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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Engineering Program in Robotic Engineering and
Automation System (English Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
: วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Robotic Engineering and Automation
System)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Robotic Engineering and Automation System)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
139 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้เป็นภาษาอังกฤษ สําหรับเอกสารและตําราเรียนในวิชาของหลักสูตร
จะเป็นแบบภาษาอังกฤษทั้งหมด
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5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่ เดือน
พ.ศ.
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่ เดือน
พ.ศ.
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่สําเร็จจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพดังต่อไปนี้
- วิศวกร/ที่ปรึกษา ในกระบวนการผลิตที่มีระบบอัตโนมัติ
- วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
- นักวิชาการ/นักวิจัย
- ผู้ประกอบการ
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ค. กลุ่มวิชาภาษา
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
ง. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ
จ. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ฉ. กลุ่มวิชาบูรณาการ
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาแกน
- วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ข. กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาบังคับทางวิศวกรรม
- วิชาเลือกทางวิศวกรรม
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

มคอ.2

139 หน่วยกิต
30
5
2
3
3
15
12
3
1
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

103
50
27
23
53
47
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจํานวนหน่วยกิต
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
5 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
2 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
010213702 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2(2-0-4)
(Work Ethics)
วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Social, Economic and Political Dimension)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
3(3-0-6)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
(Economy and Everyday Life)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
หรือเลื อกวิชาอื่ นๆ จากกลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ที่ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลือกเรียน 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
080303101

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

จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
080303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of life Quality)
หรือเลือกวิชาอื่นๆ จากกลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
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ค. กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับ
080103001
080103002
080103032
080103034

ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
การเขียนย่อหน้า
(Paragraph Writing)
การสนทนาภาษาอังกฤษ
(English Conversation)
วิชาเลือก
เลือกเรียน 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

มคอ.2
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
(English Study Skills)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
080103019 ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Scientists)
080103023 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Engineers)
080103035 ทักษะการนําเสนอ
3(3-0-6)
(Oral Presentation)
หรือเลื อกวิ ชาอื่ นๆ จากกลุ่ มภาษาในหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไป ที่ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
ง. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ
1 หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค้นคว้าด้วยตนเอง)
เลือกเรียน 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
080303502 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
080103011
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080303505

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
หรือ เลื อ กวิ ช าอื่ น ๆ จากกลุ่ ม วิ ชาพลศึ ก ษาในหมวดวิ ชาศึ ก ษาทั่ ว ไป ที่ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
จ. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
010313528 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสีเขียว
3(3-0-6)
(Green Industry and Technology)
ฉ. กลุ่มวิชาบูรณาการ
3 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
3(3-0-6)
(Design Thinking)

040113061
040113062
040283111
040283112
040283211
040303005
040303006
040303007
040303008
010243117
010243112

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
103 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน
50 หน่วยกิต
- วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
27 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
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)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
สถิติวิศวกรรมและวิทยาการข้อมูล
3(3-0-6)
(Engineering Statistics and Data Science)
คณิตศาสตร์ประยุกต์สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Applied Mathematics for Engineers)
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- วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
010243107
010243109
010243110
010243111
010243113
010243114
010243116
010243203
010243307

010243202
010243204
010243205
010243210
010243211
010243301

23 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(2-2-5)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Programming)
วิชาชีพวิศวกรรมเบื้องต้น
(Introduction to Engineering)
วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
(Materials and Manufacturing Technology)
กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
กลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์
(Solid Mechanics and Robot Structure Design)
การออกแบบกลไกหุ่นยนต์
(Robotic Mechanism Design )
การเขียนแบบวิศวกรรมในยุคดิจิทัล
(Digital Engineering Drawing)
ปฏิบัติการทางไฟฟ้า
(Electrical Laboratory)
วิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering)
ข. กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาบังคับทางวิศวกรรม

010243201

มคอ.2

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

53 หน่วยกิต
47 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
1(0-3-1)
(Robotics Engineering and Automation Systems Laboratory)
ปฏิบัติการการควบคุมอัตโนมัติ
1(0-3-1)
(Automatic Control Laboratory)
ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ
1(0-3-1)
(Automation Laboratory)
โครงงานการออกแบบตามความต้องการอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Industrial Based Design Project)
โครงงาน 1
1(0-2-1)
(Project I)
โครงงาน 2
3(0-6-3)
(Project II)
การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Circuit Design)

17
010243302
010243306
010243308
010243403
010243404
010243405
010243407
010243411
010243416
010243424
010243426
010243427

มคอ.2

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
(Industrial Electronics)
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
(Computer Interfacing)
เซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์
(Sensors and Actuators)
ชุดควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได้
(Programmable Logic Controller)
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
(Hydraulics and Pneumatics)
การควบคุมอัตโนมัติ
(Automatic Control)
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์
(Robot Operating System Programming)
ไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller)
การประมวลผลภาพดิจิทัลและแมชีนวิชัน
(Digital Image Processing and Machine Vision)
การผลิตและการจัดการผลิตในยุคดิจิตอล
(Digital Manufacturing and Management)
ระบบอัตโนมัติเชิงบูรณาการ
(Integrated Automation System)
หุ่นยนต์เคลื่อนที่เชิงอุตสาหกรรม
(Industrial Mobile Robots)
- วิชาเลือกทางวิศวกรรม
เลือกเรียน 2 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

010243104
010243115
010243304
010243305
010243408

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

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

เทอร์โมฟลูอิสด์
(Thermofluids)
การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
(Industrial Robot Control)
เครื่องกลไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อน
(Electrical Machine and Driving System)
ไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessor)
ระบบควบคุมสมัยใหม่
(Modern Control Systems)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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010243410
010243413
010243414
010243415
010243417
010243418
010243419
010243420
010243421
010243422
010243423
010243436
010243490
010243498
010243499
010243902
010243910
010243911

การโปรแกรมซีเอ็นซี
(CNC Programming)
การควบคุมแบบป้อนกลับ
(Feedback Control)
ตรรกฟัซซีและโครงข่ายประสาท
(Fuzzy Logic and Neural Network)
การสั่นสะเทือนทางกล
(Mechanical Vibration)
การเฝ้าระวังการทํางานของเครื่องจักรกล
(Machine Condition Monitoring)
ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm)
การจําลองแบบหุ่นยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์
(Robotics Computer Simulation)
ระบบการขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ
(Automatic Material Handling System)
คอมพิวเตอร์เพื่อการบูรณาการสําหรับการผลิต
(Computer Integrated Manufacturing)
หุ่นยนต์เคลื่อนที่
(Mobile Robotics)
การควบคุมและปรับปรุงกรรมวิธี
(Process Control and Improvement)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต
(Manufacturing Plant Design)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมหุ่นยนต์
(Special Topics in Robotics Engineering)
หัวข้อพิเศษทางระบบอัตโนมัติ
(Special Topics in Automation System)
การปรับปรุงการผลิต
(Production Improvement)
วิศวกรรมการบํารุงรักษา
(Maintenance Engineering)
วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ
(Safety Engineering and Management)

มคอ.2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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010243926
010243999

การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Manufacturing Planning and Control)
หัวข้อพิเศษทางบริหารจัดการ
(Special Topics in Management)

มคอ.2
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
010243109
010243116

010243117
040283111
040303005
040303006
080103001
0803xxxxx
080303xxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาชีพวิศวกรรมเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Introduction to Engineering)
การเขียนแบบวิศวกรรมในยุคดิจิตอล
3(2-2-5)
(Digital Engineering Drawing)
สถิติวิศวกรรมและวิทยาการข้อมูล
3(3-0-6)
(Engineering Statistics and Data Science)
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)
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Humanities Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
(Sport and Recreation Elective Course)
รวม
21(18-6-39)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
010243107
010243424
040113061
040113062
040283112
040303007
040303008
080103002

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Programming)
การผลิตและการจัดการผลิตในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Manufacturing and Management)
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
รวม
20(16-9-36)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
010243110
010243111
010243203
010243301
010243307
040283211
080103032

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
3(3-0-6)
(Materials and Manufacturing Technology)
กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
ปฏิบัติการทางไฟฟ้า
1(0-3-1)
(Electrical Laboratory)
การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Circuit Design)
วิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Engineering)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
การเขียนย่อหน้า
3(3-0-6)
(Paragraph Writing)
รวม
19(17-5-36)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
010243112
010243113
010243302
010243308
010243404
010243411
040003004

