
สนามแม่เหล็กสถิต อินดัคแตนซ์ ปัญ หาขอบเขตของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าที่ แปรตามเวลา
สมการของลาปลาซและปัวส์ซอง สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแนวระนาบ
Electrostatic field, conductor and dielectric, capacitance, conduction
and convection, magnetostatic field, induction, time-dependent equation of
electromagnetic boundary’s problems, Laplace’s equation and Poisson’s
equations, Maxwell’s equation, plane waves.
010723106 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Electronics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
คุณลักษณะทางกระแสและแรงดันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรไดโอดพื้นฐาน
วงจรขยายโดยทรานซิสเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบโครงข่ายสองพอร์ท การตอบสนองต่อ
ความถี่ วงจรขยายออปแอมป์ ออสซิลเลเตอร์ วงจรเครื่องขยายกําลัง
voltage and current characteristics for electronic devices, fundamental
diode circuits, amplifier circuits based on transistor, two–port networks of
electronic circuits, frequency response, operational amplifier circuits, oscillator,
power amplifier circuits.
010723108 การวัดทางไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(Electrical Measurements and Instrumentation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวัดและค่าผิดพลาด หน่วยและมาตรฐานของการวัด คุณสมบัติของเครื่องมือวัด
การวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าทั้งไฟกระแสตรงและกระแสสลับโดยใช้เครื่องวัดแบบอนาล็อก
และดิจิทัล การวัดกําลังไฟฟ้า เครื่องมือวัดแบบดิจิทัล การวัดความต้านทาน อินดัคแตนซ์
คาปาซิแตนซ์ การวัดความถี่และคาบเวลากับช่วงเวลา สัญญาณรบกวน ทรานดิวเซอร์ การ
สอบเทียบ
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Measurements and errors, units and standard of measurement,
instrument characteristics, measurement of DC and AC current and voltage
using analog and digital instruments, electrical power measurement, digital
instruments, measurement of resistance, inductance, capacitance; frequency
and period/time-interval measurement; noises; transducers; calibration.
010723109 วิศวกรรมระบบและการควบคุม
3(3-0-6)
(System and Control Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 หรือ
010723112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040203211 Engineering Mathematics III or
010723112 Applied Engineering Mathematics I, or Co-requisite
ระบบควบคุมเบื้องต้น ระบบควบคุมแบบลูปเปิด ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การ
เขียนวงจรสมมูลของปัญหาทางฟิสิกส์ การแปลงลาปลาซ ฟังก์ชันถ่ายโอน บล็อกไดอะแกรม
การลดรูปบล็อกไดอะแกรม ซิกแนลโฟล์วกราฟ แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์ของระบบ การหา
ผลตอบสนองชั่วขณะ ระบบการควบคุมป้อนกลับแบบอันดับสอง ค่าความไว ค่าเสถียรภาพ
เสถียรภาพโดยใช้เกณฑ์ของเลาท์ วิธีทางเดินของราก วิธีโบเด เกณฑ์ของไนควิสท์
Introduction to system control, open-loop control system, feedback
control system, equivalent circuits of physical problems, Laplace transform,
transfer function, block diagram, reduction of the block diagram, signal flow
graph, mathematical models of systems, transient response, second-order
feedback control system, sensitivity, stability, Routh’s stability criteria, Root
locus, Bode method, Nyquist criteria.
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010723111 วิธีการเชิงตัวเลขและการจําลองสถานการณ์
3(3-0-6)
(Numerical Method and Simulation)
วิชาบังคับก่อน : 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 หรือ
010723113 คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ 2
010013017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Prerequisite : 040203211 Engineering Mathematics III, or
010723113 Applied Engineering Mathematics II
010013017 Computer Programming
ตัวแทนจํานวนและการปัดเศษทศนิยม การอินทิเกรตเชิงตัวเลข ผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงเส้น ผลเฉลยของสมการไม่เป็นเชิงเส้น การประมาณค่าฟังก์ชัน และการแทนเส้น
โค้ง ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Representation of numbers and rounding, numerical integration, the
solution of linear equation system, the solution of non-linear equations,
function approximation and curve fitting, the solution of ordinary differential
equations and partial differential equations.
010723112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ 1
3(3-0-6)
(Applied Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตฟังก์ชัน ระบบทางฟิสิกส์ แบบจําลองทางกลและ
วงจรสมมูลทางไฟฟ้า สมการอนุพันธ์แบบต่าง ๆ สมการอนุพันธ์แบบเชิงเส้น คําตอบของ
สมการอนุพันธ์แบบต่าง ๆ การหาคําตอบโดยวิธีแปลงลาปลาซ วิธีอนุกรม วิธีการทางตัวเลข
อนุกรมฟูริเยร์และการแปลงฟูริเยร์ ระบบสมการอนุพันธ์ การประยุกต์สมการอนุพันธ์ในเชิง
วิศวกรรมไฟฟ้า
Differentiations and integrations, physical systems, mechanical model
simulation and electrical equivalent circuits, differential equations, linear
differential equations, the solution of differential equations, the solution by
Laplace transform, series method, numerical method, Fourier series and Fourier
transform, differential equation system, applying differential equation in
electrical engineering.
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010723113 คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ 2
3(3-0-6)
(Applied Engineering Mathematics II)
วิฃาบังคับก่อน : 010723112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ 1
Prerequisite : 010723112 Applied Engineering Mathematics I
เมทริกซ์และดีเทอมิแนนท์ คุณสมบัติของเมทริกซ์ เมทริกซ์จตุรัส เมทริกซ์ผกผัน
การดําเนินการเบื้องต้น สมการมาตรฐาน เมทริกซ์สําหรับวงจรไฟฟ้า การแก้สมการโดยวิธี
เกาส์-จอร์แดน นิวตัน-ราฟสัน เวกเตอร์และการวิเคราะห์เวกเตอร์ แคลคูลัสของเวกเตอร์
ทฤษฏีไดเวอร์เจนต์และทฤษฏีสโตค การประยุกต์เมทริกซ์และเวกเตอร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Matrices and determinants, the property of matrices, square matrix,
inverse matrix, basic operation, standard equation, matrices for electric circuits,
the solution of Gauss-Jordan method, Newton-Rapson method, vector and
vector analysis, vector calculus, divergence theorem and stokes’theorem,
applied matrix and vectors in electrical engineering.
010723117 การออกแบบระบบดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์
3(3-0-6)
(Digital System Design and Microcontroller)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พื้นฐานของวงจรลอจิก วงจรลอจิกเกทแบบต่าง ๆ การออกแบบวงจรนับและวงจร
ถอดรหัส โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ อินเตอร์รัพท์ การสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม
การเขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อทดสอบการทํางาน และการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม
Fundamental of logic circuits, logic gate circuits, counter and decoder
circuit designs, the structure of microcontroller, interrupt, serial communication,
C programming for testing and applications in industry.
010723201 วงจรรวมเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Integrated Circuits)
วิชาบังคับก่อน : 010723106 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 010723106 Engineering Electronics, or Co-requisite
วงจรขยายโดยใช้ทรานซิสเตอร์ วงจรกระแสคงที่ วงจรขยายความแตกต่าง ซีเอ็ม
อาร์อาร์ วงจรขยายแบบอ็อปแอมป์ อินพุตอิมพีแดนซ์ เอาต์พุตอิมพีแดนซ์ อัตราการขยาย
การประยุกต์ใช้งานเป็นวงจรขยาย วงจรกําเนิดสัญญาณแบบต่าง ๆ วงจรกรองความถี่ วงจร
จ่ายกระแสคงที่ วงจรพิเศษต่าง ๆ
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Transistor amplifier, constant current circuit, differential amplifier
circuit, CMRR, operational amplifier circuit, input impedance, output impedance,
gain, application of amplifier circuits, oscillator circuits, filter circuits, constant
current supply circuit, special circuits.
010723203 การออกแบบวงจรกรองความถี่แบบแอกทีฟและพาสซีพ
3(3-0-6)
(Active and Passive Filter Circuit Design)
วิชาบังคับก่อน : 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 หรือ
010723112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040203211 Engineering Mathematics III or
010723112 Applied Engineering Mathematics I, or Co-requisite
วงจรกรองเบื้องต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในเน็ทเวิร์คแอกทีฟ ทฤษฎีเน็ทเวิร์ค การวิเคราะห์
แอกทีฟเน็ทเวิร์ค ความไว การสังเคราะห์วงจร อุปกรณ์ตัวต้านทานเชิงลบ การสังเคราะห์
วงจรโดยใช้อุปกรณ์ไจเรเตอร์เป็นหลัก การใช้ออปแอมป์ในการออกแบบวงจร การแยกตัว
ประกอบโพลีโนเมียล
Introduction to filter circuits, devices used in active network, network’s
theorem, active network analysis, sensitivity, circuit synthesis, negative
resistance device, circuit synthesis based on gyrator, circuit design using Opamp, polynomial factorization.
010723205 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
วิชาบังคับก่อน : 010723101 วงจรไฟฟ้า หรือ 010723106 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Prerequisite : 010723101 Electric Circuits or 010723106 Engineering Electronics
สมบัติของไทริสเตอร์ คอนเวอร์เตอร์แบบไลน์คอมมิวเทต การทํางานแบบอุดมคติ
และพารามิ เตอร์ในวงจรคอนเวอร์เตอร์ อิ น เวอร์ต ติ งโมด วงจรเรี ยงกระแส หม้ อ แปลง
อิทธิพลของการหน่วงเวลานํากระแสและฟรีวิลลิงไดโอด ฮาร์มอนิก
Thyristor’s properties, line commutated converters, the principle of an
ideal converter and parameters in converter circuits, inverting mode, rectifier
circuits, transformers, the influence of delay time due to forward bias and
freewheeling diodes, harmonics.
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010723305 การประมวลผลภาพ
3(3-0-6)
(Image Processing)
วิชาบังคับก่อน : 010723103 สัญญาณและระบบ
Prerequisite : 010723103 Signal and System
หลั ก การประมวลผลภาพ การแปลงภาพ การลดสั ญ ญาณรบกววนและการ
ซ่อมแซมภาพ การเซกเมนต์ภาพ การตรวจจับเส้นและขอบภาพ การวิเคราะห์ภาพสี
Principles of image processing, image transformation, noise reduction
and restoration, segmentation, edge detection and image borders, color
analysis.
010723307 โครงข่ายประสาทเทียม
3(3-0-6)
(Artificial Neural Networks)
วิชาบังคับก่อน : 010013017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Prerequisite : 010013017 Computer Programming
ความหมายเบื้องต้นของโครงข่ายประสาทเทียม การรับรู้แบบโครงข่ายชั้นเดียว การ
รับรู้แบบโครงข่ายหลายชั้น กฎการเรียนรู้แบบแบล๊คโพเพเกชัน โครงข่ายแบบอันซุปเปอร์ไวส์
โครงข่ายการตัดสินใจ การประยุกต์ในการจดจํารูปแบบ การประมาณฟังก์ชัน
Introduction to artificial neural networks, single-layer perceptions,
multi-layer perceptions, backpropagation algorithm, unsupervised networks,
supervised networks, decision networks, pattern recognition, function
approximation.
010723313 อินเทอร์เน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง
3(3-0-6)
(Internet of Things)
วิชาบังคับก่อน : 010013017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
010723711 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายในเครื่องมือวัด
Prerequisite : 010013017 Computer Programming
010723711 Data Communication and Networking in
Instrumentation
แนะนํ าเกี่ยวกั บ อิ น เทอร์เน็ ตสํ าหรับ ทุ ก สรรพสิ่ ง องค์ ป ระกอบของอิ น เทอร์เน็ ท
สําหรับทุกสรรพสิ่ง การแปลงอนาล็อกไปสู่ดิจิทัล โพโตคอลของโครงข่าย ระบบฐานข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล หลักการเบื้องต้นของจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
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Introduction to internet of things, structure of internet of things, analog
to digital conversion, protocol of networking, database systems, data analysis, a
simple principle of big data managements.
010723401 การควบคุมแบบโปรแกรมเชิงลอจิก
3(2-2-5)
(Programmable Logic Control)
วิชาบังคับก่อน : 010723117 การออกแบบระบบดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์
Prerequisite : 010723117 Digital System Design and Microcontroller
การควบคุ ม เชิ งตั วเลข หลั ก การทํ างานของพี แ อลซี ทรานสดิ วเซอร์ ชุ ด แปลง
สัญญาณอนาล็อก-ดิจิทัล ภาษาในการสร้างโปรแกรมพีแอลซี วงจรควบคุมแบบอันดับ การ
แปลงวงจรควบคุมฮาร์ดแวร์ด้วยโปรแกรมพีแอลซี การนําพีแอลซีไปใช้ในงานอุตสาหกรรม
Numerical control, principle of PLC, transducers, analog to digital
conversion, PLC computer programming, sequential control, control-circuit
conversion with PLC program, applying PLC to industries.
010723402 ระบบควบคุมแบบแยกส่วน
3(2-2-5)
(Distributed Control System)
วิชาบังคับก่อน : 010723711 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายในเครื่องมือวัด
Prerequisite : 010723711 Data Communication and Networking in
Instrumentation
หลักเบื้องต้นของดีซีเอส การจัดการดีซีเอส ไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์
และไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบควบคุมโดยพีแอลซี การจัดการสัญญาณอินพุต การปรับ
สถานะสัญญาณ การอินเตอร์เฟสสัญญาณ ระบบสื่อสาร ระบบบัสและบัสไฮเวย์ ระบบบัส
ในงานอุตสาหกรรม
Introduction to DCS, DCS management, microcomputer, minicomputer
and microcontroller, control system by PLC, input signal management, signal
conditioning, signal interfacing, communication systems, bus system and
highway bus, bus systems in industries.
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010723405 การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก
3(3-0-6)
(Fuzzy Logic Control)
วิชาบังคับก่อน : 010723109 วิศวกรรมระบบและการควบคุม
Prerequisite : 010723109 System and Control Engineering
ฟัซซีเซ็ท ตัวควบคุมแบบฟัซซีเบื้องต้น สมการเชิงสัมพันธ์แบบฟัซซี การออกแบบ
ตัวควบคุมแบบฟัซซี การพัฒ นาเชิงทฤษฎีในการสร้างตัวควบคุมแบบฟัซซี การจําแนกรูป
แบบจําลองฟัซซี การทํานายและการควบคุมแบบจําลองฟัซซี
Fuzzy sets, basaic fuzzy controller, fuzzy equations, fuzzy control
design, the theoretical development in making fuzzy controller, the
classification of fuzzy simulation, prediction and control with fuzzy simulation.
010723406 วาล์วควบคุมและตัวขับเคลื่อน
3(3-0-6)
(Control Valve and Actuator)
วิชาบังคับก่อน : 010013401 เทอร์โมฟลูอิดส์
Prerequisite : 010013401 Thermofluids
ชนิดของวาล์วควบคุม โครงสร้างของวาล์ว ตัวกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติของของ
ไหล การบีบอัด อุณหภูมิ ความหนืด ความดัน การหาค่าสัมประสิทธิ์ของวาล์ว วัสดุที่ใช้ทํา
วาล์ว การเลือกวาล์วให้เหมาะสมกับการควบคุม วาล์วแบบพิเศษต่างๆ การติดตั้งและซ่อม
บํารุงวาล์วและตัวขับเคลื่อน
Types of control valves, structure of valves, positioners, the fluid
properties, compressibility, temperature, viscosity, pressure, coefficient
identification of valves, materials of valves, valves selection for special control
valves, installation and maintenance of valves and actuators.
010723410 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
3(3-0-6)
(Mechatronics and Robotics Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 หรือ
010723112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ 2
Prerequisite : 040203112 Engineering Mathematics II or
010723112 Applied Engineering Mathematics II
โครงสร้างหุ่นยนต์แบบต่าง ๆ การแปลงพิกัด จาโคเบียน แรงบิดแบบสถิตยศาสตร์
และพลวัต สมการการเคลื่อนที่ แนวการเคลื่อนที่ของแขนกลแบบ 1 ข้อต่อ
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Structure of robots, coordinates conversion, Jacobian, static and
dynamic torques, equations of motion, trajectory for single joint robot.
010723413 การวัดและควบคุมกระบวนการ
3(3-0-6)
(Instrumentation and Process Control)
วิชาบังคับก่อน : 010723109 วิศวกรรมระบบและการควบคุม
Prerequisite : 010723109 System and Control Engineering
เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม ระบบควบคุมแบบลูปเปิดและลูปปิด คุณสมบัติของ
ตั ว ควบคุ ม แบบพี ไ อดี กระบวนการควบคุ ม อุ ณ หภู มิ กระบวนการควบคุ ม การไหล
กระบวนการควบคุมความดัน กระบวนการควบคุมระดับ การปรับค่าพีไอดีโดยวิธีการของซิก
เลอร์-นิโคล กลยุทธการควบคุมกระบวนการขั้นสูง
Industrial instrumentation, open and close loop control systems,
properties of PID controller, temperature control process, flow control process,
pressure control process, level control process, PID tuning with Ziegler–Nichols
method, advance process control strategy.
010723420 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Instrumentation and Control Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หัวข้อที่ น่ าสนใจ หรือเป็น หั วข้อที่ เป็ น เทคโนโลยี ส มั ยใหม่ ที่ เกี่ ยวข้องกั บ ระบบ
เครื่องมือวัด หรือระบบการควบคุมอัตโนมัติ
The interesting topics or the topic involving the modern technology
based on instrumentation engineering or automation engineering.
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010723514 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Sensor and Transducer)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1
Prerequisite : 040313005 Physics I
ตัววัดค่าของแรงแบบต่าง ๆ ตัววัดเคลื่อนที่ ตัววัดระดับ ตัววัดค่าความดัน ตัววัด
ค่าอัตราการไหล ตัววัดความชื้น ตัววัดแสง ตัววัดค่าอุณหภูมิ ตัววัดแบบสวิทช์ ตัววัดค่า
ความต้านทาน ค่ าความจุ ไฟฟ้ าและค่ าการเหนี่ ยวนํ า ตัววัด แบบเปี ย โซอิ เล็ก ตริก ตั ววัด
แบบโฟโตคอนดัคทีฟ หัววัดค่าความนํา หัววัดค่ากรดและด่าง หัววัดปริมาณออกซิเจน วงจร
บริดจ์แบบดีซี วงจรบริดจ์แบบเอซี การปรับสภาพสัญญาณ
Force sensors, displacement sensors, level sensor, pressure sensors,
flow metering, humidity sensors, light detectors, temperature sensors, switch
sensors, resistive capacitive and inductive sensors, piezo-electric sensors, photo
conductive sensor, conductivity transducers, PH meter, oxygen meter, DC bridge
circuit, AC bridge circuit, signal conditioning.
010723515 การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
3(3-0-6)
(Instrumentation and Control Engineering Design)
วิชาบังคับก่อน : 010723514 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์อุตสาหกรรม
010723406 วาล์วควบคุมและตัวขับเคลื่อน
010723413 การวัดและควบคุมกระบวนการ
Prerequisite : 010723514 Industrial Sensor and Transducer
010723406 Control Valve and Actuator
010723413 Instrumentation and Process Control
สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องมือวัด การออกแบบอุปกรณ์วัด
การออกแบบสั ญ ญาณการสื่ อ สารเครื่ อ งมื อ วั ด ลํ า ดั บ ขั้ น การออกแบบของการควบคุ ม
กระบวนการ
Symbols of instrumentation engineering, instrument selection and
design, instrument signal communication design, the procedures of process
control design.
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010723516 โครงข่ายหัววัดไร้สาย
3(3-0-6)
(Wireless Sensor Networks)
วิชาบังคับก่อน : 010723514 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์อุตสาหกรรม
010723117 การออกแบบระบบดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์
010723711 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายในเครื่องมือวัด
Prerequisite : 010723514 Industrial Sensor and Transducer
010723117 Digital System Design and Microcontroller
010723711 Data Communication and Networking in
Instrumentation
โครงสร้ า งพื้ น ฐานของโหนดหั ว วั ด มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เครื อ ข่ า ยไร้ ส าย
ระบบปฏิ บั ติก ารบนโหนดหั ววัด การสื่อสารแบบเครือ ข่ายไร้ส าย การควบคุ ม ช่ องทางการ
สื่อ สารระหว่างโหนด การจั ดการพลั งงานบนโหนดหั ววัด การหาตํ าแหน่ งของโหนดหั ววัด
ระดับชั้นของโครงข่าย การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
Fundamental structure of a sensor node, standard involving wireless
networks, operation system of sensor nodes, wireless networks communication,
data communication control between nodes, energy management on sensor
nodes, sensor node localization, network layer, introduction to database
management.
010723711 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายในเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(Data Communication and Networking in Instrumentation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
สถาปัตยกรรมระดับชั้นโครงข่ายและโมเดล ทีซีพี ไอพี การควบคุมข้อผิพลาดและ
การในระดับชั้นการเชื่อมต่อข้อมูล การสลับกลุ่มข้อมูล โครงข่ายบริเวณเฉพาะที่และโครงข่าย
บริเวณกว้างแบบใช้สายและไร้สาย ขั้นตอนการควบคุมการใช้สื่อ การรวมตัวกันของระบบ
ข่ ายงานกั บ สวิท ซ์ ฮาร์ท โปรโตคอล โปรฟิ บั ส ฟาวน์ เดชั น ฟิ ล ด์ บั ส ความปลอดภั ย ของ
โครงข่าย
Layered network architectures and the TCP/IP model, error and flow
control at data link layer, packet switching, wired and wireless local and wide
area networks, medium access control procedures, internetworking with
switches, Hart protocol, Profibus, Foundation Fieldbus, network security.
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010723901 โครงงานวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 1
3(0-6-3)
(Instrumentation System Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน : 010723007 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับ
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
Prerequisite : 010723007 Computer Programming for Instrumentation
Laboratory
นักศึกษาจัดทําโครงงานตามหัวข้อที่สนใจภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
Students undertake project according to their interest under
supervision of advisor(s).
010723902 โครงงานวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 2
3(0-6-3)
(Instrumentation System Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : 010723901 โครงงานวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 1
Prerequisite : 010723901 Instrumentation System Engineering Project I