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คณิตศาสตร์ประยุกต์สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Applied Mathematics for Engineers)
กลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์
3(3-0-6)
(Solid Mechanics and Robot Structure Design)
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Electronics)
เซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์
3(2-2-5)
(Sensors and Actuators)
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
3(2-2-5)
(Hydraulics and Pneumatics)
ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
(Microcontroller)
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
3(3-0-6)
(Design Thinking)
รวม
21(17-8-38)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
010243114
010243202
010243403
010243405
010243407
010243416
010243xxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การออกแบบกลไกหุ่นยนต์
3(3-0-6)
(Robotic Mechanism Design )
ปฏิบัติการการควบคุมอัตโนมัติ
1(0-3-1)
(Automatic Control Laboratory)
ชุดควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได้
3(3-0-6)
(Programmable Logic Controller)
การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Control)
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์
3(2-2-5)
(Robot Operating System Programming)
การประมวลผลภาพดิจิทัลและแมชีนวิชัน
3(3-0-6)
(Digital Image Processing and Machine Vision)
3(x-x-x)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
(Engineering Elective Course I)
รวม
19(x-x-x)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
010243201
010243204
010243205
010243306
010243426
010243427
010243xxx
080103034

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
1(0-3-1)
(Robotic Engineering and Automation System Laboratory)
ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ
1(0-3-1)
(Automation Laboratory)
โครงงานการออกแบบตามความต้องการอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Industrial Based Design Project)
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Interfacing)
ระบบอัตโนมัติเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Automation System)
หุ่นยนต์เคลื่อนที่เชิงอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Mobile Robots)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 2
3(x-x-x)
(Engineering Elective Course II)
การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Conversation)
รวม
18(x-x-x)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
010243210
010313528
0802xxxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
โครงงาน 1
1(0-2-1)
(Project I)
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสีเขียว
3(3-0-6)
(Industry and Green Technology)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(x-x-x)
(Social Sciences Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
(Free Elective Course I )
รวม
10(x-x-x)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
010213702
010243211
0801xxxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2(2-0-4)
(Work Ethics)
โครงงาน 2
3(0-6-3)
(Project II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
รวม
11(x-x-x)
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
010213702 จรรยาบรรณในการประกอบวิ ชาชี พ
2(2-0-4)
(Work Ethics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ธรรมในการครองตน สังคหวัตถุ 4 ธรรมในการครองคน
พรหมวิหาร 4 ธรรมในการครองงาน อิทธิบาท 4 สิ่งที่ควรตระหนักกับงาน การบริหารอารมณ์ พฤติกรรม
ที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามบริบทของวิชาชีพ
Virtue, morality, ethics, four principles of service and social integration,
four noble sentiments, four paths of accomplishment, considerations in different work
characteristics, emotion management, ethical behaviors suitable for occupational
contexts.
010243104

เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6)
(Thermofluids)
วิชาบังคับก่อน : 040303005 ฟิสิกส์ 1
Prerequisite : 040303005 Physics I
เทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น หลักการและนิยามพื้นฐาน คุณสมบัติและสถานะของสาร
บริสุทธิ์ งานและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ ระบบคงมวลและระบบคงปริมาตร
กลศาสตร์ของของไหลเบื้องต้น คุณสมบัติของของไหล กฎการอนุรักษ์มวล โมเมนตัมและพลังงาน สมดุล
สถิตของไหล สมการของแบร์นูลย์ สนามการไหล การไหลแบบทรงตัวและไม่อัดตัวได้ การถ่ายเทความ
ร้อนเบื้องต้น การนา การพา และการแผ่รังสีความร้อน
Basic of thermodynamics, principle and definition, properties of pure
substances, work and heat, first law of thermodynamics, closed system and control
volume, basic of fluid mechanics, fluid properties, conservative of mass, momentum and
energy, fluid statics, Bernoulli’s equation, flow field, steady incompressible flow, basic
heat transfer, conduction, convection and radiation heat transfer.

010243107 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
คอมพิ วเตอร์เบื้ อ งต้ น ขั้น ตอนการออกแบบและพั ฒ นาโปรแกรมภาษาระดั บ สูงเพื่ อ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์ หัวข้อได้แก่ ผังงาน ตัวแปร การแสดงผลบนหน้าจอ การแสดงออก ตัว
ดําเนินการ การเลือกตามเงื่อนไข การทําซ้ํา อาร์เรย์ สตริง ฟังก์ชัน โครงสร้าง พอยน์เตอร์ และไฟล์
Introduction to computer, high-level programming language solving
engineering problems with emphasis on procedural program design and development,
topics include flowchart, variables, display on screen, expressions, operators, conditional
selections, iterations, arrays, strings, functions, structure, pointer, and files.
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010243109

วิชาชีพวิศวกรรมเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Introduction to Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิชาชีพวิศวกรรม ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่นๆ
ปัญหาเชิงวิศวกรรม การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมการออกแบบเชิงวิศวกรรม การทดสอบ
และการทดลอง
Engineering profession, history of engineering, various fields, in engineering
problem, analysis and problem solving in engineering, engineering design, test and
experiment.
010243110

วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
3(3-0-6)
(Materials and Manufacturing Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วัสดุเบื้องต้น โครงสร้างของโลหะ (โครงสร้างผลึกและความไม่สมบูรณ์ผลึก) แผ่นภาพ
สมดุล การเปลี่ยนเฟสและการปรับปรุงคุณภาพของเหล็กกล้าด้วยความร้อน การผลิตเหล็กกล้า การแบ่ง
ประเภทและการใช้งานของเหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสมเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อและการ
หล่อ เหล็กกล้าเครื่องมือ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก วัสดุกลุ่มอโลหะ เซรามิก วัสดุเชิงประกอบ วัสดุทางพอ
ลิเมอร์ การบวนการผลิตพอลิเมอร์ แนะนําเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต การขึ้น
รูปโลหะ การตัดปาดผิว การเคลือบผิว และกระบวนการประกอบ
Introduction of materials, structure of metals (crystal structures and crystal
defects), phase diagrams, phase transformation and heat treatment of steels, steel
making, types and application of carbon steels, alloy steels, tool steels, stainless steels,
cast irons and casting, nonferrous metals: ceramic, composite materials, polymeric
materials, polymer processing, introduction to manufacturing system, manufacturing
process selection, metal forming, machining, coating, assembly process.
010243111

กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : 040303005 ฟิสิกส์ 1
Prerequisite : 040303005 Physics I
เวกเตอร์ แ รง ระบบของแรงในสองและสามมิ ติ กลศาสตร์ ก ารเคลื่ อ นไหวและ
จลนพลศาสตร์ของอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง จุดศูนย์กลางของรูปร่างวัตถุและเซนทรอยด์ กฎของนิวตัน การ
เคลื่อนที่เชิงเส้น การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่สัมพัทธ์
force vectors, system of force 2D and 3D, kinematics and kinetics of a
particle and a rigid body, friction, center of gravity and centroid, Newton’s law, linear
motion, circular motion, relative motion.
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010243112

คณิตศาสตร์ประยุกต์สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Applied Mathematics for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 040283112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Prerequisite : 040283112 Engineering Mathematics II
การคํานวณเชิงตัวเลข การประมาณและความผิดพลาดในการคํานวณ การหารากสมการ
ทั้งแบบเชิงเส้นและแบบไม่เป็ นเชิงเส้น การประมาณค่ าในช่วง การหาอนุ พันธ์และการหาปริพั นธ์เชิง
ตัวเลข การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซและแปลงลาปลาซผกผัน การประยุกต์วิธีเชิงตัวเลข
สําหรับการแก้ปัญหาในด้านวิศวกรรม
Numerical computation, approximation and error in computing, roots of
non-linear equations and solution of linear equations, interpolation, numerical
differentiation and integration, solution of differential equations, laplace and inverse
laplace transform, application of numerical method for problem solving in engineering.
010243113

กลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์
3(3-0-6)
(Solid Mechanics and Robot Structure Design)
วิชาบังคับก่อน : 010243111 กลศาสตร์วิศวกรรม
Prerequisite : 010243111 Engineering Mechanics
หลั ก เกณฑ์ ทั่ ว ไปของแนวความคิ ด ในการออกแบบอย่ า งเป็ น ระบบ ความเค้ น และ
ความเครียด สมบัติทางกลและการเลือกใช้วัสดุ การคํานวณความแข็งแรงภายใต้ภาระหลายรูปแบบ
ความเค้นผสม ทฤษฎีความล้มเหลว การออกแบบเพื่อต้านทานการล้าตัว การออกแบบคานและเพลา การ
ออกแบบรอยต่อแบบถอดได้และถอดไม่ได้ การส่งกําลังแบบทางกลและแรงเสียดทาน การออกแบบระบบ
เฟืองส่งกําลัง
General guidelines of systematic conceptual design, stress and strain,
mechanical properties and material selection, calculation of strength under load types,
combined stress, failure theory, fatigue design, beam and shaft design, joints design for
assembly and disassembly parts, power transmission by mechanical and friction force,
transmission gear design.
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010243114