นักศึกษาจัดทําโครงงานต่อเนื่องจากรายวิชาโครงงานวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 1
และต้องทําโครงงานและรายงานให้เสร็จสมบูรณ์
Students continue to work on project from Instrumentation System
Engineering Project I and must complete the project and full report.
010813109 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
040313005 ฟิสิกส์ 1
Prerequisite : 040203111 Engineering Mathematics I
040313005 Physics I
ระบบและผลลัพธ์ของแรงต่าง ๆ ที่กระทําต่อวัตถุ การรวมและการแยกแรง การ
สมดุลของแรง แรงเสียดทาน การวิเคราะห์โครงสร้างอย่างง่าย จุดศูนย์กลางและจุดศูนย์ถ่วง
ของวัตถุ งานเสมือนและความเสถียร พลศาสตร์เบื้องต้น
Force systems, resultant of force, addition of force, components of a
force, equilibrium of force, friction, analysis of simple structure, centroid and
center of gravity, virtual work and stability, introduction to dynamics.
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010813901 จริยธรรมในการทํางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพ วิศ วกรรม ศี ลธรรมและข้ อพึ งปฏิ บั ติในการทํ างาน การ
ปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นที่รักของผู้อื่น การกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ส่งผลต่อความสาเร็จในหน้าที่การ
งาน
Ethics for profession of engineering, morals and good conducts at work,
suitable behaviors accepted by others, gratitude to parents resulting in career
success.
010913231 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Industrial Safety Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวิเคราะห์สาเหตุและความสูญเสีย การป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม การ
ควบคุม อันตรายจากเครื่องจักรไฟฟ้ า หม้อไอน้ํ าและภาชนะทนความดั น การขนถ่ายวัส ดุ
ความร้อน แสง เสียง การสั่นสะเทือน รังสี สารเคมี การระบายอากาศ การป้องกันและระงับ
อั ค คี ภั ย การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพความปลอดภั ย การวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย ง
อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคล มาตรฐานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการ
ทํางาน
Study of loss prevention principles; design, analysis, and hazard control
of workplace: mechanical, electrical boiler and pressure vessel, material
handling equipment; fire prevention, industrial hygiene and human element;
system safety techniques; principles of safety management; risk assessment PPD
and safety laws.
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มคอ. 2
010913330 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
วิชาบังคับก่อน : 040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
Prerequisite : 040503011 Statistics for Engineers and Scientists
การจั ด การและการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพสมั ย ใหม่ หลั ก การใช้ ส ถิ ติ ใ นการควบคุ ม
กระบวนการ เทคนิคการควบคุมคุณ ภาพ ความสามารถของกระบวนการและระบบการวัด
พื้นฐานการออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงกระบวนการ การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
วิศวกรรมความเชื่อถือได้สําหรับการผลิต
Modern quality management and improvement, concept of statistical
process control, quality control techniques, process and measurement system
capability, basic experimental design for process improvement, acceptance
samplings, reliability engineering for manufacturing.
010913546 การบริหารงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการของระบบข้อมูล การบริหารแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ การออกแบบและ
ทบทวน การจัดการด้านบริหารด้วยข้อมูล การเก็บข้อมูล การดําเนินการ การใช้ข้อมูลเพื่ อ
การเงิน การผลิต การบริหารคงคลัง การบัญชี การตลาด และการจัดส่งสินค้า
Principle of data system, data resource management and analysis
design and re-evaluation, data management, database and operations, data
usage for financial, production, inventory management, accounting, marketing
and transportation.
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์ อะตอม โมเลกุล ไอออน มวลสารสัมพันธ์ใน
ปฏิกิริยาเคมี โครงสร้างของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะ
ทรานซิชัน พั นธะเคมี รูปร่างโมเลกุล แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณ -หพล
ศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน และเคมีไฟฟ้า
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มคอ. 2
Matters and scientific measurement, atom, molecules, ions,
stoichiometry, electronic structure of the atoms, periodic properties,
representative elements, nonmetal, transition metals, chemical bonds, shape of
molecules, gas, liquid, solid, solution, thermodynamics, chemical kinetics,
chemical equilibrium, and electrochemistry.
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 040113001 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040113001 Chemistry for Engineers, or Co-requisite
ปฏิ บั ติการต่างๆ มี เนื้อหาสอดคล้องและสนั บสนุ น ทฤษฎี ในการบรรยายรายวิชา
040113061 เคมีสําหรับวิศวกร
All experiments are corresponded to the course of 040113061
Chemistry for Engineers.
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เรขาคณิ ต วิเคราะห์ พิ กัด เชิงขั้ว สมการอิ งตั วแปรเสริม พี ชคณิ ตของเวกเตอร์
เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรต
ฟั ง ก์ ชั น ค่ า จริ ง ของหนึ่ งตั ว แปรจริ ง และการประยุ ก ต์ รู ป แบบยั งไม่ กํ า หนด เทคนิ ค การ
อินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
Analytic geometry, polar coordinates, parametric equations; vector
algebra, lines and planes in three dimensional space; limit, continuity,
differentiation and integration of real-valued functions of a real variable and
their application, indeterminate forms, techniques of integration, numerical
integration; improper integrals.
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มคอ. 2
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Prerequisite : 040203111 Engineering Mathematics I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลําดับและอนุกรม การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์ของ
ฟังก์ชันมูลฐาน อนุกรมฟูเรียร์ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น ค่าเจาะจง
และเวกเตอร์เจาะจง พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ และการ
อินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์
Mathematical induction; sequence and series of real numbers, Taylor
series expansions of elementary functions; Fourier series; matrices and
determinants, systems of linear equations, eigenvalues and eigenvectors;
surfaces in three-dimensional space; limit, continuity, differentiation and
integration of real-valued functions of several variables and their applications.
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาบังคับก่อน : 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Prerequisite : 040203112 Engineering Mathematics II
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์
เกรเดียนท์ เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์ อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามพื้นผิว บทนําสู่สมการเชิง
อนุพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้น คําตอบแบบอนุกรม
Vector-valued functions, space curves, derivatives and integrals of
vector-valued functions, gradient, curl and divergence, line integrals, surface
integrals; introduction to differential equations and their applications, linear
differential equations, Laplace transforms, system of linear differential
equations, solution in series.
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มคอ. 2
040313005 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เวกเตอร์ กลศาสตร์ก ารเคลื่ อ นที่ กฎการเคลื่ อ นที่ ข องนิ วตั น การเคลื่ อ นที่ แ บบ
เส้นตรง การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก การซ้อนกันของสองซิมเปิลฮาร์โมนิก การออสซิเลตแบบแดมป์ การออสซิเลตด้วยแรง การจําแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง
คลื่นกระแทก บีตส์ ความเข้มและระดับความเข้ม เสียง ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ โมเมนต์
ความเฉื่อย สมการแห่งการหมุนทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบไจโรสโคป
สมบัติของสสาร การส่งผ่านความร้อน สมการก๊าซอุดมคติ กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ กลจักร
ความร้อน และกลจักรทวน คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การพยุง กฎของปาสคาล
สมการแห่งความต่อเนื่อง สมการแบร์นุยยี การวัดความดัน การวัดอัตราการไหล
Vector, mechanics of motion, rectilinear and curvilinear motion,
Newton’s law of motion, circular motion, work, power, energy, momentum,
moment of inertia, rotation equations, torque, angular momentum, rolling,
simple harmonics motion, superposition of two simple harmonics, damped
oscillation, forced Oscillation, types of waves, standing waves. beats, intensity
and sound level, Doppler effect, properties of matters, heat transfer, ideal gas
equation, laws of thermodynamics, heat engines and reverse engine, physical
properties of fluid, buoyancy, Pascal’s law, pressure measurement equation of
continuity, Bernoulli’s equation, flow measurement.
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040313005 Physics I, or Co-requisite
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 040313005 ฟิสิกส์ 1
All experiments are corresponded to the course of 040313005
Physics I.
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มคอ. 2
040313007 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1
Prerequisite : 040313005 Physics I
คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ทัศน
ศาสตร์ทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า
สาร ไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ สนามแม่เหล็ก แรงลอเรนท์ กฎของบิโอต์-สวาร์ท กฎของ
แอมแปร์ แรงเคลื่อ นไฟฟ้ าเหนี่ ยวนํ า ตัวเหนี่ยวนํ า สารแม่ เหล็ก วงจรกระแสสลับ และ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การแผ่รังสีของวัตถุดํา อิทธิพลแสงไฟฟ้า การกระเจิงแบบคอมป์ตัน
รังสีเอ็กซ์ อะตอมไฮโดรเจน ความทวิภาพ อะตอมหลายอิเล็กตรอน ทฤษฎีแถบพลังงาน
โครงสร้างนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์
Coulomb’s law, electric fields, Gauss’s law, electric potential, dielectric
materials, Biot-Savart law, Ampere’s law, magnetic substance, Lorentz force,
electromotive force, inductance, alternating current and basic electronic circuits,
properties of waves, reflection, interference, diffraction, geometrical optics,
optical instruments, Black-body radiation, photoelectric effect, Compton’s
scattering, X-rays, hydrogen atom, wave-particle duality, structure of nucleus,
radioactivity, nuclear reactions.
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
Prerequisite : 040313006 Physics Laboratory I
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 040313007 ฟิสิกส์ 2
All experiments are corresponded to the course of 010313007
Physics II.
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มคอ. 2
040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อ
สุขภาพมนุษย์และทรัพย์สิน พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น บทบาท
ของพลังงานต่อสิ่งมีชีวิต แหล่งพลังงาน พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
Relationship between organisms and their environment ; major
pollution problems and effect to human health and welfare, plant, animal, and
environment ; introduction to environmental management ; roles of energy on
life ; renewable energy and energy conservation.
040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายของสถิติ แซมเปิลสเปซและความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวัง ความแปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัว
แปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่องบางชนิด การแจกแจง Z, t, 2 และ F การประมาณค่า
และการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน และสัดส่วนเมื่อมี 1 ประชากร และ 2
ประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนททางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหพันธ์เชิง
เส้นอย่างง่าย และการประยุกต์กับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Overview statistics, sample space and probability, random variables,
probability function of random variable, expectation and variance, some
probability distribution of discrete and continuous random variables, Zdistribution, t-distribution, 2-distribution and F-distribution, estimations and
tests of hypothesis on mean, variance and proportion in case of one population
and two populations, one-way analysis of variance, simple linear correlation
and regression analyses and application in engineering and sciences.
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มคอ. 2
040603002 ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์
3(3-0-6)
(Computer System and Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์
เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สําหรับการประมวลผลเอกสาร
ประมวลผลข้ อ มู ล การเข้ า ถึ ง ระบบเครื อ ข่ า ย และการสื่ อ สารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
Computer system, computer-based problem solving, computer
applications as a problem-solving tool, computer technology in document
processing and data processing, accessing to network systems and efficient
electronic communications.
040603003 จริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Ethics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายและประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ประเภทของทรัพย์สินทาง
ปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
การจัดการสิท ธิแบบดิจิทอล กฎหมายส่วนบุคคลและกฎเกณฑ์สังคม ความรับผิดชอบของ
องค์กร การปกป้องชุดคําสั่งและข้อมูล สิทธิของลูกจ้างและนายจ้าง ความเป็นเจ้าของตามหลัก
จริยธรรมและศีลธรรมในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ความแตกต่างระหว่างจริยธรรม
และกฎหมาย
Computer crime overview, types of computer crime, types of
Intellectual properties, intellectual property relevant to network and computer
security, digital rights management, privacy law and regulation, organizational
response, protecting programs and data, rights of employees and employers,
ownership of products, computer usage privacy, ethics and moral principle,
difference between law and ethics
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มคอ. 2
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่าน
การเรียนรู้คําศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การ
เขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบ
พึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Integrated more advanced skills of listening, speaking, reading, and
writing at basic level in order to apply in daily life with the cultural
awareness of diverse users. Learning vocabulary and grammatical structures
through conversations, academic and general journals. Writing non-complex
sentences and paragraphs. Extensive practice at Self-Access Learning Center
(SALC) and through e-Learning.
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103001 English I
การบู รณาการทักษะการฟัง การพู ด การอ่าน และการเขียนในระดับที่ สูงขึ้นเพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่าน
การเรียนรู้คําศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การ
เขี ยนประโยคที่มี โครงสร้างซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึกทักษะเพิ่ มเติ มที่ ศูนย์การ
เรียนรู้แบบพึ่งตนเองและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level
in order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users.
Learning vocabulary and grammatical structures through conversations,
academic and general journals. Writing complex sentences and paragraphs.
Extensive practice at Self-Access Learning Center (SALC) and through e-Learning
to promote life-long learning.
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080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนํา
ตนเอง การบรรยายลักษณะสิ่งต่าง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
Fundamental skills in pronunciation and speaking skills for
communication in daily life, self introduction, describing things, giving direction
and expressing opinions.
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทํางาน ภาษาในการทําธุรกิจ การตลาด การต้อนรับลูกค้า
และผู้เยี่ยมชม การเจรจาต่อรอง การนําเสนอแผนงานและสินค้าของบริษัท การเขียนและการ
นําเสนอโครงการ
Language skills for work, simple Business English, marketing, making
appointments, welcoming visitors, negotiations, describing job positions and
products, writing and presenting projects.
080103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(English for Industrial Management)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
การเรียนรู้กระบวนการเทคนิค และภาษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม การ
ใช้ภาษาอังกฤษ เทคนิคที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในวงการจัดการอุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติ
ทักษะทางด้านการพูดและการเขียน
Learning processes, techniques and language related to Industrial
management; technical English language of real-world Industrial management
environments, practice of both speaking and writing.
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080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(Practical English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ประกอบด้วยโครงสร้าง
รู ป ประโยคพื้ น ฐาน คํ า ศั พ ท์ และการอ่ า นบทความสั้ น ๆ ทั ก ษะการสื่ อ สารพื้ น ฐานใน
ชีวิตประจําวัน
Integrated skills of listening, speaking, reading and writing with basic
sentence structures, vocabulary and short passages, basic communication skills
for everyday life.
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(Practical English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103061 Practical English I
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การเขียน และการอ่านในชีวิตประจําวัน การบูรณา
การไวยากรณ์ คําศัพท์ และการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่หลากหลาย การพัฒนาความสามารถ
ในการสื่อสาร
Integrated skills of listening, speaking, writing and reading for daily life,
integrating grammar, vocabulary, and functions in varieties of situations,
developing competence in English communication.
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสําคัญของธุรกิจในชีวิตประจําวัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
The essential of business in everyday life, business environment, types
of business, business management, business information technology
management, business ethics and social responsibility.
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080303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับคาราโอเกะ ดนตรีเบื้องต้น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่
ใช้เกี่ยวกับคาราโอเกะ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ การเลือกเพลง การจัดทํารายการเพลง
การตั้งจังหวะเพลง การใช้งานเสียงประกอบ การฝึกร้องเพลง การร้องเพลงเดี่ยวและเพลงคู่
History and concepts of karaoke, general knowledge of music,
computer and computer software for karaoke: nick karaoke, extreme karaoke,
installation of appropriate equipment and instrument, song selection and
programming, rhythm setting, synchronized karaoke and sound effect, singing
practice both solo and duet singing
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวั ติ ข องกี ฬ าบาสเกตบอล เทคนิ ค การเล่ น กฎ กติ ก า การเลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ ที่
เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นบาสเกตบอล การเป็นผู้
เล่นและผู้ชมที่ดี
History of basketball, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good
sportsmanship and spectator.
080303502 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวั ติ ข องกี ฬ าวอลเลย์ บ อล เทคนิ ค การเล่ น กฎ กติ ก า การเลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ ที่
เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นวอลเลย์บอล การเป็นผู้
เล่นและผู้ชมที่ดี
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History of volleyball, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good
sportsmanship and spectator.
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวั ติ ข องกี ฬ าแบดมิ น ตั น เทคนิ ค การเล่ น กฎ กติ ก า การเลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ ที่
เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้
เล่นและผู้ชมที่ดี
History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good
sportsmanship and spectator.
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสําคัญ ของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพ
สุขภาพจิต การปรับตัวและการบริหารความเครียด การปรับปรุงและการเสริมสร้างบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นํา ความฉลาดทางอารมณ์ การพูด การฟัง พฤติกรรมการแสดงออกที่
เหมาะสม และการปฏิบัติตนตามมารยาทสังคม
Definition and significance of life quality, basic life quality, moral
development, need theory, physical and mental health, perceived self-efficacy
and self-esteem, creative thinking, choosing a spouse, life management, work
with happiness and Dharma principles for development of life quality.
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3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1.
2.