การออกแบบกลไกหุ่นยนต์
3(3-0-6)
(Robotic Mechanism Design)
วิชาบังคับก่อน : 010243113 กลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์
Prerequisite : 010243113 Solid Mechanics and Robot Structure Design
การประยุกต์เวกเตอร์ เมทริกซ์ และเทคนิคการใช้ภาพ สําหรับการวิเคราะห์จลนศาสตร์
และพลศาสตร์ การหาตําแหน่ง ความเร็ว ความเร่ง และแรง ในชิ้นส่วนต่อเชื่อมระบบกลไก และชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล การออกแบบหุ่นยนต์และเครื่องจักรกล การประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน การคํานวณความ
เค้น การคํานวณหาขนาด การเลือกใช้วัสดุ และการใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ช่วยวิเคราะห์โครงสร้างและ
ชิ้นส่วน
The application of vectors, matrices, and graphical techniques for
kinematics and dynamics analysis, determination of positions, velocities, accelerations,
and forces in mechanism linkages and machine parts, robotic and machinery design,
assembly, stress, dimensions calculation, materials selection, the application of finite
element method for structural and machine parts analysis.
010243115

การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Robot Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้างและชนิ ดของหุ่ นยนต์อุตสาหกรรม การควบคุ มแบบจุดต่ อจุด การควบคุม
แบบต่อเนื่อง การควบคุมแบบข้อต่ออิสระ การออกแบบเส้นทางเดิน การออกแบบโปรแกรมการควบคุม
แขนหุ่นยนต์ การติดตั้ง การปรับตั้งและการบํารุงรักษา หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในยุคอุตสาหกรรม 4.0
Structure and types of industrial robot, point-to-point control, continuous
control, independent joint control, path planning, designing a control program for robot
arm, installation, calibration and maintenance, industrial robots for industry 4.0.
010243116

การเขียนแบบวิศวกรรมในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิดการออกแบบทางวิศวกรรม บรรทัดฐานและมาตรฐานการเขียนแบบ ภาพฉาย
ภาพสามมิ ติ ภาพตัด การกําหนดมิติ และการระบุ ความหยาบผิว การกําหนดพิ กัดความเผื่ อและพิ กัด
รูปทรง การร่างแบบด้วยมือเปล่า คอมพิ วเตอร์ช่วยในการออกแบบ การทําแบบแยกชิ้น การทําแบบ
ประกอบ การสแกนสามมิติช่วยการออกแบบ
Concept of engineering design, norm and standard of drawing,
orthographic projections, isometric view, sectional view, dimension and roughness
description, dimensional and form tolerance, free-hand sketch, computer aided design,
sub-assembly and assembly drawing, 3D scan assisted design.
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010243117

สถิติวิศวกรรมและวิทยาการข้อมูล
3(3-0-6)
(Engineering Statistics and Data Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์การถดถอย และสหพันธ์เชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน การควบคุ ม กระบวนการทางสถิ ติ วิ ท ยาการของข้ อ มู ล และ
การตัดสินใจ การออกแบบการทดลอง การออกแบบแฟกทอเรียลและวิธีทากูชิ การใช้ซอฟต์แวร์ในการ
ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลของการออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล การหากฎ
ความสัมพันธ์ การแบ่งกลุ่ม การจําแนกประเภท การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน
Statistical analysis, regression analysis, linear and non-linear correlation,
analysis of variance, statistical process control, data science and decision-making, design
of experiment, factorial design and Tagushi’ s method, software for data analysis and
experiment design, data analytics using data mining technique, associate rules discovery,
clustering, classification, introduction to machine learning and its application.
010243201

ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
1(0-3-1)
(Robotics Engineering and Automation System Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010243427 หุ่นยนต์เคลื่อนที่เชิงอุตสาหกรรม หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 010243427 Industrial Mobile Robots or co-requisite
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
การวัดค่าปริมาณทางกล การควบคุมมอเตอร์ การควบคุมการทํางานกลไกด้วยไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
การควบคุมด้วยชุดควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได้และไมโครคอนโทรลเลอร์ การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
จัดทําโครงงานย่อยแก้ปัญหาตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
Robotics engineering and automation system such as how to use basic
measuring device, mechanical properties measuring, Laboratory motor control,
mechanism control by hydraulics and pneumatics, PLC and microcontroller, computer
control, mini-project based on assigned problems.
010243202

ปฏิบัติการการควบคุมอัตโนมัติ
1(0-3-1)
(Automatic Control Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010243405 การควบคุมอัตโนมัติ หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 010243405 Automatic Controls or co-requisite
ปฏิบัติการสําหรับวิชาการควบคุมอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการและคอมพิวเตอร์
Physical and Computer Laboratories for Automatic Controls.
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ปฏิบัติการทางไฟฟ้า
1(0-3-1)
(Electrical Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010243307 วิศวกรรมไฟฟ้า หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 010243307 Electrical Engineering or co-requisite
การใช้ เครื่อ งมื อ วัด ไฟฟ้ าพื้ น ฐาน และการทดลองทางไฟฟ้ าที่ สั ม พั น ธ์ กั บ เนื้ อ หาวิช า

วิศวกรรมไฟฟ้า
Usage of fundamental electrical instrument and electrical experiments
related to electrical engineering subject.
010243204

ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ
1(0-3-1)
(Automation Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010243426 หรือเรียนร่วมกัน ระบบอัตโนมัติเชิงบูรณาการ
Prerequisite : 010243426 Integrated Automation System or co-requisite
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
การวัดค่าปริมาณทางกล การควบคุมมอเตอร์ การควบคุมการทํางานกลไกด้วยไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
การควบคุมด้วยชุดควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได้และไมโครคอนโทรลเลอร์ การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
จัดทําโครงงานย่อยแก้ปัญหาตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
Robotics engineering and automation system such as how to use basic
measuring device, mechanical properties measuring, Laboratory motor control,
mechanism control by hydraulics and pneumatics, PLC and microcontroller, computer
control, mini-project based on assigned problems.
010243205

โครงงานการออกแบบตามความต้องการอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Industrial Based Design Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : none
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมและทักษะที่ได้สั่งสมมาร่วมกันทํางาน
เป็นทีม ระดมสมองการในการค้นคว้าหาข้อมูล การศึกษาความเป็นไปได้ การวางแผนและบริหารโครงการ
ออกแบบและจั ด สร้างนวัต กรรมต้ น แบบเพื่ อ ใช้ ในการแก้ ไขปั ญ หาหรือ ตอบสนองความต้ อ งการและ
มาตรฐานของภาคอุตสาหกรรม การเขียนรายงานและการนําเสนอในสาธารณะ
Applying the engineering knowledge and skills learned in the classroom to
work as a team, brainstorming, feasibility study, project planning and management,
conceptual design and prototype for solving the industrial problems and fulfilling the
industrial requirements and international standards, report writing and public
presentation
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010243210

โครงงาน 1
1(0-2-1)
(Project I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite : Approval from the Department
เป็นส่วนแรกของวิชาโครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสําหรับนักศึกษาปี
สุดท้ายที่มีจํานวนหน่วยกิตสะสมไม่ต่ํากว่า 75% ของหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ซึ่งให้นักศึกษาทําโครงงาน
เดี่ยวหรือกลุ่มที่เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ สร้างหรือทดลอง การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
รายงานและการนําเสนอผลงาน นักศึกษาต้องสอบการนําเสนอโครงงานและส่งรายงานการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงงานประมาณกลางภาคการศึกษา และก่อนจบภาคการศึกษานักศึกษาต้องส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงงาน
First part of robotics engineering and automation system project for
seniors who complete at least 75% of total required credits of the curriculum. Individual
or group project on problems in robotics engineering and automation system from
industrial needs involving design, prototyping, experiments, data collection, and problem
analysis. report writing and presentation, students have to take oral examination to
propose their projects and submit reports during middle of semester, and before end of
semester students have to submit progress report.
010243211

โครงงาน 2
3(0-6-3)
(Project II)
วิชาบังคับก่อน : 010243210 โครงงาน 1
Prerequisite : 010243210 Project I
เป็นโครงงานต่อเนื่องจากโครงงาน 1 นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน
ครั้งที่ 2 ซึ่งอาจจะมีการปรับแต่งแผนการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายที่จําเป็น เมื่อโครงงานเสร็จสิ้นแล้ว
นักศึกษาต้องวิเคราะห์ สรุปผล และเขียนรายงานปริญญานิพนธ์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ รวมทั้งต้องสอบ
การนําเสนอผลที่ได้จากการทําโครงงาน
Project continuing project I, students have to submit second progress
reports with adjusted plan and budget, if applicable. After finish project, students have
to analyze, conclude, and write complete project. Students also have to take oral exams
to present their projects.
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010243301

การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Circuit Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การแปลงและการคํานวณเลขฐาน พีชคณิตบูลลีน ตารางความจริง แผนผังคาร์นอห์ วงจร
เกทเบื้ อ งต้ น วงจรคอมไบเนชั น วงจรมั ต ติ เพล็ ก ซ์ วงจรฟลิ ป ฟลอบ วงจรเข้ า รหั ส และถอดรหั ส
หน่วยความจํา วงจรนับ วงจรชีพท์รีจิสเตอร์ วงจรซีเควนเซียน แบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส วงจรแปลง
สัญญาณเอ/ดี (A/D) และดี/เอ (D/A)
Base number conversion and calculation, Boolean algebra, truth table,
Karnaugh's map, basic gate circuits, combination circuits, multiplex circuits, flip-flop
circuits, encoding and decoding circuits, counter circuits, shift-register circuits, sequential
circuits: synchronous and asynchronous, analog-to-digital converter, digital-to-analog
converter.
010243302

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Electronics)
วิชาบังคับก่อน : 010243307 วิศวกรรมไฟฟ้า
Prerequisite : 010243307 Electrical Engineering
อุปกรณ์ สารกึ่งตัวนํ าสําหรับวงจรอิ เล็กทรอนิ กส์พื้ นฐาน คุณลั กษณะแรงดั นไฟฟ้ าและ
กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรขยายกําลัง วงจรออสซิเลเตอร์ วงจรแหล่งจ่ายกําลัง การ
ออกแบบวงจรขับและวงจรป้องกัน การขยายสัญญาณด้วยออปแอมป์ (Op-amp) คุณลักษณะของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง ไดโอดกําลัง ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์กําลัง มอสเฟต ไอจีบีที การประยุกต์ใช้วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ในงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
Semi-conductors for basic electronic circuits, voltage and current
characteristics of electronic components, amplifier circuits, oscillator circuits, power
supply circuits, design of driver and buffer circuits, operational amplifier circuits,
characteristic of power electronic components, power diode, thyristors, power
transistors, MOSFET, IGBT, application of electronic circuits in fields of robotics
engineering and automation system.
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010243304

เครื่องกลไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อน
3(3-0-6)
(Electrical Machine and Driving System)
วิชาบังคับก่อน : 010243302 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Prerequisite : 010243302 Industrial Electronics
วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าสลับ แหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าแบบ
วิธีสวิตช์ชิ่ง หลักการทํางานของเครื่องจักรกลหมุนกระแสตรงและกระแสสลับ การสร้างแรงบิดและแรง
เคลื่อนไฟฟ้า การสตาร์ทมอเตอร์และควบคุมความเร็วรอบ โครงสร้างกายภาพและหลักการทํางานของ
มอเตอร์สามเฟสชนิดเหนี่ยวนํา ระบบขับเคลื่อนกระแสตรง ระบบขับเคลื่อนกระแสสลับ การควบคุม
มอเตอร์กระแสตรงและกระแสสลับโดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์กําลัง การควบคุมแบบวงรอบเปิดและวงรอบ
ปิด เซอร์โวมอเตอร์และการควบคุม มอเตอร์ตามยาวและการควบคุม
Magnetic and transformer circuits, AC voltage control circuits, switching
power supply, concept of rotating machine: DC and AC, torque and induced voltage,
motor start and control, physical structure and fundamental of three-phase induction
motor, DC driving control, AC driving control, driving control by power electronics, open
loop and closed loop control, servo motor and control, linear motor and control.
010243305

ไมโครโปรเซสเซอร์
3(3-0-6)
(Microprocessor)
วิชาบังคับก่อน : 010243301 การออกแบบวงจรดิจิทัล
010243107 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Prerequisite : 010243301 Digital Circuit Design
010243107 Programming
สถาปัต ยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ การอ่านตําแหน่งหน่วยความจํ า หน่ วยรับ-ส่ง
ข้อมูล การจับเวลาของบัสภายในของไมโครโปรเซสเซอร์ การเขียนโปรแกรมของไมโครโปรเซสเซอร์ การ
เชื่อมต่อหน่วยความจํา การเชื่อมต่อหน่วยรับ-ส่งข้อมูล การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ด้านวิศวกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
Architecture of microprocessor, memory addressing, input/output units,
bus timing, microprocessor programming, Memory interfacing, input/output interfacing,
application of microprocessor in robotics engineering and automation system.
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010243306

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Interfacing)
วิชาบังคับก่อน : 010243411 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Prerequisite : 010243411 Microcontroller
พื้ น ฐานการสื่ อ สารข้ อ มู ล และระบบเครื อ ข่ า ยมาตรฐาน ทฤษฎี สั ญ ญาณ และ
การเข้ารหัส การเชื่อมต่อผ่านพอร์ตอนุกรม พอร์ตขนาน พอร์ตยูเอสบี การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ระบบ
สวิตช์ชิ่งและระบบมัลติเพล็กซ์ สถาปัตยกรรมและตัวแบบการสื่อสารเครือข่าย การควบคุมระบบเชื่อมต่อ
การจัดสรรช่องและการเข้าถึงแบบพหุคูณในระบบสื่อสาร การควบคุมทางเดินและการไหลเวียนของข้อมูล
ในระบ บเครื อ ข่ า ยคอมพิ วเตอร์ ระบบ เครื อ ข่ า ยมาตรฐาน IEEE 802 โปรโตคอลในระบ บ
อินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสกาดา
Basic of data communication and standard network system, signal theory
and encoding, serial port interfacing, parallel port interfacing, USB port, wireless communication,
switching and multiplexing systems, communication network architecture models,
connection control, channel allocation and multi-access communication, data control
and data flow in computer network system, IEEE 802 LAN standards, internet protocols,
introduction to SCADA
010243307

วิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 040303007 ฟิสิกส์ 2
Prerequisite : 040303007 Physics II
ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนํา ตัวเก็บประจุ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสและสามเฟส การ
คํ า นวณและการปรั บ ปรุ ง ค่ า ตั ว ประกอบกํ า ลั ง ทางไฟฟ้ า วงจรแม่ เหล็ ก เบื้ อ งต้ น หม้ อ แปลงไฟฟ้ า
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ วิธีการส่งผ่านกําลังไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน
Resistor, inductor, capacitor, AC 1 and 3-phase electrical circuit,
calculation and improvement of power factor, basic magnetic circuit, transformer, AC and
DC machine, electrical power transfer, basic electrical instrumentation
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010243308

เซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์
3(2-2-5)
(Sensors and Actuators)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวัดทางตรงและการวัดทางอ้อม หลักการทํางานของเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ใน
การวัดทางกลและทางไฟฟ้า คุณ สมบัติของเซ็นเซอร์ชนิดความต้านทานไฟฟ้า ชนิดความจุไฟฟ้า ชนิด
ความเหนี่ยวนําไฟฟ้า ชนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดการเปลี่ยนแปลงค่ารีแอกแตนท์ ปัจจัยความผิดพลาด
ของเซ็นเซอร์ วงจรขยายและวงจรปรับแต่งสัญญาณ การป้องกันสัญญาณรบกวน การต่อลงดิน การส่ง
ข้อมูลระหว่างเซ็นเซอร์และ คอนโทลเลอร์ การประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ในงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ
Direct and indirect measurement, principles of sensors and transducers in
mechanical and electrical measurement, characteristics of resistive type, capacitive type,
inductive type, electromagnetic type, reactance type sensors, error in sensors, signal
amplifier and signal conditioner circuits, noise protection, grounding, communication
between sensor and controller, application of sensors in robotics engineering and
automation system.
010243403

ชุดควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได้
3(3-0-6)
(Programmable Logic Controller)
วิชาบังคับก่อน : 010243308 เซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์
Prerequisite : 010243308 Sensors and Actuators
ระบบควบคุม โครงสร้างและหลักการทํางานของไมโครโปรเซสเซอร์ เซ็นเซอร์และแอคชูเอ
เตอร์ โครงสร้างของชุดควบคุมแบบโปรแกรมได้ ภาษาที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมชุดควบคุมตรรกแบบ
โปรแกรมได้ เทคนิคการเขียนโปรแกรม การตรวจหาและแก้ไขข้อผิดพลาด วงจรควบคุมแบบอันดับ การ
แปลงวงจรควบคุมแบบฮาร์ตไวร์เป็นโปรแกรมชุดควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได้
Control system, architecture and concept of microprocessor, sensors and
actuators, instruction set of PLC, languages for PLC programming, programming technique
error detection and correction, sequential control circuits, transformation from hard-wired
program to PLC program.
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010243404

ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
3(2-2-5)
(Hydraulics and Pneumatics)
วิชาบังคับก่อน : 010243110 วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
Prerequisite : 010243110 Materials and Manufacturing Technology
หลั ก การของระบบไฮดรอลิ ก ส์ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ชนิ ด ไฮดรอลิ ก ส์ สั ญ ลั ก ษณ์ ว งจร
ไฮดรอลิกส์ การออกแบบระบบควบคุม วงจรควบคุมเชิงตรรก การผลิตและการจ่ายกําลังลมอัด อุปกรณ์
ควบคุ ม นิ ว แมติ ก ส์ วงจรควบคุ ม นิ ว แมติ ก ส์ การควบคุ ม ด้ ว ยวงจรไฟฟ้ า การควบคุ ม และจ่ า ยกํ าลั ง
การประยุกต์ ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
Principles of hydraulics system, hydraulics control components, symbols
of hydraulics circuits, control systems design, logic control circuits, production and
distribution of compressed air, pneumatic control components, pneumatic control circuits,
electro-pneumatic, power supply unit control, application of hydraulics and pneumatics
in robotic engineering and automation system.
010243405

การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Control)
วิชาบังคับก่อน : 010243112 คณิตศาสตร์ประยุกต์สําหรับวิศวกร
Prerequisite : 010243112 Applied Mathematics for Engineers
ระบบควบคุมวงเปิดและระบบควบคุมวงปิด การแทนความสัมพันธ์ด้วยแผนภาพกรอบ
ความสั มพั นธ์ระหว่างสั ญ ญาณเข้ากั บสั ญ ญาณออกด้ วยฟั งก์ ชันถ่ ายโอน การออกแบบระบบควบคุ ม
ป้ อ นกลั บ โดยพื้ น ฐานของการชดเชยตั ว ควบคุ ม พี ไ อดี การวิ เคราะห์ ร ะบบควบคุ ม ในโดเมนเวลา
ระบบลํ าดั บ ที่ ห นึ่ ง ระบบลํ า ดั บ ที่ ส อง โพลและศู น ย์ ข องระบบเสถี ย รภาพของระบบควบคุ ม เกณฑ์
เสถียรภาพ เราท์เฮอร์วิตซ์ วิธีโลกัสของราก การวิเคราะห์ระบบควบคุมในโดเมนความถี่ แผนภาพโบด
เกณฑ์เสถียรภาพไนควิสท์ และแผนภาพไนควิสท์
Open-loop control systems and closed-loop control systems, block
diagrams, transfer functions, design of feedback control systems based on PID controllers
compensation, time domain analysis, first-order systems, second-order systems, system
poles and zeros, stability of a control system, Routh-herwitz’s stability criterion, rootlocus method, frequency domain analysis, Bode’s diagrams, Nyquist’s stability criterion,
Nyquist’s diagrams.
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010243407

การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์
3(2-2-5)
(Robot Operating System Programming)
วิชาบังคับก่อน : 010243107 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Prerequisite : 010243107 Programming
ความรู้เบื้ องต้ นของระบบปฏิ บัติก ารหุ่ นยนต์ สถาปั ตยกรรมและสภาพแวดล้ อมของ
ระบบ การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ในการควบคุมการทํางานของหุ่นยนต์แพลตฟอร์ม
ด้วยภาษาไพธอนหรือซีพลัสพลัส การใช้งานชุดคําสั่ง ภายใต้ระบบลินุกซ์ การแสดงผลและการจําลอง
การทํ างาน การเรียกใช้ งานเครื่อ งมื อ หรื อไลบรารี่ การสร้างแพคเกจ การเชื่อ มต่ อ ระบบปฏิ บั ติ ก าร
หุ่นยนต์กับเซ็นเซอร์และส่วนขับเคลื่อน อัลกอลิทึมในการประมวลผลข้อมูล
Introduction to robot operating system, architecture and component of
robot operating system, computer programming on robot operating system to control
robot platforms using Python/C++, commands and instruction sets under Linux, display
and Simulation, calling tools and libraries, creating packets, interfacing between robot
operating system and sensors/actuators, algorithm for data processing.
010243408

ระบบควบคุมสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : 040283211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
010243405 การควบคุมอัตโนมัติ
Prerequisite : 040283211 Engineering Mathematics III
Prerequisite : 010243405 Automatic Control
ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาการแทนระบบด้วยสเตทสเปซ ความสามารถในการควบคุม
ความสามารถในการสังเกตความสามารถในการระบุ ระบบเชิงเส้นที่มีค่าลักษณะเฉพาะหลายค่า การแทน
ระบบไม่เชิงเส้นด้วยสเตทสเปซ การทําให้เป็นเชิงเส้น เมทริกซ์จาโคเบียน การแยกระบบออกเป็นส่วนที่
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ การกําหนดค่าโพลของการตอบสนองแบบเดดบีตด้วยสเตทและด้วยผลลัพธ์
ป้อนกลับ การใช้ตัวสังเกต การระบุระบบไดนามิก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมแบบเหมาะสม การ
ควบคุมแบบปรับตัวได้ และการควบคุมแบบทนทาน
Control system design in time domain, state space representation,
controllability, observability and identifiability, linear systems with multiple eigenvalues,
non-linear state-space representation, linearization, jacobian matrices, decomposition of
system into controllable and uncontrollable parts, deadbeat response-pole assignment
with state and with output feedback, use of observer, dynamic system identification,
Introduction to optimal control, adaptive control and robust control
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010243410

การโปรแกรมซีเอ็นซี
3(3-0-6)
(CNC Programming)
วิชาบังคับก่อน : 010243401 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต
Prerequisite : 010243401 Computer-aided Design and Manufacturing
ระบบควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบการเคลื่อนที่และทิศทางการเคลื่อนที่
อุ ป กรณ์ แ ละชิ้ น ส่ ว นของเครื่ อ งจั ก รในระบบการวั ด โครงสร้ า งของระบบโปรแกรมซี เอ็ น ซี การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสนับสนุนการโปรแกรม เครื่องมือกลซีเอ็นซีที่ใช้ในอุตสาหกรรม การซ่อมบํารุงเครื่องมือ
กลซีเอ็นซี
Computer numerical controller system, motion system and direction,
equipment and component of machine in measuring system, CNC program structure,
computer aided programming, CNC machine tool in real industry, maintenance of CNC
machine.
010243411

ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
(Microcontroller)
วิชาบังคับก่อน : 010243301 การออกแบบวงจรดิจิทัล
Prerequisite : 010243301 Digital Circuit Design
พื้นฐานการพัฒนาระบบฝังตัวสมองกล โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดคําสั่ง
ของไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้ภาษาระดับสูงในการควบคุมการทํ างาน วงจรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
อินพุตและเอาต์พุต การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และ
อุปกรณ์ภายนอก การควบคุมการทํางานของมอเตอร์ การส่งสัญญาณควบคุมออกไปควบคุมวาล์วไฮดรอ
ลิกส์และนิวเมติกส์ การกําเนิดเวลาและการขัดจังหวะ การแปลงสัญญาณอนาล็อกไปเป็นดิจิทัลและจาก
ดิจิทัลไปเป็นอนาล็อก การสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม ยูเออาร์ทีเอส การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ใน
ภาคอุตสาหกรรม
Basic of embedded system development, architecture of microcontroller,
Instruction sets of micro-controller, high-leveled language programming, input/output
interfacing, programming to control electronic equipment, sensor and transducer interfacing,
motor control, hydraulics and pneumatics valve control, timer and interrupt, analog to
digital conversion and digital to analog conversion, serial port communication, UARTS,
application of micro-controller in industry.
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010243413

การควบคุมแบบป้อนกลับ
3(3-0-6)
(Feedback Control)
วิชาบังคับก่อน : 040283211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
Prerequisite : 040283211 Engineering Mathematics III
การวิเคราะห์ และการออกแบบของระบบควบคุ มป้ อ นกลับ แบบเป็ นเชิงเส้ น การหา
แบบจําลองของระบบทางกายภาพ ความสามารถของระบบ ความไวของระบบและความผิดพลาดของ
ระบบ การวิเคราะห์ตรวจสอบเสถียรภาพโดยวิธีเร้าธ์ – เฮอร์วิทซ์ และไนควิซท์ การใช้เทคนิคเดินรากและ
ผลตอบ สนองเชิงความถี่ในการวิเคราะห์ความสามารถของระบบ การออกแบบชดเชยเพื่อให้เป็นไปตาม
รายละเอียด
Analysis and design of linear feedback control system, modeling of
physical system, system performance, system sensitivity and error, Routh Huwitz and
Nyquist stability tests, use of root locus and frequency-response techniques to analyze
system performance, design compensation to meet performance specification.
010243414

ตรรกฟัซซีและโครงข่ายประสาท
3(3-0-6)
(Fuzzy Logic and Neural Network)
วิชาบังคับก่อน : 010243405 การควบคุมอัตโนมัติ
Prerequisite : 010243405 Automatic Control
พื้นฐานการควบคุมแบบฟัซซี เซทแบบฟัซซี พันธะแบบฟัซซี การออกแบบเครื่องควบคุม
ฟัซซี แบบจําลองฟัซซี การสร้างแบบจําลองระบบควบคุมฟัซซี หลักการการออกแบบ การวิเคราะห์ และ
การประยุกต์ใช้งานโครงข่ายประสาทเทียม ระบบนิวรัลฟัซซี การประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุม
Basic of fuzzy control, fuzzy sets, fuzzy relation, fuzzy controller design,
classification of fuzzy models, fuzzy control systems simulation, design concept, analysis
and application of artificial neural networks, neural fuzzy systems, applications in control
system.