3.
4.
5.

สําเร็จการศึกษามาจาก
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

นายทักษิณ แสงสุวรรณ - วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม)
- วศ.บ. (วิศวกรรมระบบ
เครื่องมือวัด)
นายวิทยา กุดแถลง
- M.Sc. Electrical Engineering
(Signal Processing)
- วศ.บ. (วิศวกรรมระบบ
เครื่องมือวัด)
นายสาธิต มังคลาจารย์ - วศ.ม. (วิศวกรรมอัตโนมัติ)
- วศ.บ. (วิศวกรรมระบบ
เครื่องมือวัด)
นายสุวัฒน์ รอดผล
- ป.บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม)
นายศวุฒ บุศยอังกูร - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม)

ผลงาน ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
ทาง
ทีจ่ ะมีในหลักสูตร
ที่มีอยู่แล้ว
วิชาการ
ปรับปรุง

ปี

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2553
2550

อาจารย์

หน้า 60

6

6

Blekinge Institute of Technology, Sweden

2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2552

อาจารย์

หน้า 60

6

6

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2556
2553

อาจารย์

หน้า 61

6

6

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2529
2527

ผู้ช่วย
หน้า 61
ศาสตราจารย์

6

6

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2543
2532

ผู้ช่วย
หน้า 62
ศาสตราจารย์

6

9

สถาบัน/ประเทศ
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ลําดับ
ที่
6.
7.

8.
9.

10.

สําเร็จการศึกษามาจาก
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

นางสาวสุมาลี อุณหวณิชย์ - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม)
นายจิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม)
นายสุรชัย จันทร์ฉาย
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม)
นางสาวโยทกา ชมภูศรี
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
- M.Sc. (Electrical
Engineering)
- วศ.บ. (วิศวกรรมระบบ
ควบคุม)
นายกฤษณ์ อ่างแก้ว
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
- อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)

สถาบัน/ประเทศ

ปี

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ผลงาน ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
ทาง
ที่จะมีในหลักสูตร
ที่มีอยู่แล้ว
วิชาการ
ปรับปรุง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2530
2527

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2555
2538
รอง
หน้า 62
2529 ศาสตราจารย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2549
2532

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
University of Southern California, United States
of America

2559
2545

รอง
หน้า 62
ศาสตราจารย์

6

6

6

6

หน้า 63

6

6

6

6

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2541

ผู้ช่วย
หน้า 63
ศาสตราจารย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสยาม

2552
ผู้ช่วย
2543
หน้า 63
ศาสตราจารย์
2539

6

6
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ลําดับ
ที่
11

12.

13.

14
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3.3 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์
3.3.1 นายทักษิณ แสงสุวรรณ
งานวิจัยที่ตพี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
1. Wittaya Koodtalang and Thaksin Sangsuwan, “Experiment of a Digital
CMAC-PID using Microcontroller on Temperature Control System,” ICIC
Express Letters, Volume 9, Number 12, pp.3407-3413, December 2015.
2. Thaksin Sangsuwan and Jirasak Chanwutitum, “Design and Implementation
of Laboratory for Industrial Communication Technologies in Process
Automation,” ICIC Express Letters, Part B : Applications Vol. 5, No. 1, pp.
189-194, February 2014.
งานวิจัยที่ตพี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
1. ทักษิณ แสงสุวรรณ, ไชยนรินทร์ อัครวโรดม, ศวุฒ บุศยอังกูร, กมล จิรเสรีอมรกุล, “การ
ปรับปรุงคุณภาพกําลังไฟฟ้าและลดสัญญาณรบกวนในโหมดผลร่วมด้วยวงจรเรียงกระแส
แบบรีโซแนนท์ คลาสดี ร่วมกับ เทคนิ ค การสมดุ ล ,” การประชุ ม เครือข่ายวิชาการด้าน
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ครั้ ง ที่ 9, จั ง หวั ด จั น ทบุ รี , 2–4
พฤษภาคม พ.ศ. 2560.
2. Wongsakorn Wongsarot and Thaksin Sangsuwan, “Simple Three Dimensional
Positioning Method based on Linear Period Modulated Ultrasonic Waves,”
Journal of Engineering Research and Innovation, Vol. 1, No. 1, 2016.
งานวิจัยทีน่ ําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Wittaya Koodtalang and Thaksin Sangsuwan, “Improving Motorcycle AntiTheft System with the use of Bluetooth Low Energy 4.0,” International
Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems,
Phuket, Thailand, October 24-27, 2016.
3.3.2 นายวิทยา กุลแถลง
งานวิจัยที่ตพี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
1. Wittaya Koodtalang and Thaksin Sangsuwan, “Experiment of a Digital
CMAC-PID using Microcontroller on Temperature Control System,” ICIC
Express Letters, Volume 9, Number 12, pp.3407-3413, December 2015.
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งานวิจัยทีน่ ําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Wittaya Koodtalang and Thaksin Sangsuwan, “Improving Motorcycle AntiTheft System with the use of Bluetooth Low Energy 4.0,” International
Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems,
Phuket, Thailand, October 24-27, 2016.
2. W. Koodtalang and Thaksin Sangsuwan, "Experimental of a digital CMAC-PID
using microcontroller on temperature control system," 10th International
Conference on Innovative Computing, Information and Control, Dalian, pp
3407-3413, 2015.
งานวิจัยทีน่ ําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
1 วิทยา กุดแถลง และ วงศกร วงศาโรจน์, “การทดลองการประยุกต์ใช้งานอาร์เอฟไอดีกับ
ระบบป้องกันรถจักรยานยนต์สูญหาย,” งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 26, จังหวัดสงขลา, 2559
2. วงศกร วงศาโรจน์ และ วิทยา กุดแถลง, "เครื่องวิเคราะห์และควบคุมออกซิเจนที่ละลาย
ในน้ําต้นทุนต่ําเพื่อประหยัดพลังงาน," การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5,
จังหวัดพะเยา, หน้า 684-695, 2559
3.3.3 นายสาธิต มังคลาจารย์
งานวิจัยทีน่ ําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. สาธิต มังคลาจารย์, ไชยนรินทร์ อัครวโรดม, สุวัฒน์ รอดผล, กมล จิรเสรีอมรกุล, “การ
ออกแบบวงจรเรียงกระแสรีโซแนนท์คลาสดีสําหรับแก้ไขค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าโดย
คํานึงถึงความเพี้ยนเชิงฮาร์มอนิกรวมของกระแสไฟฟ้าสายกําลัง,” การประชุมเครือข่าย
วิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, จังหวัดจันทบุรี,
2–4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560.
3.3.4 นายสุวัฒน์ รอดผล
งานวิจัยทีน่ ําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
1. สาธิต มังคลาจารย์, ไชยนรินทร์ อัครวโรดม, สุวัฒน์ รอดผล, กมล จิรเสรีอมรกุล, “การ
ออกแบบวงจรเรียงกระแสรีโซแนนท์คลาสดีสําหรับแก้ไขค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าโดย
คํานึงถึงความเพี้ยนเชิงฮาร์มอนิกรวมของกระแสไฟฟ้าสายกําลัง,” การประชุมเครือข่าย
วิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, จังหวัดจันทบุรี,
2–4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560.
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3.3.5 นายศวุฒ บุศยอังกูร
งานวิจัยที่ตพี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
1. ทักษิณ แสงสุวรรณ, ไชยนรินทร์ อัครวโรดม, ศวุฒ บุศยอังกูร, กมล จิรเสรีอมรกุล, “การ
ปรับปรุงคุณภาพกําลังไฟฟ้าและลดสัญญาณรบกวนในโหมดผลร่วมด้วยวงจรเรียงกระแส
แบบรีโซแนนท์ คลาสดีร่วมกับ เทคนิ ค การสมดุล ,” การประชุม เครือข่ ายวิชาการด้าน
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ครั้ ง ที่ 9, จั ง หวั ด จั น ทบุ รี , 2–4
พฤษภาคม พ.ศ. 2560.
3.3.6 นางสาวสุมาลี อุณหวณิชย์
งานวิจัยทีน่ ําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. P. Yaruan, P. Mongkolwai S. Unhavanichand, and W. Tangsrirat, “VDTAbased Floating Capacitance Multiplier with a Grounded Capacitor,” Annual
Conference on Engineering and Information Technology, Osaka, Japan,
March 22-24, 2015.
2. W. Tangsrirat, T. Pukkalanun, and S. Unhavanich, “Electronically and
Linearly Tunable Voltage-to-Current Converter Electronically and Linearly
Tunable Voltage-to-Current Converter,” JSST International Conference on
Simulation Technology, Meiji University-Surugadai Campus, Japan, August
11-13, 2013.
3.3.7 นายจิระศักดิ์ ชาญวุฒธิ รรม
งานวิจัยทีน่ ําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. M. Kumngern, J. Chanwutitum, “0.75-V Four-Quadrant Current Multiplier
Using Floating Gate-MOS Transistors,” The 2014 International Electrical
Engineering Congress, Pattaya City, Thailand, March 19-21, 2014.
งานวิจัยทีน่ ําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
1. พงษ์ศักดิ์ คงขน, จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม, “การผลิตกําลังจากโมเมนต์ความเฉื่อยมวลด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์,” การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 12-14 พฤศจิกายน
2557

62

มคอ. 2
2. ศิราวุฒิ อุ่มน้อย, จิระศักฎด์ ชาญวุฒิธรรม, “แบบจําลองคณิตศาสตร์และการควบคุมแรง
ของกระบอกสูบไฮดรอลิคด้วยตัวควบคุมฟัซซี่,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ครั้งที่ 38, โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 18-20
พฤศจิกายน 2558
3. Burapa Noppakaow, Jirasak Chanwutitum and Wongsakorn Wongsaroj,
“Inter-digital Capacitive Sensor Based Concentration Measurement of
Sodium Hydroxide Solution,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38, โรง
แรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 18-20 พฤศจิกายน
2558
3.3.8 นายสุรชัย จันทร์ฉาย
งานวิจัยทีพ่ ิมพ์ในวารสารระดับชาติ
1. จิรวัฒน์ บุญประเสริฐ, เชิดพงษ์ ดีเลิศไพบูลย์ และสุรชัย จันทร์ฉาย “การควบคุมระดับน้ํา
ในกระบวนการผลิตน้ําประปาโดยใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิก,” วารสารวิชาการพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
3.3.9 นางสาวโยทกา ชมภูศรี
สิ่งประดิษฐ์
1. ธีรธรรม บุณยะกุล, นพดล ฉาบแก้ว และโยทกา ชมภูศรี, “ต้นแบบเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบ
ธรรมดาสําหรับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า,” โครงการวิจัยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.
2558-2560.
3.3.10 นายกฤษณ์ อ่างแก้ว
งานวิจัยทีน่ ําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Krit Angkeaw, Tanakrit Prommee, and Pipat Prommee, " Tunable PID
controller based on Log-domain Circuits," 37th International Conference on
Telecommunications and Signal Processing (TSP), Berlin, Germany, July 1-3,
2014.
งานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
1. วรานนท์ ล้วนใจบุญธรรม และกฤษณ์ อ่างแก้ว. “วงจรควบคุมพีไอดีเอแบบปรับค่าได้โดย
ใช้ ห ลั ก การของวงจร ล็ อ กโดเมน.” ประชุ ม วิ ช าการทางวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ครั้ ง ที่ 38
(EECON-38). 18-20 พฤศจิกายน 2558. พระนครศรีอยุธยา : โรงแรมวรบุรี อโยธยา
คอนเวนชั่น รีสอร์ท : 687-690
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2. เสาวนีย์ แววอาราม กฤษณ์อ่างแก้ว และพิพัฒ น์ พรหมมี, “วงจรกรองความถี่ต่ําผ่าน
Elliptic อั น ดั บ สามปรับ ค่ าได้ รูป แบบแรงดั น ชนิ ด ขั้ น บั น ได โดยใช้ OTA-C ” ประชุ ม
วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37, ขอนแก่น, 19-21 พฤศจิกายน 2557. 713-716
3. ชัยวัฒ น์ ประเสริฐพงศ์ และ กฤษณ์ อ่างแก้ ว, "การออกแบบตั วควบคุ ม พี ไอดี โดยใช้
หลักการของวงจรล็อกโดเมน," การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล คร้ฎงที่ 6, 26-28 มีนาคม 2557
3.3.11 นายเชิดพงษ์ ดีเลิศไพบูลย์
งานวิจัยทีน่ ําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
1. E. Kavichai and C. Deelertpaiboon, “Street lamps monitoring system using
relay control technique,” Applied Mechanics and Materials, Vol. 781, pp.
366-369, 2015.
2. Inthiam, J. and Deelertpaiboon, C. (2014). “Self-Localization and Navigation
of Holonomic Mobile Robot using Omni-Directional Wheel Odometry,” IEEE
Region 10 International Conference, Bangkok, Thailand, October 2014.
3. T. Plangsorn and C. Deelertpaiboon, “Determination of Object’s Coordinate
using Quadrotor for Search and Rescue Mission,” IEEE Region 10
International conference, Bangkok, Thailand, October 2014.
4. Y. Pattanapong and C. Deelertpaiboon, “Ball and Plate Position Control
Based on Fuzzy Logic with Adaptive Integral Control Action,” IEEE
International Conference on Mechatronics and Automation, Takamutsu,
Japan, pp. 1513-1517, August 2013.
3.3.12 นายศุภฤกษ์ จันทร์ศุภเสน
งานวิจัยที่ตพี มิ พ์ในวารสารระดับชาติ
1 นที ทองอุ่น ศุภฤกษ์ จันทร์ศุภเสน จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม, “การปรับปรุงวิธีการสะท้อน
ของคลื่นเสียงในพิกัดสามมิติสําหรับตัวสะท้อนสองจุดด้วยหลักการ TDOA และ TSOA,”
SAU Journal of Science & Technology, Volume 3, Number 1, January–June
2017.
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3.3.13 นายไชยนรินทร์ อัครวโรดม
งานวิจัยที่ตพี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
1. Suwat Sikkabut, Pongsiri Mungporn, Chainarin Ekkaravarodome, Nicu Bizon,
Pietro Tricoli, Babak Nahid-Mobarakeh, Serge Pierfederici, Bernard Davat,
and Phatiphat Thounthong, “Control of High-Energy High-Power Densities
Storage Devices by Li-ion Battery and Supercapacitor for Fuel
Cell/Photovoltaic Hybrid Power Plant for Autonomous System
Applications,” IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 52, No. 5, pp.
4395-4407, September/October 2016.
2. Ekkaravarodome, C., Thounthong, P., Jirasereeamornkul, K., Higuchi, K.,
“Analysis and Design of a DC-Side Symmetrical Class-D ZCS Rectifier for the
PFC of Lighting Applications,” Journal of Power Electronics, Vol. 15, No. 3,
pp. 621-633, May 2015.
3. Chainarin Ekkaravarodome, Kamon Jirasereeamornkul, and Marian K.
Kazimierczuk, “Implementation of a DC-Side Class-DE Low-dυ/dt Rectifier as
a PFC for Electronic Ballast Application,” IEEE Transactions on Power
Electronics, Vol. 29, No. 10, pp. 5486-5497, October 2014.
4. Chainarin Ekkaravarodome, Viboon Chunkag, Kamon Jirasereeamornkul, and
Marian K. Kazimierczuk, “Class-D Zero-Current-Switching Rectifier as PowerFactor Corrector for Lighting Applications,” IEEE Transactions on Power
Electronics, Vol. 29, No. 9, pp. 4938-4948, September 2014.
งานวิจัยทีน่ ําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Sathit Mangkalajana, Chainarin Ekkaravarodome, Kohji Higuchic, and Kamon
Jirasereeamornkul, “A Control of Minimum Value of Conduction Angle Line
Current to Satisfy the IEC 61000-3-2 Class-C Requirements based on ClassDE Resonant Rectifier,” 2016 The Annual Conference on Engineering and
Applied Science, Kyoto Research Park Kyoto, Japan, pp. 146-152, November
22-24, 2016.
2. Sathit Mangkalajana, Chainarin Ekkaravarodome, Kohji Higuchic, and Kamon
Jirasereeamornkul, “A simple PI-2DOF Power Controller for Electronic
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3.