40

มคอ.2

010243415

การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
(Mechanical Vibration)
วิชาบังคับก่อน : 010243111 กลศาสตร์วิศวกรรม
Prerequisite : 010243111 Engineering Mechanics
ระบบที่ มีหนึ่ งองศาของความอิ สระ การสั่นสะเทื อนแบบอิ สระและแบบบังคั บ ความถี่
ธรรมชาติและผลจากความหน่วง การตอบสนองของระบบต่อแรงกระทํา การสูญเสียพลังงานกลในระบบ
การสั่นสะเทือนแบบบังคับ การหมุนแบบไม่สมดุล ระบบที่มีสององศาของความอิสระ หลักการของไดนา
มิคแอบซอร์บเบอร์ ระบบที่มีหลายองศาของความอิสระ หลักการของเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน วิธีการ
ออกแบบอุปกรณ์ป้องกันการสั่น
Systems with a single degree of freedom, free and forced vibration,
natural frequency and damped effect, response to harmonic excitation, energy
dissipation in mechanical system, forced vibration, unbalanced rotation, systems with
two degree of freedom, principles of dynamic absorber, systems with more than one
degree of freedom, vibration measuring instrument, design for vibration suppression.
010243416

การประมวลผลภาพดิจิทัลและแมชีนวิชัน
3(3-0-6)
(Digital Image Processing and Machine Vision)
วิชาบังคับก่อน : 010243411 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Prerequisite : 010243411 Microcontroller
พื้ นฐานการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล การรับข้อมูลของภาพ การติดตั้งอุปกรณ์ ปรับ
สภาพแสง การกรองสัญญาณภาพและการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ การประมวลผลจุดภาพ การบีบอัดภาพ
การแบ่งส่วนภาพ การหาขอบหาจุดเด่นภายในภาพ การจับความเคลื่อนไหวของวัตถุ จําแนกตัวอักษรใน
ภาพ การหาความแตกต่างของภาพ การรู้จําภาพ การแปลงสัญญาณภาพ การวัดระยะทางโดยใช้สัญญาณ
ภาพการวิเคราะห์ภ าพด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป การประยุกต์ใช้ ในงานควบคุม การต่ อและการทํ างาน
ร่วมกันของกล้องกับหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพและแมชีนวิชันในงานอุตสาหกรรม
Basic of digital image processing, image acquisition, light condition setting,
Image signal filtering and conditioning, dot pixel processing, image compression, image
segmentation, edge detection and interesting point tracking, motion capture, character
recognition, picture comparing, object recognition, signal transformation, distance
measurement by image signal, Image analysis by software program, DIP in control
applications, interfacing between camera and robot, DIP and machine vision in real
industry.
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010243417

การเฝ้าระวังการทํางานของเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Machine Condition Monitoring)
วิชาบังคับก่อน : 010243308 เซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์
Prerequisite : 010243308 Sensors and Actuators
การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ างเซนเซอร์ กั บ คอมพิ ว เตอร์ ความผิ ด ปกติ ข องสั ญ ญาณและการ
ปรับปรุงสภาพสัญญาณ การวิเคราะห์สัญญาณทั้งรูปแบบสัญญาณ และรูปแบบพารามิเตอร์ การวิเคราะห์
สัญญาณการสั่นสะเทือน อุณภูมิ ความดัน แรงบิด ความดังเสียงในเครื่องจักรกล การเฝ้าระวังการแตกร้าว
ด้วยเทคนิคอะคูสติก การประมาณอายุการใช้งานและการบํารุงรักษาระบบ
Interfacing between sensor and computer, signal aliasing and signal
conditioning, signal analysis of signal based and parameter-based analysis, vibration
signal analysis, temperature, pressure, and torque, decibel in machine, crack monitoring
using acoustic emission technique, life time estimation and system maintenance.
010243418

ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : 010243107 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Prerequisite : 010243107 Programming
ประวัติและคําจํากัดความของปัญญาประดิษฐ์ วิธีการค้นหาคําตอบ การแทนความรู้
ตรรกศาสตร์ เชิ งประพจน์แ ละตรรกศาสตร์ ภ าคแสดง กฎ ระบบผู้ เชี่ ย วชาญ การวางแผนอั ต โนมั ติ
โครงข่ายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม การใช้เหตุผลแบบฟัซซี การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
การประมวลผลแบบสัญลักษณ์ จักรกลแปลภาษา การมองเห็นของจักรกล การประมวลผลภาพ แนวทาง
การประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์
History and definition of artificial intelligence, search algorithm, knowledge
representation, propositional logic, predicate logic, rule base, expert system, Automated
planning, artificial neural network, genetic algorithm, fuzzy logic, natural language
processing, symbolic processing, machine translation, machine vision, image processing,
application of artificial intelligence.
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010243419

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6)
(Data Structure and Algorithm)
วิชาบังคับก่อน : 010243107 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Prerequisite : 010243107 Programming
โครงสร้ า งข้ อ มู ล ชนิ ด เชิ ง เส้ น แถวลํ า ดั บ แถวแบบซ้ อ น แถวคอย แถวคอยลั ด คิ ว
โครงสร้างข้อ มู ล แบบเชื่อมต่อ การเชื่อ มต่อแบบทางเดี ยว การเชื่อ มต่อ แบบ 2 ทาง การประมวลผล
สตริง การเปรียบเที ยบรูปแบบต้ นไม้ รูปแบบต้ นไม้ แบบคู ่ รูปแบบการผ่ านทางตันไม้ การสร้างตั วแทน
ต้นไม้ รูปแบบบี-ทรี รูปแบบเอวีแอล-ทรี กราฟ การค้นหาและการเรียงลำดับข้อมูลภายในหน่วยความจํา การ
จัดหน่วยความจําแบบฮีป การลงรหัสแบบแฮช การเรียกซ้ําและการย้อนรอย
Linear data structure, order, stack, queue, priority queue, data structure,
link list, one-way communication, two-way communication, string manipulation, comparison,
tree-tree, B-tree, and AVL tree representation, graph, data searching and sorting,
managing heap memory, hash coding, recursion, backtracking.
010243420

การจําลองแบบหุ่นยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Robotics Computer Simulation)
วิชาบังคับก่อน : 010243113 กลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์
Prerequisite : 010243113 Solid Mechanics and Robot Structure Design
การออกแบบหุ่นยนต์และเครื่องมือกลสมัยใหม่ การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
หุ่นยนต์และเครื่องมือกล ระบบการเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุม พลศาสตร์ของเครื่องมือกลและผลกระทบ
ทางอุณหภาพ ตัวขับเคลื่อนและการควบคุมหุ่นยนต์และเครื่องมือกล ระบบควบคุมชนิดปรับตัวเอง ซีเอดี
และซีเออีในการออกแบบและการวิเคราะห์ แบบจําลองและการทดสอบแบบจําลอง ในการออกแบบ
หุ่นยนต์และเครื่องมือกล
Design of modern robotics and machine tools, analysis and design of
robotics and machine tools structures, translation and angular motion systems, dynamics
of machine tools and thermal effects, drives and control of robotics and machine tools,
adaptive control systems, CAD/CAE in design and analysis, models and model testing in
robotics machine tools design.
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010243421

ระบบการขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Material Handling System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประเภทของเครื่ อ งมื อ ขนถ่ า ยวั ส ดุ กฎเกณฑ์ ในการเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ ขนถ่ า ยวั ส ดุ
ส่วนประกอบและการทํางานของระบบขนถ่ายวัสดุ การควบคุมการทํางานของสายพานลําเลียง ลูกกลิ้ง
ลําเลียง สกรู ลําเลียง โซ่ลําเลียง การลําเลียงด้วยลม เครื่องมือลําเลียงขึ้นแนวต่างระดับ เครื่องลําเลียง
แบบสั่นสะเทือน การลําเลียงด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครน รถขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติและยวดยานขนส่ง
Type of material handling equipment, selection criteria of material
handling equipment, components and function of material handling system, conveyer
belt control, roller, screw feeder, chains, blower, vertical conveyer, vibration conveyer,
industrial robot conveyer, crane, automated guided vehicle and transportable vehicle.
010243422

คอมพิวเตอร์เพื่อการบูรณาการสําหรับการผลิต
3(3-0-6)
(Computer Integrated Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พื้นฐานระบบการผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
ออกแบบและผลิต ระบบการควบคุมเชิงตัวเลข การโปรแกรมเครื่องจักรควบคุมเชิงตัวเลข หุ่นยนต์
อุตสาหกรรม การโปรแกรมหุ่นยนต์ ระบบการขนถ่ายวัสดุแบบอัตโนมัติ การทำงานรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ
ไร้ ค นขั บ (AGV) ระบบการควบคุ ม เชิ งตรรกแบบโปรแกรมได้ (PLC) ระบบการจั ด เก็ บ และนํ า ออก
อัตโนมัติ (AS/RS) ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (FMS) การออกแบบระบบการผลิตแบบผสมผสานด้วย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Basic of computer integrated manufacturing system, computer aided
design and manufacturing, computer numerical control, CNC programming, Industrial
robotics, robotic programming, automatic material handling system, automated guided
vehicle, programmable logic controller, automatic storage and automatic receive system,
flexible manufacturing system, design of CIM system using computer software.
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010243423