4.

5.

6.

7.

Ballast based on Class-DE resonant Rectifier as Power-Factor Corrector,”
2016 The Annual Conference on Engineering and Applied Science, Kyoto
Research Park Kyoto, Japan, pp. 139-145, November 22-24, 2016.
Patipong Charoenwiangnuea, Chainarin Ekkaravarodome, Itsda
Boonyaroonate, Kohji Higuchi, and Kamon Jirasereeamornkul, “A Domestic
Induction Cooker Test Bench for Study of Induction Load Parameters Based
on Class-E Inverter,” 2016 The Annual Conference on Engineering and
Applied Science, Kyoto Research Park Kyoto, Japan, pp. 404-411, November
22-24, 2016.
Chaiyan
Thongsongyod,
Chainarin
Ekkaravarodome,
Kamon
Jirasereeamornkul, Itsda Boonyaroonate, and Kohji Higuchi, “High step-up
ratio DC-DC converter using Class-E resonant inverter and Class-DE rectifier
for low voltage DC sources,” 2016 International Conference on Electronics,
Information, and Communications, Hyatt Regency Resort & Spa, Danang,
Vietnam, pp. 1-4, January 27-30, 2016.
P. Mungporn, S. Sikkabut, B. Yodwong, C. Ekkaravarodome, S. Toraninpanich,
B. Nahid-Mobarakeh, S. Pierfederici, B. Davat, and P. Thounthong,
“Photovoltaic power control based on differential flatness approach of
multiphase interleaved boost converter for grid connected applications,”
2015 International Conference on Clean Electrical Power, Taormina, Italy,
pp. 574-579, June 16-18, 2015.
S. Sikkabut, P. Mungporn, B. Yodwong, C. Ekkaravarodome, B. NahidMobarakeh, S. Pierfederici, B. Davat, and P. Thounthong, “Comparative
study of control approaches of Li-Ion battery/supercapacitor storage
devices for fuel cell power plant,” 2015 International Conference on Clean
Electrical Power, Taormina, Italy, pp. 647-652, June 16-18, 2015.
Chaiyan Thongsongyod, Itsda Boonyaroonate, Kamon Jirasereeamornkul,
Chainarin Ekkaravarodome, and Kohji Higuchi, “High Step-Up Ratio DC-DC
Converter Using Class-E Resonant Inverter and Class-DE FB Rectifier for Low
Voltage Renewable Energy System,” 2015 The Annual Conference on
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Engineering and Applied Science, ANA Crowne Plaza Grand Court, Nagoya,
Japan, pp. 77-85, November 4-6, 2015.
3.3.14 นายนที ทองอุน่
งานวิจัยที่ตพี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
1. Natee Thong-un, Shinya Saito, Shinnosuke Hirata, Yuichiro Orino and Minoru
Kuroawa “Two-Dimensional Airborne Position and Velocity Measurements
using a Pair of Linear-Period-Modulated Ultrasonic Waves,” Acta Acoustica
united with Acoustica, Vol. 102, No. 4, pp. 688-695, 2016.
2. Natee Thong-un, “A Linear Least Square Approach for Navigation using
Ultrasonic Waves,” ECTI Trans. on Electrical Engineering, Electronics, and
Communications, vol. 14, No. 1, pp. 65-74, 2016.
3. Natee Thong-un, “Improvement of Echolocation-based Methods using
Ultrasonic Wave by Implementation of Time Difference of Arrival and Time
Sum of Arrival for Two Reflectors,” Acoustical Science and Technology, vol.
37, No. 3, pp. 136-138, 2016.
งานวิจัยที่ตพี มิ พ์ในวารสารระดับชาติ
1 นที ทองอุ่น และ จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม, “การศึกษาประสิทธิภาพของการหาตําแหน่ง
ของแหล่งกําเนิดเสียงด้วยวิธี Multiple Signal Classification,” วารสารวิชาการโรงเรียน
นายเรือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, หน้า 18-28, 2558

67

มคอ. 2
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อกําหนดสําหรับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาต้องจัดทําโครงงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมการวัดคุม ซึ่งจะเป็นการบูรณาการ
ความรู้ที่ได้จากวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบและสร้างชิ้นงาน เพื่อเรียนรู้ถึงข้อจํากัด
ระหว่างการเรียนในห้องเรียนกับการปฏิบัติงานจริง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีความสามารถในการตั้งโจทย์ปัญหา วางแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตั้งขึ้น รูจ้ ักวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
จําเป็น และสามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้อย่างเหมาะสม มีการบูรณาการความรู้พื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรมการวัดดคุมให้สอคคล้องกับปัญหาและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีสุดท้าย
5.4 จํานวนหน่วยกิต
ภาคการศึกษาละ 3 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ภาควิชาฯ เตรียมการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ เตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา รวมถึงการติดต่อหน่วยงานภายนอกที่ยินดีให้นักศึกษาใช้สําหรับการทําโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ภาควิชาฯ กําหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจํากลุ่ม และจัดตั้งคณะกรรมการประจําภาควิชาฯ เพื่อ
พิจารณาโครงงาน โดยให้นักศึกษานําเสนอหัวข้อโครงงาน สอบความก้าวหน้า (เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1)
รวมถึงรายงานสรุปผลการทําโครงงานต่อคณะกรรมการของภาควิชา (เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- มีการสอนจรรยาบรรณวิชาชีพ ปลูกฝังการเคารพ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
กฏระเบียบต่าง ๆ ของสังคม
- สร้างวินัยการเรียน และการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ
- ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม การบําเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม
(2) มีความพร้อมต่อการเรียนรู้เชิงวิศวกรรม - เน้นการสอนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมให้
นักศึกษามีความเข้าใจเป้นอย่างดี
เพื่อต่อยอดการทํางาน รวมทั้งการ
- จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาค้นคว้า
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น
ประโยชน์
(3) มีความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับ
- ปรับวิชาเรียนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด นําเสนอ - เชิญผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรมถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์
งานได้อย่างเป็นระบบ
- ฝึกทักษะการนําเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้ า ใจและซาบซึ้ งในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ าของระบบคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภ าวะความเป็ น ผู้ นํ าและผู้ ตาม สามารถทํ างานเป็ น หมู่ค ณะ สามารถแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
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(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึ งเข้ า ใจถึ งบริ บ ททางสั งคมของวิ ช าชี พ วิศ วกรรมในแต่ ล ะสาขา ตั้ งแต่ อ ดี ต จนถึ ง
ปัจจุบัน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สร้างแนวทางให้นักศึกษาตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กร เช่น การแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ
การรักษาระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคี รวมทั้งการเคารพสิทธิเพื่อนร่วมชั้นเรียนและผู้อื่น โดยมอบหมาย
อาจารย์ผู้สอนช่วยกันสอดแทรกสิ่งเหล่านี้ในแต่ละรายวิชา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) รายงานสรุปผลการเรียนในรายวิชาที่มีการเชื่อมโยงด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2) ผลประเมินจากการจัดกิจกรรมนักศึกษาของภาควิชาแต่ละครั้ง
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การที่ สํ า คั ญ ทั้ ง ในเชิ ง ทฤษฏี แ ละปฏิ บั ติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบุรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหา ในงานจริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Problem Based Learning
(2) มีการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ จริง เช่น เชิญ ศิษย์เก่าหรือผู้เชี่ยวชาญ บรรยาย
พิเศษในรายวิชาที่เห็นสมควร
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
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(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือโครงงาน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มี จิ น ตนาการและความยื ด หยุ่ น ในการปรั บ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีกระบวนการสอนที่ทําให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ โดยการฝึกวิเคราะห์ปัญหาจากโจทย์
ตัวอย่างในรายวิชานั้น ๆ
(2) มีการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้น
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินการทําการบ้าน การมอบงานกลุ่ม และการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็ น ผู้ ริ เริ่ ม แสดงประเด็ น ในการแก้ ไขสถานการณ์ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ทั้ ง ส่ ว นตั ว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบ ใน การพั ฒ น าการเรี ย น รู้ ทั้ งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทาง วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จัก บทบาท หน้าที่ และความรับ ผิดชอบในการทํ างานตามที่ม อบหมาย ทั้ งงานบุ ค คล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มี จิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และการรั ก ษาสภาพ
แวดล้อมต่อสังคม
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
จั ด กิ จ กรรมในรายวิ ช าให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ ละฝึ ก การทํ า งานเป็ น กลุ่ ม ตลอดจนการ
สอดแทรกเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ การเข้ า ใจใน
วัฒนธรรมองค์กร
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่ม และ
สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทั น สมั ยได้ อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารข้ อ มู ล ทั้ ง ทางการพู ด การเขี ย น และการสื่ อ ความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกการใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข มีการโต้ตอบกัน
ภายในชั้นเรียน และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียน
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการมอบหมายงานให้นักศึกษาคิดและวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(2) ประเมินจากการที่นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้
3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
72

มคอ. 2

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสํานึกและจิตสาธารณะ
(2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
(3) มีภาวะผู้นํา มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) มีวินัย ตรงต่อเวลา
(5) เคารพกฏ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร
ด้านความรู้
(1) รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
(2) สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
(3) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
(4) สามารถนําความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
(5) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้
(3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถพัฒนาการวิเคราะห์เพื่อกําหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญ หาที่
เหมาะสมได้
(5) สามารถบูรณาการความรู้แล้วนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ตามความเหมาะสม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(2) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
(3) เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
(4) รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
(5) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เทคนิคทางการคิดคํานวณ และนําไปใช้อย่างสมเหตุสมผล
(2) สามารถวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

4. ทักษะความสัม พันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. หมวดวิชาศิกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)
080103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
(English for Indnstrial Management)
080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
(Practical English I)
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
(Practical English II)
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
010813901 จริยธรรมในการทํางาน
(Ethics for Profession)

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(1-0-2)
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

4. ทักษะความสัม พันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
(Business and Everday Life)
080303401 คาราโอเกะ
(Karaoke)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
(Environment and Energy)
040603002 ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์
(Computer System and Applications)
040603003 จริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์
(Computer Ethics)
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)

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

3(3-0-6)

      



3(3-0-6)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)









   





 



  



         





 

3(3-0-6)
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3.2 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณ ธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์ และประเมิ น ผลกระทบจากการใช้ค วามรู้ท างวิศ วกรรมต่ อบุ ค คล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ร ว ม ถึ งเข้ าใจ ถึ งบ ริ บ ท ท า งสั งค ม ข อ งวิ ช าชี พ วิ ศ ว ก ร ร ม ใน แ ต่ ล ะ ส า ข า
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
3.2.2 ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ าใจทางคณิ ต ศาสตร์พื้ น ฐาน วิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน วิศ วกรรม
พื้ น ฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่ อการประยุ กต์ ใช้ กับ งานทางด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การที่ สํ า คั ญ ทั้ ง ในเชิ ง ทฤษฏี แ ละปฏิ บั ติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบุรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิ เคราะห์ แ ละแก้ ไขปั ญ หา ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เหมาะสม รวมถึ งการประยุ ก ต์ ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน นํามาประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริง
ได้
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) ส าม ารถ คิ ด วิ เ ค ราะ ห์ แ ล ะ แ ก้ ไข ปั ญ ห าด้ าน วิ ศ วก รรม ได้ อ ย่ างมี ระ บ บ
รวมถึงการใช้ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(4) มี จิน ตนาการและความยืดหยุ่น ในการปรับ ใช้องค์ค วามรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็ น ผู้ ริเริ่ม แสดงประเด็ น ในการแก้ ไขสถานการณ์ เชิงสร้างสรรค์ ทั้ งส่ วนตั ว
และส่ ว นรวม พร้ อ มทั้ ง แสดงจุ ด ยื น อย่ า งพอเหมาะทั้ ง ของตนเองและของกลุ่ ม
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สาม ารถ วางแ ผ น แ ล ะรั บ ผิ ด ช อ บ ใน ก ารพั ฒ น าก ารเรี ย น รู้ ทั้ งข อ งต น เอ ง
และสอดคล้องกับทาง วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้ จั ก บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบในการทํ า งานตามที่ ม อบหมาย ทั้ ง งาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัว และทํางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นํา และผู้ตาม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม กับความรับผิดชอบ
(5) มี จิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และการรั ก ษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทั กษะในการสื่อสารข้อมูลทั้ งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
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ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร
เพื่อความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก)
ภายใต้ชื่อ The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT QA)
ซึ่งประกอบด้วย
เกณฑ์และระบบการประเมินคุณภาพที่ใช้แนวคิดของการประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือ
เทียบเท่า และระดับสถาบัน จึงได้กําหนดผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง (Expected Learning Outcome, ELO)
ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด ไว้ดังนี้
1. ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร
1) ความรู้พนื้ ฐานทางวิศวกรรม
มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเพียงพอต่อการเรียนรู้การทํางานในวิชาชีพที่รับผิดชอบ และสามารถต่อ
ยอดการทํางานด้านวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและควบคุมในระดับที่สงู ขึ้นได้ด้วยตนเอง
2) การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี กับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมระบบ
เครื่องมือวัดและควบคุม
3) การออกแบบระบบทางวิศวกรรม
สามารถออกแบบ วางแผน และเลือกใช้อปุ กรณ์เครื่องมือวัดและระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมได้อย่าง
เหมาะสม
4) การพัฒนาความรู้สู่ภาคปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่เรียนมา นําไปปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม เช่น การ
ตรวจวัดปริมาณทางฟิสิกส์และเคมี ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้วาล์วและอุปกรณ์
ควบคุมปลายทาง และการประยุกต์ใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดี ตัวควบคุมทางลอจิก ระบบควบคุมแบบ
กระจายส่วน และการควบคุมอัตโมนัติ
5) การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ แก้ปัญหาทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและควบคุม มี
ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลัก
คณิตศาสตร์หรือสถิติประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม
6) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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7) การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ
สามารถคิด วิเคราะห์ และแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ เฉพาะหน้า เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง โดยมี
จิตสํานึกที่ดีต่อสังคม
8) การทํางานร่วมกับผู้อื่นและการบริหารงานทางวิศวกรรม
สามารถนําเสนองานที่รับผิดชอบให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเป็นระบบ และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่
เสมอ มีภาวะความเป็นผู้นํา สามารถบริหารงานทางวิศวกรรมได้
9) การเรียนรู้ตลอดชีพ
สามารถศึกษาค้นคว้า หาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
2. ความเชื่อมโยงผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังของ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
เครื่องมือวัด กับการพัฒนาผลการเรียนในแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์
มคอ. 1

ELO

1.1
1.2
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2. ความรู้
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3. ทักษะทางปัญญา
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
4.3
ความรับผิดชอบ
4.4
4.5
5.1
5.2
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.3
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.4
5.5
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตรสูร่ ายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

รายวิชา

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
010723112 คณิตศาสตรวิศวกรรมประยุกต์ 1
(Applied Engineering Mathematics I)
010723113 คณิตศาสตรวิศวกรรมประยุกต์ 2
(Applied Engineering Mathematics II)
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
040313005 ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
040313007 ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 48 หน่วยกิต
010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
010013017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
010013401 เทอร์โมฟลูอิดส์
(Thermofluids)
010213525 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
010721801 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดเบื้องต้น
(Intro. to Instrumentation System Eng.)
010723001 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electrical and Electronic Laboratory)
010723016 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์และวงจรดิจิทัล
(Microcontroller and Digital Laboratory)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
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)

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

รายวิชา

1 2 3 4 5 6 7 8 9

010723101 วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuits)
010723103 สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
010723104 ระบบประมวลผลสํญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing System)
010723105 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Theory)
010723106 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
010723108 การวัดทางไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
(Electrical Measurement and Instrumentation)
010723109 วิศวกรรมระบบและการควบคุม
(System and Control Eng.)
010723117 การออกแบบระบบดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์
(Digital System Design and Microcontroller)
010723901 โครงงานวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 1
(Instrumentation System Engineering Project I)
010723902 โครงงานวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 2
(Instrumentation System Engineering Project II)
010813109 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Statics)
3. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 37 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 25 หน่วยกิต
010713900 การฝึกงานอุตสาหกรรม
(Industrial Training)
010723007 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับเครื่องมือวัด
(Computer Programming for Instrumentation Lab.)
010723010 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดพื้นฐาน
(Fundamental Instrumentation Laboratory )
010723018 ปฏิบัติการการวัดและควบคุมกระบวนการ
(Instrumentation and Process Control Laboratory)
010723019 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดเสมือนจริง
(Virtual Instrumentation Lab.)
010723401 การควบคุมแบบโปรแกรมลอจิก
(Programable Logic Control)
010723402 ระบบควบคุมแบบแยกส่วน
(Distributed Control System)
010723406 วาล์วควบคุมและตัวขับเคลื่อน
(Control Valve and Actuator)
010723413 การวัดและควบคุมกระบวนการ
(Instrumentation and Process Control)
010723514 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์อุตสาหกรรม
(Industrial Sensor and Transducer)
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มคอ. 2

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

รายวิชา

1 2 3 4 5 6 7 8 9

010723515 การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
3(3-0-6)
(Instrumentation and Control Engineering Design)
010723711 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายในเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(Data Comm. and Networking in Instrumentation)
วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
010723111 วิธีการเชิงตัวเลขและการจําลองสถานการณ์
3(3-0-6)
(Numerical Method and Simulation)
010723201 วงจรรวมเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Integrated Circuits)
010723203 การออกแบบวงจรกรองความถี่แบบแอกทีฟและพาสซีพ 3(3-0-6)
(Active and Passive Filter Circuit Design)
010723205 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
010723305 การประมวลผลภาพ
3(3-0-6)
(Image Processing)
010723307 โครงข่ายปราสาทเทียม
3(3-0-6)
(Artificial Neural Networks)
010723313 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
3(3-0-6)
(Internet of Things)
010723405 การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก
3(3-0-6)
(Fuzzy Logic Control)
010723410 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
3(3-0-6)
(Mechatronics and Robotics Engineering)
010723420 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
3(3-0-6)
(Selected Topic in Instrumentation. and Control Eng.)
010723506 โครงข่ายหัววัดไร้สาย
3(3-0-6)
(Wireless Sensor Networks)
010913231 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Industrial Safety Engineering)
010913330 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
010913546 การบริหารงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)
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มคอ. 2
3. ความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(Program Educational Objective) เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Objectives)
1. เพื่ อผลิตวิศวกรที่ มี ความรู้ ความชํานาญ และมีทักษะทางช่าง พร้อมที่ จะเรียนรู้การทํ างานด้ าน
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและการควบคุมในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อผลิตวิศวกรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิจัย
และพัฒนาด้านวิศวกรรมการควบคุม
3. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นที่พึ่งของสังคม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร
1. ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเพียงพอต่อการเรียนรู้การทํางานในวิชาชีพที่รับผิดชอบ
และสามารถต่อยอดการทํางานด้านวิศวกรรมการวัดคุมในระดับที่สูงขึ้นได้ด้วยตนเอง
2. การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และเคมี กับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมการวัดคุม
3. การออกแบบระบบทางวิศวกรรม
สามารถออกแบบ วางแผน และเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดและระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมได้
อย่างเหมาะสม
4. การพัฒนาความรู้สู่ภาคปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่เรียนมา นําไปปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม เช่น การ
ตรวจวัดปริมาณทางฟิสิกส์และเคมี ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้วาล์วและ
อุปกรณ์ควบคุมปลายทาง และการประยุกต์ใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดี ตัวควบคุมทางลอจิก ระบบ
ควบคุมแบบกระจายส่วน และการควบคุมอัตโมนัติ
5. การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม มี
ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลัก
คณิตศาสตร์หรือสถิติประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม
6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
7. การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ
สามารถคิด วิเคราะห์ และแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
โดยมีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคม
8. การทํางานร่วมกับผู้อื่นและการบริหารงานทางวิศวกรรม
สามารถนําเสนองานที่รับผิดชอบให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเป็นระบบ และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
อยู่เสมอ มีภาวะความเป็นผู้นํา สามารถบริหารงานทางวิศวกรรมได้
9. การเรียนรู้ตลอดชีพ
สามารถศึกษาค้นคว้า หาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
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มคอ. 2
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกภาควิชาฯ เพื่อประเมินข้อสอบของแต่ละ
รายวิชา ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
(2) ประเมินผลของแต่ละรายวิชาโดยคณะกรรมการประเมินผลการสอบของภาควิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนหลังจากสําเร็จการศึกษา
(1) ภาวะการได้ ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต โดยประเมิ น จากระยะเวลาในการหางานทํ า
ความเห็นเกี่ยวกับความมั่นใจในการได้งานทํา
(2) ทวนสอบด้วยการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
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มคอ. 2
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการแนะนําอาจารย์ใหม่ให้รู้จักวัฒนธรรมการทํางาน การบริหารองค์กร ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึง
ภาควิชาฯ คณะ มหาวิทยาลัย
1.2 มีการแนะนําเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คําแนะนํา
1.3 มีการแนะแนวการจัดเตรียมการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ที่อยู่ในภาควิชาฯ เข้าร่วมอบรบหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการ
สอน เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน การพัฒนาแนวทางการออกแบบทดสอบและการ
ประเมินผล เป็นต้น เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
2. ให้อาจารย์แต่ละท่านได้ทบทวบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนโดยพิจารณาจากผลการประเมิน
โดยนักศึกษาในรายวิชานั้น ๆ เพื่อนําความเห็นที่ได้ไปพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ
1. ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ให้ อาจารย์ ได้ เข้ าร่วมอบรมหรือ สั ม มนาทางวิช าการทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศ
2. สนับสนุนให้อาจารย์ทํางานวิจัยต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถ
นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์
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มคอ. 2
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
1.1 มี อ าจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รนี้ ห ลั ก สู ต รเดี ย วตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาจํ า นวน 5 คน เป็ น ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกันวางแผนเพื่อกําหนดแนวทาง การ
ประสานงาน ติดตามและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สําหรับปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตามหลัการ PDCA โดย
หัวหน้าภาควิชาจะทําหน้าที่กํากับดูแล แนะนําและกําหนดนโยบายการปฏิบัติให้แก่อาจารย์ประจําหลักสูตร
1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณ วุฒิ ระดับปริญ ญาโท หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน
1.3 การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. บัณฑิต
2.1 มีการกํากับดูแลเพื่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญ ญาตรี พร้ อ มทั้ งกํ า หนดผลการเรี ย นรู้ ข องบั ณ ฑิ ต ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning Outcome) ให้
สอดคล้องเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้วยเช่นกัน
2.2 กําหนดให้มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร และความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
3. นักศึกษา
3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ในข้อใดข้อหนึ่ง
3.1.1 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3.1.2 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัด ช่างไฟฟ้า ช่าง
ไฟฟ้าสื่อสาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้
3.1.3 ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัด ช่าง
ไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้
3.2 การคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการศึกษาใช้วิธีการสอบแข่งขันแบบสอบตรง และการคัดเลือกผ่านระบบ
โควต้า
3.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามีดังนี้
3.3.1 รายวิชาที่มีความสําคัญต่อการประกอบอาชีพหรือตรงกับผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง จะเชิญศิษย์
เก่าหรือผู้มีประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรมมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
3.3.2 จัดให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดผลการเรียนรู้ทางด้านภาษา และให้นักศึกษาที่ตา่ํ กว่า
เกณฑ์ต้องจัดทําแผนการพัฒนาตนเอง เพื่อเข้ารับการทดสอบในคราวต่อไป
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3.3.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมของภาควิชา ได้แก่ กิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิชาการ
และวิชาชีพ กิจกรรมนักศึกษาระดับภาควิชา และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.1.2 มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมี
ประสบการณ์ทาํ วิจัยหรือประสบการณ์ในวิชาชีพตามสาขาที่สอน
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตรและผู้สอน จัดประชุมร่วมกั น กํ าหนดแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุ กรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ได้บัณฑิตเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มี น โยบายในการเชิ ญ ศิ ษ ย์ เก่ าหรื อ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รงจากภาคอุ ต สาหกรรมมาถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 นําผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบัณฑิต มาประกอบการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาใน
การเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับผู้ใช้งานบัณฑิต
5.2 การเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5.3 การดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนจะปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA
ในส่วนของหลักสูตรปริญญาตรี โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
5.3.1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
5.3.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร
5.3.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.3.4 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
5.3.5 การดําเนินการเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
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2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปี
การศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทมี่ ตี ่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 จัดเตรียมพื้นที่สาหรับนักศึกษาใช้ในการเรียนรู้หรือค้นคว้านอกเวลาเรียน
6.2 จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ
6.3 ส่งเสริมให้มีการจัดทําโครงงานย่อยในรายวิชาทางด้านวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นําความรู้ทาง
ทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติและใช้งานจริง
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7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนิน
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายการผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วันหลังปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวม (ตัวบ่งชี้)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
อาจารย์ผู้สอนจะสามารถประเมินกลยุทธ์การสอนได้จากการประเมินนักศึกษาที่เข้าศึกษาใน
รายวิชานั้น ๆ โดยวิธีการประเมินจะมีได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การวัดการตรงต่อเวลา การสอบย่อย
การสังเกตพฤติกรรมการโต้ตอบระหว่างการเรียนการสอน การตอบคําถาม การสอบกลางภาคและการ
สอบปลายภาค โดยผลการประเมินทั้งหมด จะถูกนํามาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบถึงผลสําเร็จว่านักศึกษา
มีความเข้าใจเนื้อหาในรายวิชานั้น ๆ หรือไม่ และมีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้างที่ต้องได้รับการปรับปรุง
แก้ไข เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ในแต่ละรายวิชาจะให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะ
กลยุทธ์ การสอน การใช้สื่อ และวิธีการนําเสนอเนื้อหาในรายวิชานั้น ๆ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินจะถูกดําเนินการโดยนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตหรืออุตสาหกรรม และการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยการกําหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการดําเนินงานขั้นต่ําทั่วไป ตามเกณฑ์
การประกันคุณ ภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด และมีการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามรายละเอียดในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะนําผลการประเมินเข้าที่ประชุม เพื่อวิเคราะห์รายละเอียด ข้อดี
ข้อเสีย เพื่อหาแนวทางปรับปรุง และนําเสนอให้อาจารย์ประจําหลักสูตรรับทราบและดําเนินการต่อไป
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (สําหรับผู้จบ ปวช. และ ม.6)
Semester 1

Semester 2

Semester 3

Semester 4

Semester 5

Semester 6

Summer

Semester 7

Semester 8

010013016 3(2-2-5)
Engineering
Drawing

010723001 1(0-3-1)
Electrical and
Electronic
Laboratory

010013017 3(2-2-5)
Computer
Programming

010723016 1(0-3-1)
Microcontroller and
Digital Circuit Lab.

010213525 3(3-0-6)
Engineering
Materials

010723018 1(0-3-1)
Instrumentation
and Process
Control Laboratory

010713900 240 hr

010723402 3(2-2-5)
Distributed Control
System

010723902 3(0-6-3)
Instrumentation
System Engineering
Project II

010721801 1(1-0-2)
Introduction to Inst.
System Engineering

010723101 3(3-0-6)

010013401 3(3-0-6)

010723103 3(3-0-6)

Electric Circuits

Thermofluids

Signal and System

010723007 1(0-3-1)
Computer
Programming
for Instru. Lab

010723019 1(0-3-1)
Virtual
Instrumentation
Laboratory

010723901 3(0-6-3)
Instrumentation
System Engineering
Project I

010723xxx 3(3-0-6)
InSE Elective
Course

040113001 3(3-0-6)
Chemistry for
Engineers

010813109 3(3-0-6)
Engineering Statics

010723010 1(0-3-1)
Fundamental
Instrumentation
Laboratory

010723105 3(3-0-6)
Electromagnetic
Theory

010723104 3(3-0-6)
Digital Signal
Processing System

010723401 3(2-2-5)
Programmable
Logic Control

010723xxx 3(3-0-6)
InSE Elective
Course

010723xxx 3(3-0-6)
InSE Elective
Course

040113002 1(0-3-1)
Chemistry Lab. for
Engineers

040203112 3(3-0-6)
Engineering
Mathematics II

010723106 3(3-0-6)
Engineering
Electronics

010723108 3(3-0-6)
Electrical
Measurement and
Instrumentation

010723109 3(3-0-6)
System and
Control Engineering

010723413 3(3-0-6)
Instrumentation
and
Process Control

080xxxxxx 3(3-0-6)
Social Sciences,
Humanities
Elective Course

010913xxx 3(3-0-6)

040203111 3(3-0-6)
Engineering
Mathematics I

040313007 3(3-0-6)

010723514 3(3-0-6)
Industrial Sensor
and Transducer

010723117 3(3-0-6)
Digital System
Design and
Microcontroller

010723711 3(3-0-6)
Data Comm. and
Networking in
instrumentation

040503011 3(3-0-6)
Statistics for
Engineers and
Scientists

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

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

040313005 3(3-0-6)
Physics I

040313008 1(0-2-1)
Physics
Laboratory II

040203211 3(3-0-6)
Engineering
Mathematics III

010723406 3(3-0-6)
Control Valve and
Actuator

040xxxxxx 3(3-0-6)
Science and
Mathematics
Elective Curse

040xxxxxx 3(3-0-6)
Science and
Mathematics
Elective Curse

040313006 1(0-2-1)
Physics
Laboratory I

0801xxxxx 3(3-0-6)
Language Elective
Course

0801xxxxx 3(3-0-6)
Language Elective
Course

0801xxxxx 3(3-0-6)
Language Elective
Course

0801xxxxx 3(3-0-6)
Language Elective
Course

080xxxxxx 3(3-0-6)
Social Sciences,
Humanities
Elective Course

0801xxxxx 3(3-0-6)
Language Elective
Course

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

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

xxxxxxxxx 1(1-0-2)
Social Sciences,
Humanities
Elective Course

18(15-7-33)

18(15-7-33)

20(17-7-37)

20(19-3-39)

19(18-3-37)

17(14-8-31)

15(x-x-x)

15(x-x-x)

Prerequisite

Physics II

Industrial Training

240 hr

IE Elective Course

Sum 142 Credits

Prerequisite or
Co-requisite
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รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
รหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ใช้เป็นระบบตัวเลข 9 หลัก มีรายละเอียด ดังนี้
01 07 X X X XX
หลักที่ 8-9 ลําดับรายวิชา
หลักที่ 7 หมวดวิชา
0 = วิชาปฏิบัติ
1 = พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
2 = อิเล็กทรอนิกส์
3 = คอมพิวเตอร์
4 = การวัดคุม
5 = เครื่องมือวัด
6 = ไฟฟ้ากําลัง
7 = ไฟฟ้าสื่อสาร
8 = อื่น ๆ
9 = โครงงานวิศวกรรม
หลักที่ 6 ระดับปริญญาตรี (3)
ระดับปริญญาโท (5)
หลักที่ 5 สาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (2)
รายวิชาที่เรียนร่วมกัน (1)
หลักที่ 3-4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ (07)
หลักที่ 1-2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (01)
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ภาคผนวกหมายเลข 3
สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ 2329/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

95

96

มคอ. 2

ภาคผนวกหมายเลข 4
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
ฉบับปี พ.ศ. 2555

97

มคอ. 2

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครือ่ งมือวัด
ฉบับปี พ.ศ. 2555

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด ฉบับปี พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 28
สิงหาคม 2556
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว
ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
หลั ก สู ต รเดิ ม ได้ เ ริ่ ม ใช้ ตั้ ง แต่ ปี การศึ ก ษ า 2555 จากการเรี ย นการสอน ที่ ผ่ า นมา
ภาควิชาวิศวกรรม เครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ ได้พบข้อบกพร่องในบางส่วนที่ยังไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ISA-9000 ที่ว่าด้วยเรื่องลําดับขั้นของระบบการวัดและควบคุม มาตรฐาน ISA-9002 ที่ว่า
ด้วยเรื่องการสื่อสารไร้สายของระบบการวัดและควบคุมที่อ้างอิงโดยสมาคม Intrnational Society of
Automation (ISA) และความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งมื อ วั ด และ
อิเล็กทรอนิกส์จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงรายวิชาโดยการตัดรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซ้อน เพิ่มรายวิชา
จัดลําดับรายวิชาใหม่ และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาเพื่อให้มีความเหมาะสม
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.
2
3.
4.
5.

หลักสูตรเดิม
นายไชยนรินทร์ อัครวโรดม *
นายศวุฒ บุศยอังกูร
นายสุจินต์ วัฒนพิทักษ์พงศ์
นางสาวอังคณา กัลยาณมิตร
นายทักษิณ แสงสุวรรณ

1.
2.
3.
4.
5.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
นายทักษิณ แสงสุวรรณ *
นายวิทยา กุดแถลง
นายสาธิต มังคลาจารย์
นายสุวัฒน์ รอดผล
นายศวุฒ บุศยอังกูร

หมายเหตุ * ประธานหลักสูตร
5.2 ปรับลดจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จาก 143 หน่วยกิต เป็น 142 หน่วยกิต
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มคอ. 2
5.3 ปรับลดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จาก 32 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต
โดยเพิ่มกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ จาก 6 หน่วยกิต เป็น 7 หน่วยกิต และ
ลดกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จาก 9 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต
ปรับเพิ่มหมวดวิชาเฉพาะ จาก 105 หน่วยกิต เป็น 106 หน่วยกิต
5.4 ตัดรายวิชา ดังต่อไปนี้
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
010723002 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล
1(0-3-1)
(Digital Circuit Laboratory)
010723107 วงจรลอจิกและการออกแบบระบบดิจิทัล
3(3-0-6)
(Logic Circuits and Digital System Design)
010723302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3(3-0-6)
(Microprocessor and Microcontroller)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
วิชาบังคับ
010723003 ปฎิบัติการเครื่องมือวัด 1
(Instrumentation Laboratory I)
010723004 ปฏิบัติการเครื่องมือวัด 2
(Instrumentation Laboratory II)
010723102 โครงข่ายไฟฟ้า
(Electrical Network)
010723403 ระบบควบคุมกระบวนการ
(Process Control System)
010723501 การวัดและทดสอบทางไฟฟ้า
(Electrical Test and Measurement)
วิชาเลือก
010723005
010723006
010723008

ปฏิบัติการควบคุมแบบโปรแกรมเชิงลอจิก
(Programmable Logic Control Laboratory)
ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับเครื่องมือวัด
(Microcontroller for Instrumentation Laboratory)
ปฎิบัติการระบบการวัดและควบคุม
(Measurement and Control System Laboratory)
100

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

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

มคอ. 2
010723009
010723110
010723202
010723204
017023206
010723301
010723303
010723304
010723306
010723404
010723502
010723503
010723504
010723505
010723507
010723510

ปฏิบัติการเครื่องมือวัดขั้นสูง
(Advanced Instrumentation Laboratory)
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์
(Applied Electrical Engineering Mathematics)
การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก
(Very Large Scale Integrated Circuit Design)
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
(Industrial Electronics)
อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง
(Opto-electronics)
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture)
ระบบแบบฝังตัวและเวลาจริง
(Embeded and Real Time System)
การออกแบบระบบที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller-based System Design)
การแปลงข้อมูลและการอินเตอร์เฟส
(Data Conversion and Interfacing)
ระบบควบคุมเชิงดิจิทัล
(Digital Control System)
การวัดและทดสอบโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
(Test and Measurement using Microcomputer)
ระบบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(Industrial Instrumentation System)
ทรานสดิวเซอร์และเซนเซอร์
(Transducer and Sensor)
เครื่องมือวัดเชิงวิเคราะห์
(Analytical Instrumentation)
เครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์
(Biomedical Instrumentation)
หลักการมาตรวิทยา
(Principle of Metrology)
101

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

มคอ. 2
010723601
010723602
010723603
010723701
010723801

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
(Industrial Electrical Technology)
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
(Electrical Machines)
วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลังไฟฟ้า
(Electrical Power Plant Engineering)
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Networking)
การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม
(Energy Conservation in Industry)

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

5.4 เพิ่มรายวิชา ดังต่อไปนี้
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
010721801 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Introduction to Instrumentation System Engineering)
010723016 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์และวงจรดิจิทัล
1(0-3-1)
(Microcontroller and Digital Labolatory)
010723117 การออกแบบระบบดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์
3(3-0-6)
(Digital System Design and Microcontroller)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
วิชาบังคับ
010713900 การฝึกงานอุตสาหกรรม
(Industrial Training)
010723010 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดพื้นฐาน
(Fundamental Instrumentation Laboratory)
010723018 ปฎิบัติการการวัดและควบคุมกระบวนการ
(Instrumentation and Process Control Laboratory)
010723019 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดเสมือนจริง
(Virtual Instrumentation Laboratory)
010723413 การวัดและควบคุมกระบวนการ
(Instrumentation and Process Control)
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010723514
010723711
040503011
วิชาเลือก
010723307
010723313
010723515
010723516
010913231
010913330
010913546

เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Sensor and Transducer)
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายในเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(Data Communication and Networking in instrumentation)
สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
โครงข่ายประสาทเทียม
(Artificial Neural Networks)
อินเทอร์เน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง
(Internet of Things)
การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
(Instrumentation and Control Engineering Design)
โครงข่ายหัววัดไร้สาย
(Wireless Sensor Networks)
วิศวกรรมความปลอดภัย
(Industrial Safety Engineering)
การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
การบริหารงานวิศวกรรม
(Engineering Management)

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)

5.5 ย้ายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
จากวิชาเลือกเฉพาะด้าน ไปยังวิชาบังคับ โดยมีรายวิชาดังนี้
010723007
010723401
010723402
010723406

ปฎิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับเครื่องมือวัด
1(0-3-1)
(Computer Programming for Instrumentation Laboratory)
การควบคุมแบบโปรแกรมเชิงลอจิก
3(2-2-5)
(Programmable Logic Control)
ระบบควบคุมแบบแยกส่วน
3(2-2-5)
(Distributed Control System)
วาล์วควบคุมและตัวขับเคลื่อน
3(3-0-6)
(Control Valve and Actuator)
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5.6 ย้ า ยรายวิ ช าในหมวดวิ ช าเฉพาะ กลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรม ไปอยู่ ในกลุ่ ม วิ ช าชี พ ทาง
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด โดยมีรายวิชาดังนี้
010723901
010723902

โครงงานวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 1
(Instrumentation System Engineering Project I)
โครงงานวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 2
(Instrumentation System Engineering Project II)

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

5.7 ย้ายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด วิชาบังคับ
ไปเป็นวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม โดยมีรายวิชาดังนี้
010723103 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
(Signal and System)
010723104 ระบบประมวลผลสัญญาณเชิงดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing System)
5.8 ปรับคําอธิบายรายวิชา ดังนี้
010723007 ปฎิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับเครื่องมือวัด
1(0-3-1)
(Computer Programming for Instrumentation Laboratory)
010723108 การวัดทางไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(Electrical Measurement and Instrumentation)
5.9 ปรับคําอธิบายรายวิชาและปรับเวลาเรียนจากวิชาทฤษฎี 3(3-0-6) เป็นวิชาทฤษฎีควบปฏิบัติ
3(2-2-5) ดังนี้
010723401 การควบคุมแบบโปรแกรมเชิงลอจิก
3(2-2-5)
(Programmable Logic Control)
010723402 ระบบควบคุมแบบแยกส่วน
3(2-2-5)
(Distributed Control System)
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์กระทรวงฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30
32
30
ก. กลุ่มวิชาภาษา
15
15
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9
6
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6
7
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2
2
105
106
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 72
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
21
21
คณิตศาสตร์
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
44
42
3) กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรม
40
43
- วิชาบังคับ
17
31
- วิชาเลือก
23
12
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
6
6
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
120
143
142
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7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรฉบับ ปี พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
7.1 ชื่อหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร
7.1.1 ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด

7.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
วิชาเลือก
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
วิชาเลือก
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร์
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
3. กลุ่มวิชาฃีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
วิชาบังคับ
17 หน่วยกิต
23 หน่วยกิต
วิชาเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

143 หน่วยกิต
32 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

2
105
21
44
40

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา

ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2) หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร์
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
3. กลุ่มวิชาฃีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

142 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

2
106
21
42
43

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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7.2 รายวิชาในหลักสูตรที่มีการปรับปรุง
7.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
080103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(English for Industrial Management)
080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1*
3(3-0-6)
(Practical English I)
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2*
3(3-0-6)
(Practical English II)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
080203907

ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
(Business and Everday Life)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
15 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
080103016

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)
080103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
(English for Industrial Management)
080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1*
(Practical English I)
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2*
(Practical English II)
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
3(3-0-6) 010813901 จริยธรรมในการทํางาน
(Ethics for Profession)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
7 หน่วยกิต
1(1-0-2)

มคอ. 2
7.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
รหัสวิชา
080303601
080303603

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา
มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6) 080203907
(Human Relations)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6) 080303603
(Personality Development)
080303401

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
(Statistics in Everyday Life)
040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
(Environment and Energy)
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
040313017 ทักษะการออกกําลังกายและกีฬา
(Exercise Skill and Sport)
- กลุ่มวิชาพลศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everday Life)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
3(3-0-6) 040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
3(3-0-6) 040603002 ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์
3(3-0-6)
(Computer System and Applications)
3(3-0-6) 040603003

2 หน่วยกิต

จริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์
(Computer Ethics)
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
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3(3-0-6)
2 หน่วยกิต

มคอ. 2
7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
010723112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ 1*
3(3-0-6)
(Applied Engineering Mathematics I)
010723113 คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ 2*
3(3-0-6)
(Applied Engineering Mathematics II)
3(3-0-6)
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
Engineering Mathematics III)
040313005 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
040313007 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
010723112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ 1*
3(3-0-6)
(Applied Engineering Mathematics I)
010723113 คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ 2*
3(3-0-6)
(Applied Engineering Mathematics II)
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
Engineering Mathematics III)
040313005 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
040313007 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
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มคอ. 2
7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต (ต่อ)
1(0-2-1)
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 44 หน่วยกิต
3(2-2-5)
010403001 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
3(2-2-5)
010403004 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
010013401 เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6)
(Thermofluids)
3(3-0-6)
010403002 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)

010723001

ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electrical and Electronic Laboratory)

010723101

วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuits)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต (ต่อ)
1(0-2-1)
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 42 หน่วยกิต
010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
010013017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
010013401 เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6)
(Thermofluids)
010213525 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
010721801 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดเบื้องต้น
1(1-0-2)
เพิ่ม
(Intro. to Instrumentation System Engineering)
1(0-3-1) 010723001 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-1)
(Electrical and Electronic Laboratory)
010723016 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์และวงจรดิจิทัล
1(0-3-1)
เพิ่ม
(Microcontroller and Digital Circuit Labolatory)
3(3-0-6) 010723101 วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Circuits)
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มคอ. 2
7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 44 หน่วยกิต (ต่อ)
ย้ายมาจาก กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
วิชาบังคับ
ย้ายมาจาก กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
วิชาบังคับ
010723105 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Theory)
010723106 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Electronics)
010723108 การวัดทางไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(Electrical Measurement and Instrumentation)
010723109

วิศวกรรมระบบและการควบคุม
(System and Control Engineering)

010403003

สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Statics)
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล
(Digital Circuit Laboratory)

010723002

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 42 หน่วยกิต (ต่อ)
010723103 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
(Signal and System)
010723104 ระบบประมวลผลสัญญาณเชิงดิจทิ ัล
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing System)
010723105 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Theory)
010723106 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Electronics)
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
010723108 การวัดทางไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(Electrical Measurement and Instrumentation)
3(3-0-6) 010723109 วิศวกรรมระบบและการควบคุม
3(3-0-6)
(System and Control Engineering)
010723117 การออกแบบระบบดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์
3(3-0-6)
เพิ่ม
(Digital System Design and Microcontroller)
3(3-0-6) 010813109 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
1(0-3-1)
ยกเลิก
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มคอ. 2
7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 44 หน่วยกิต (ต่อ)
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 42 หน่วยกิต (ต่อ)
010723107 วงจรลอจิกและการออกแบบระบบดิจิทัล
3(3-0-6)
ยกเลิก
(Logic Circuits and Digital System Design)
010723302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3(3-0-6)
ยกเลิก
(Microprocessor and Microcontroller)
010723901 โครงงานวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 1
3(0-6-3)
ย้ายไปอยู่ใน กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
(Instrumentation System Engineering Project I)
วิชาบังคับ
3(0-6-3)
010723902 โครงงานวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 2
ย้ายไปอยู่ใน กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
(Instrumentation System Engineering Project II)
วิชาบังคับ
3. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 40 หน่วยกิต
3. กลุม่ วิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 43 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 17 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 31 หน่วยกิต
010713900 การฝึกงานอุตสาหกรรม
0(0-40-0)
เพิ่ม
(Industrial Training)
ย้ายมาจาก วิชาเลือกเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
010723007 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับเครื่องมือวัด
1(0-3-1)
และเพิ่มคําอธิบายรายวิชา
(Computer Programming for Instrument. Lab.)
010723010 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดพื้นฐาน
1(0-3-1)
เพิ่ม
(Fundamental Instrumentation Laboratory)
010723018 ปฎิบัติการการวัดและควบคุมกระบวนการ
1(0-3-1)
เพิ่ม
(Instrumentation and Process Control Lab.)
010723019 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดเสมือนจริง
1(0-3-1)
เพิ่ม
(Virtual Instrumentation Laboratory)
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มคอ. 2
7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 40 หน่วยกิต (ต่อ)
วิชาบังคับ 17 หน่วยกิต
ย้ายมาจาก วิชาเลือก
และปรับเวลาเรียนเป็นทฤษฏีควบปฏิบัติ
ย้ายมาจาก วิชาเลือก
และปรับเวลาเรียนเป็นทฤษฏีควบปฏิบัติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 43 หน่วยกิต (ต่อ)
วิชาบังคับ 31 หน่วยกิต
010723401 การควบคุมแบบโปรแกรมเชิงลอจิก
3(2-2-5)
(Programmable Logic Control)
010723402 ระบบควบคุมแบบแยกส่วน
3(2-2-5)
(Distributed Control System)
010723406 วาล์วควบคุมและตัวขับเคลื่อน
3(3-0-6)
(Control Valve and Actuator)
010723413 การวัดและควบคุมกระบวนการ
3(3-0-6)
(Instrumentation and Process Control)
010723514 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Sensor and Transducer)
010723711 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายในเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(Data Comm. and Networking in instrumentation)
010723901 โครงงานวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 1
3(0-6-3)
(Instrumentation System Engineering Project I)
010723902 โครงงานวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 2
3(0-6-3)
(Instrumentation System Engineering Project II)
3(3-0-6)
040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
(Statistics for Engineers and Scientists)

ย้ายมาจาก วิชาเลือก
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
ย้ายมาจาก กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ย้ายมาจาก กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
เพิ่ม
010723003

ปฏิบัติการเครื่องมือวัด 1
(Instrumentation Laboratory 1)

1(0-3-1)
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ยกเลิก

มคอ. 2
7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 40 หน่วยกิต (ต่อ)
วิชาบังคับ 17 หน่วยกิต
010723004 ปฏิบัติการเครื่องมือวัด 2
1(0-3-1)
(Instrumentation Laboratory 2)
3(3-0-6)
010723102 โครงข่ายไฟฟ้า
(Electrical Network)
3(3-0-6)
010723103 สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
010723104 ระบบประมวลผลสัญญาณเชิงดิจทิ ัล
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing System)
3(3-0-6)
010723403 ระบบควบคุมกระบวนการ
(Process Control System)
010723501 การวัดและทดสอบทางไฟฟ้า
3(3-0-6
(Electrical Test and Measurement)
วิชาเลือก 23 หน่วยกิต
010723111 วิธีการเชิงตัวเลขและการจําลองสถานการณ์
3(3-0-6)
(Numerical Method and Simulation)
010723201 วงจรรวมเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Integrated Circuits)
010723203 การออกแบบวงจรกรองความถี่แบบแอกทีฟและพาสซีพ
3(3-0-6)
(Active and Passive Filter Circuit Design)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 43 หน่วยกิต (ต่อ)
วิชาบังคับ 31 หน่วยกิต
ยกเลิก
ยกเลิก
ย้ายไป กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ย้ายไป กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ยกเลิก
ยกเลิก
010723111
010723201
010723203
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วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
วิธีการเชิงตัวเลขและการจําลองสถานการณ์
(Numerical Method and Simulation)
วงจรรวมเชิงเส้น
(Linear Integrated Circuits)
การออกแบบวงจรกรองความถี่แบบแอกทีฟและพาสซีพ
(Active and Passive Filter Circuit Design)

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

มคอ. 2
7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 40 หน่วยกิต (ต่อ)
3. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 43 หน่วยกิต (ต่อ)
วิชาเลือก 23 หน่วยกิต
วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
010723205 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
3(3-0-6) 010723205 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
(Power Electronics)
010723305 การประมวลผลภาพ
3(3-0-6) 010723305 การประมวลผลภาพ
3(3-0-6)
(Image Processing)
(Image Processing)
010723307 โครงข่ายประสาทเทียม
3(3-0-6)
เพิ่ม
(Artificial Neural Networks)
010723313 อินเทอร์เน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง
3(3-0-6)
เพิ่ม
(Internet of Things)
010723405 การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก
3(3-0-6) 010723405 การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก
3(3-0-6)
(Fuzzy Logic Control)
(Fuzzy Logic Control)
010723410 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
3(3-0-6) 010723410 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
3(3-0-6)
(Mechatronics and Robotics Engineering)
(Mechatronics and Robotics Engineering)
010723420 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
3(3-0-6) 010723420 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Instrumentation and
(Selected Topics in Instrumentation and
Control Engineering)
Control Engineering)
010723515 การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
3(3-0-6)
เพิ่ม
(Instrumentation and Control Engineering Design)
010723516 โครงข่ายหัววัดไร้สาย
3(3-0-6)
เพิ่ม
(Wireless Sensor Networks)
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มคอ. 2
7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 40 หน่วยกิต (ต่อ)
วิชาเลือก 23 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 43 หน่วยกิต (ต่อ)
วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
010913231 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Industrial Sefety Engineering)
010913330 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
010913546 การบริหารงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)

เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
010723005
010723006
010723007
010723008
010723009
010723110

ปฏิบัติการควบคุมแบบโปรแกรมเชิงลอจิก
(Programmable Logic Control Laboratory)
ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับเครื่องมือวัด
(Microcontroller for Instrumentation Laboratory)
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับเครื่องมือวัด
(Computer Programming for Instrument. Lab.)
ปฎิบัติการระบบการวัดและควบคุม
(Measurement and Control System Laboratory)
ปฏิบัติการเครื่องมือวัดชั้นสูง
(Advanced Instrumentation Laboratory)
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์
(Applied Electrical Engineering Mathematics)

1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
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ยกเลิก
ยกเลิก
ย้ายไป กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
วิชาบังคับ
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก

มคอ. 2
7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 40 หน่วยกิต (ต่อ)
3. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 43 หน่วยกิต (ต่อ)
วิชาเลือก 23 หน่วยกิต
วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
010723202 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก
3(3-0-6)
ยกเลิก
(Very Large Scale Integrated Circuits Design)
3(3-0-6)
010723204 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ยกเลิก
(Industrial Electronics)
3(3-0-6)
010723206 อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง
ยกเลิก
(Opto-electronics)
3(3-0-6)
010723301 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ยกเลิก
(Computer Architecture)
010723303 ระบบฝังตัวและเวลาจริง
3(3-0-6)
ยกเลิก
(Embeded and Real Time System)
010723304 การออกแบบระบบที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(3-0-6)
ยกเลิก
(Microcontroller-based System Design)
010723306 การแปลงข้อมูลและการอินเตอร์เฟส
3(3-0-6)
ยกเลิก
(Data Conversion and Interfacing)
3(3-0-6)
010723401 การควบคุมแบบโปรแกรมเชิงลอจิก
ย้ายไป กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
(Programmable Logic Control)
วิชาบังคับ
3(3-0-6)
010723402 ระบบควบคุมแบบแยกส่วน
ย้ายไป กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
(Distributed Control System)
วิชาบังคับ
010723404 ระบบควบคุมเชิงดิจิทัล
3(3-0-6)
ยกเลิก
(Digital Control System)
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มคอ. 2
7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 40 หน่วยกิต (ต่อ)
3. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 43 หน่วยกิต (ต่อ)
วิชาเลือก 23 หน่วยกิต
วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
3(3-0-6)
010723406 วาล์วควบคุมและตัวขับเคลื่อน
ย้ายไป กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
(Control Valve and Actuator)
วิชาบังคับ
010723502 การวัดและทดสอบโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
ยกเลิก
(Test and Measurement Using Microcomputer)
010723503 ระบบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
ยกเลิก
(Industrial Instrumentation System)
3(3-0-6)
010723504 ทรานสดิวเซอร์และเซนเซอร์
ยกเลิก
(Transducer and Sensor)
010723505 เครื่องมือวัดเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
ยกเลิก
(Analytical Instrumentation)
010723507 เครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์
3(3-0-6)
ยกเลิก
(Biomedical Instrumentation)
3(3-0-6)
010723510 หลักการมาตรวิทยา
ยกเลิก
(Principle of Metrology)
010723601 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
ยกเลิก
(Industrial Electrical Technology)
3(3-0-6)
010723602 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
ยกเลิก
(Electrical Machines)
010723603 วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
ยกเลิก
(Electrical Power Plant Engineering)
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มคอ. 2
7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 40 หน่วยกิต (ต่อ)
3. กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 43 หน่วยกิต (ต่อ)
วิชาเลือก 23 หน่วยกิต
วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
010723701 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
3(3-0-6)
ยกเลิก
(Data Communication and Networking)
010723801 การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
ยกเลิก
(Energy Conservation in Industry)
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