หุ่นยนต์เคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Robotics)
วิชาบังคับก่อน : 010243308 เซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์
Prerequisite : 010243308 Sensors and Actuators
เซนเซอร์ แอคชูเอเตอร์ การควบคุมหุ่นยนต์คลื่อนที่ การเคลื่อนที่และกลศาสตร์ การรับรู้
การหาตํ า แหน่ ง การสร้ างแผนที่ การวางแผน การรั บ ภาพของคอมพิ ว เตอร์ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ การ
ประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่
Sensors, actuators, mobile robot control, locomotions and kinematics,
perception, localization, map generation, planning, computer vision, artificial intelligence,
application of mobile robots
010243424

การผลิตและการจัดการผลิตในยุคดิจิตอล
3(2-2-5)
(Digital Manufacturing and Management)
วิชาบังคับก่อน : 010243116 การเขียนแบบวิศวกรรมในยุคดิจิตอล
Prerequisite : 010243116 Digital Engineering Drawing
หลั ก การออกแบบ การวิเคราะห์ แ บบ กระบวนการผลิ ต และการจั ด การข้ อ มู ล ในยุ ค
ดิจิตอล โปรแกรมคอมพิวเตอร์และชุดคําสั่งสําหรับการผลิต เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและการผลิตแบบ
เติ ม เนื้ อ วั ส ดุ การใช้ เครื่ อ งมื อ ในการการจํ า ลองวิ ธี ก ารไฟไนต์ เอลิ เมนต์ เพื่ อ วิ เคราะห์ แ บบสามมิ ติ
ระบบบริหารจัดการกับข้อมูลการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Concept of Computer Aided Manufacturing (CAM), Computer Aided
Engineering (CAE) and Product Data Management (PDM), G-codes and CNC programming,
3D printing and additive manufacturing, finite element simulation and Product Data
Management
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010243426

ระบบอัตโนมัติเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Automation System)
วิชาบังคับก่อน : 010243403 ชุดควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได้
010243404 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
Prerequisite : 010243403 Programmable Logic Controller
010243404 Hydraulics and Pneumatics
พื้นฐานของระบบการผลิตอัตโนมัติในการผลิต ส่วนประกอบของระบบการผลิตอัตโนมัติ
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ชุดควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได้ ระบบควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์
ระบบการเคลื่ อ นที่ ทิ ศ ทางการเคลื่ อนที่ เซ็ นเซอร์แบบอะนาลอก เซ็ น เซอร์แบบดิ จิทั ล อุ ป กรณ์ แ ละ
ชิ้นส่วนของเครื่องจักรในระบบการวัด ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (FMS) การผลิตแบบเซลลูล่าร์ ระบบ
การผลิตแบบบูรณาการด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ (CIM)
Basic of automation system in production, components of automatic
manufacturing system, pneumatics and hydraulics, PLC, CNC; motion system; motion
direction; analog sensors; digital sensors; components of machine in measuring system;
Flexible Manufacturing System; cellular production; Computer Integrated Manufacturing
System.
010243427

หุ่นยนต์เคลื่อนที่เชิงอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Mobile Robots)
วิชาบังคับก่อน : 010243114 การออกแบบกลไกหุ่นยนต์
010243405 การควบคุมอัตโนมัติ
Prerequisite : 010243114 Robotic Mechanism Design
010243405 Automatic Control
ประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ การนําไปประยุกต์ใช้งานกับอุตสาหกรรม
การผลิต ประเภทของหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ สมการและ
พิ กั ด อ้ า งอิ ง ในหุ่ น ยนต์ การเคลื่ อ นและสมการในการเคลื่ อ นที่ ข องหุ่ น ยนต์ ทั้ ง 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ
การเคลื่อนที่และกลศาสตร์ การหาตําแหน่ง การสร้างแผนที่ การกําหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ หุ่นยนต์
โครงสร้างขนาน การจําลองระบบการทํางาน
History of robotic technology, application to manufacturing industry,
application of mobile robots, classification and components of robots, equations and
reference coordinates in robots, different types and equations of motion in 2 and 3
dimensions, locomotions and kinematics, localization, map generation, path planning,
parallel manipulator, simulation of robotic system
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010243436

การควบคุมและปรับปรุงกรรมวิธี
3(3-0-6)
(Process Control and Improvement)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ปรัชญาของคุณภาพ การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพของ
กระบวนการผลิตโดยวิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะห์ระบบ
การวัด การตรวจคุณภาพล็อตสินค้า การออกแบบการทดลองเบื้องต้น วิศวกรรมความน่าเชื่อถือและ
ความน่าเชื่อถือของกระบวนการผลิต การดูงานหรือกรณีศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม
Philosophy of quality, quality control management, manufacturing quality
control using statistical techniques, process capability analysis, measurement system
analysis, batch quality assurance, basic design of experiment, reliability engineering and
reliability for manufacturing, industrial visit or case study.
010243490

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Plant Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนการเลือกกระบวนการผลิต การพัฒนา
ระบบการผลิ ต และการวางผั ง โรงงาน การออกแบบโรงงานโดยวิ ธี เทคโนโลยี ข องกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุและระบบการจัดเก็บ การพิจารณาจํานวนคนงานในการปฏิบัติงานและ
การวิเคราะห์หาทําเลที่ตั้ง
Product development and design, planning of manufacturing process
selection, development of production system and plant layout, design the plant by
group technology, design the material handling and storage system, considering the
number of personnel and analysis of plant location.
010243498

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมหุ่นยนต์
3(3-0-6)
(Special Topics in Robotics Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ปัญ หาเฉพาะด้านวิศวกรรมด้านโครงสร้างและระบบควบคุมในหุ่นยนต์ หัวข้อปัญหา
สามารถศึกษาวิจัยและสรุปผลสําเร็จได้ใน 1 ภาคการศึกษา
Specific problems focusing on structure and control system in robotics.
Problem can be studied and concluded within a semester.
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010243499

หัวข้อพิเศษทางระบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Special Topics in Automation System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ปัญ หาเฉพาะด้ านวิศ วกรรมด้านระบบอัต โนมั ติ หั วข้อ ปั ญ หาสามารถศึ กษาวิจัยและ
สรุปผลสําเร็จได้ใน 1 ภาคการศึกษา
Specific problem focused on automation system. Problem can be studied
and concluded within a semester.
010243902

การปรับปรุงการผลิต
3(3-0-6)
(Production Improvement)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การเพิ่มผลิตภาพ วงจรเดมมิ่ง การวิเคราะห์งาน แผนผังและแผนภูมิกระบวน การผลิต
การวิเคราะห์กิจกรรมแผนภูมิการปฏิบัติงานสัญลักษณ์เทอร์บลิค หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การวัด
งาน เวลามาตรฐานการผลิต การสุ่มงาน การจัดผังโรงงานตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และจัดกลุ่มตามกระบวนการ
การจัดสมดุลสายการผลิต การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุและระบบการจัดเก็บ การบริหารด้านวิศวกรรม
ความปลอดภัย ประเภทของอุบัติเหตุ สาเหตุและวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ
Productivity enhancement, Deming’s circle, work analysis, production
diagram and process chart, activity analysis, Therblig’s symbols, principles of motion
economy, work measurement, production standard time, product layout and process
layout, design of material handling and storage systems, safety engineering management,
type of accidences, causes and prevention of accident.
010243910

วิศวกรรมการบํารุงรักษา
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสํ า คั ญ และประโยชน์ ข องการบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รกลเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต
การบํารุงรักษา กลยุทธ์การบํารุงรักษาสมัยใหม่ วัฏจักรชีวิตและการหยุดการทํางานของเครื่องจักรกล ไทร
โบโลยีในงานวิศวกรรมบํารุงรักษา การจัดการบํารุงรักษา การวิเคราะห์ประวัติการชํารุดเครื่องจักรกลทาง
สถิติ พื้นฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ
Significances and advantages of machine maintenance in order to increase
productivity, modern maintenance strategy, machine life cycle and machine breakdown,
tribology in maintenance engineering, maintenance management, statistical analysis of
machine failure, basic of reliability engineering.
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010243911

วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ
3(3-0-6)
(Safety Engineering and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสําคัญและประโยชน์ของการจัดการวิศวกรรมความปลอดภัย นิยามและประเภท
ของอุบัติเหตุ สาเหตุและวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ การจัดการความปลอดภัย การบันทึกและการสอบสวน
ข้ อ มู ล อุ บั ติ เหตุ การรายงานและประเมิ น ผลทางสถิ ติ ข องอุ บั ติ เหตุ กฎหมายและข้ อ บั งคั บ เกี่ ย วกั บ
วิศวกรรมความปลอดภัย
Significance and advantage of safety engineering management, definition
and type of accident, causes and prevention of accident, safety management, recording and
investigation of accident, reporting and statistical estimating of accident, Laws and
regulations related to safety engineering.
010243926

การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การพยากรณ์ การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวางแผนความต้องการ
วั ส ดุ แ ละกํ า ลั ง การผลิ ต การควบคุ ม การผลิ ต การจั ด การคอขวด ระบบการผลิ ต สมั ย ใหม่ ระบบ
การประกอบและการสมดุลของสายงานผลิต การจัดลําดับงานและตารางการผลิต การจัดการโซ่อุปทาน
และลูกค้าสัมพันธ์ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกําไรเพื่อการตัดสินใจ การดูงานหรือกรณีศึกษาจากโรงงาน
อุตสาหกรรม
Forecasting, inventory management, production planning, material
requirement and capacity planning, production control, bottleneck management,
modern manufacturing system, assembly system and line balancing, job ranking and
production scheduling, supply-chain management and customer relation, cost and
profitability analysis for decision making, industrial visit or case study.
010243999

หัวข้อพิเศษทางบริหารจัดการ
3(3-0-6)
(Special Topics in Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ปัญหาเฉพาะด้านวิศวกรรมด้านการบริหารจัดการ หัวข้อปัญหาสามารถศึกษาวิจัยและ
สรุปผลสําเร็จได้ใน 1 ภาคการศึกษา
Specific problem focused on management. Problem can be studied and
concluded within a semester.
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010313528

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสีเขียว
3(3-0-6)
(Industry and Green Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
บทนําของอุตสาหกรรมสีเขียว การคํานวณคาร์บอนเครดิต คาร์บอน ฟุตปริ้นต์ ฉลาก
เขียว ข้อบังคับและกฎหมาย เทคโนโลยีและแนวโน้มในอนาคต ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรม
สภาวะโลกและพลังงานเบื้องต้น
Introduction of green industry, calculation of carbon credits, carbon
footprints, green label, regulations and Laws, technology and Trends, industry and
environment effects, global climate and fundamental energy.
040003004

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
3(3-0-6)
(Design Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กระบวนการคิดเชิงออกแบบของนักออกแบบที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และ
กลยุทธ์ให้เป็นนวัตกรรม การออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางผ่านการะบวนการต่างๆ ได้แก่ การเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง การนิยาม และการตีกรอบปัญหา การระดมความคิด การสร้างต้นแบบ และการทดสอบ การ
ทํางานเป็นทีมและสภาวะแวดล้อมในการทํางานที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และแนวความคิด
Design thinking for designers to develop products, services and strategies
to innovations, human-centered design via following processes: empathy, define, ideate,
prototype, and test. Team-working and working environment to support creativity and
ideas.
040113061

เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
สสารและการวัด ทางวิทยาศาสตร์ อะตอม โมเลกุล และไอออน มวลสารสั มพั นธ์ใน
ปฏิกิริยาเคมี โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ ธาตุเรพีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะ
ทรานซิชัน พันธะเคมี รูปร่างโมเลกุล แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์
เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน และ เคมีไฟฟ้า
Matters and scientific measurement, atoms molecules and ions,
stoichiometry, electronic structure of the atoms, periodic properties (representative
elements, nonmetal and transition metals), chemical bond, shape of molecules, gas
liquid and solid, thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, ionic/acidbase equilibrium, electrochemistry.
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040113062

ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 040113061 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040113061 Chemistry for Engineers Or co-requisite
ปฎิบัติการต่าง ๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา
040113061 เคมีสาหรับวิศวกร
All experiments are corresponded to the course of 040113061 Chemistry
for Engineers.
040283111

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ฟั งก์ชัน สมการอิ งตั วแปรเสริม พิ กัด เชิ งขั้ว ลิมิต และความต่ อเนื่ อ ง อนุ พั นธ์ การหา
อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงของตัวแปรจริง การประยุกต์ของอนุพันธ์ รูปแบบไม่กาหนด ปริพันธ์ เทคนิค
การหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข
Function, parametric equations, polar coordinates, limit and continuity,
derivative, differentiation of real-valued functions of a real variable, applications of
derivative, indeterminate forms, integral, techniques of integration, applications of
integral, numerical integration.
040283112

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 040283111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Prerequisite : 040283111 Engineering Mathematics I
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลาดับและอนุกรมของจานวนจริง อนุกรม
อนันต์ การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์
Improper integrals, mathematical induction, sequence and series of real
numbers, infinite series, Taylor series expansions of elementary functions, surface in
three-dimensional space, calculus of several variables, partial derivative and applications,
multiple integral and applications.
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040283211

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาบังคับก่อน : 040283112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Prerequisite : 040283112 Engineering Mathematics II
พีชคณิ ตของเวกเตอร์ เส้นตรง ระนาบ ฟั งก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์และ
ปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เกรเดี ยนท์ เคิร์ล และไดเวอร์เจนซ์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพั นธ์ตามพื้นผิ ว
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง และการประยุกต์ของ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Vector algebra, lines, planes, vector-valued functions, space curves,
derivatives and integrals of vector-valued functions, gradient, curl and divergence, line
integrals, surface integrals, ordinary differential equations, first-order differential
equations, higher-order differential equations, applications of ordinary differential
equations.
040303005

ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงและเส้นโค้ง กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลม งาน กาลัง พลังงาน โมเมนตัม โมเมนต์ความเฉื่อย สมการแห่งการหมุน
ทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การซ้อนกันของสองซิมเปิลฮาร์โมนิกส์
การออสซิลเลตแบบแดมป์ การออสซิลเลตด้วยแรง การจาแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง บีตส์ ความเข้มเสียง
ระดับความเข้มเสียง ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ สมบัติของสสาร การส่งผ่านความร้อน สมการก๊าซอุดมคติ กฎ
แห่งอุณหพลศาสตร์ กลจักรความร้อนและกลจักรทวน คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การพยุง กฎของ
ปาสคาล การวัดความดัน สมการแห่งความต่อเนื่อง สมการแบร์นูลลี 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.
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040303006

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 040303005 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040303005 Physics I Or co-requisite
ปฏิ บั ติ ก ารต่ า ง ๆ มี เนื้ อ หาสอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ทฤษฎี ในการบรรยายรายวิ ช า
040303005 ฟิสิกส์ 1
All experiments are corresponded to the course of 040303005 Physics I.
040303007

ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
วิชาบังคับก่อน : 040303005 ฟิสิกส์ 1
040303006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
Prerequisite : 040303005 Physics I
040303006 Physics Laboratory I
กฎของคู ลอมบ์ สนามไฟฟ้ า กฎของเกาส์ ศั ก ย์ ไฟฟ้ า สารไดอิเล็ กตริก ตัวเก็ บประจุ
สนามแม่เหล็ก กฎของบิโอ-ซาวารต์ กฎของแอมแปร์สารแม่เหล็ก แรงลอเรนท์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนา
ความเหนี่ยวนา วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห
การแทรกสอด การเลี้ ย วเบน ทั ศ นศาสตร์ ท างเรขาคณิ ต ทั ศ นอุ ป กรณ์ การแผ่ รั ง สี ข องวั ต ถุ ด า
ปรากฎการณ์ โฟโตอิเล็ กทริค การกระเจิงคอมป์ ตั น รังสี เอ็ กซ์ อะตอมไฮโรเจน ทวิภ าคของคลื่ นและ
อนุภาค โครงสร้างนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสี 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, refraction, interference, diffraction, geometrical optics,
optical instruments, Black-body radiation, photoelectric effect, Compton’s scattering, Xrays, hydrogen atom, wave-particle duality, structure of nucleus, radioactivity, nuclear
reactions.
040303008

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 040303005 ฟิสิกส์ 1
040303007 ฟิสิกส์ 2 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040303005 Physics I
040303007 Physics II or co-requisite
ปฏิบัติการต่าง ๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา
040303007 ฟิสิกส์ 2
All experiments are corresponded to the course of 040303007 Physics II.
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040503001

สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายของการใช้สถิติทั่วไปกับชีวิตประจําวัน ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ทางสถิ ติ สถิ ติ ในสั งคมมนุ ษ ย์ รั ฐ บาล กี ฬ า การศึ ก ษา สิ่ งแวดล้ อ ม การโฆษณา การตลาด การเงิ น
การแพทย์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน
Overview statistics in everyday life. Problem solving systems using
statistically logical skill. The uses of statistics in social science, humanity, government,
sport, education, environment, advertisement, finance, epidemiology, or others.
080103001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสารในงานและกิจวัตรประจําวัน
แบบง่าย การอ่านย่อหน้าแบบสั้น การเขียนประโยค และการฝึกภาษาทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม
Listening, speaking, reading and writing skills; communicating in simple and
routine tasks; reading short passages; writing sentences; and additional online practice.
080103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 หรือ ผลสอบ Placement Test
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
Prerequisite : 080103001 English I or Placement Test score of 80% or
higher
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสาร และการแสดงความคิดเห็นใน
หัวข้อที่คุ้นเคย การอ่านบทความที่ยาวขึ้น การเขียนประโยคความซ้อน และย่อหน้าอย่างง่าย และการฝึก
ภาษาทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม
Listening, speaking, reading and writing skills; communicating and giving
opinions on familiar topics; reading long passages; writing complex sentences and simple
paragraphs; and additional online practice.
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080103011

ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or Practical English II
ส่งเสริมทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเทคนิค ในการเรียนภาษาอังกฤษ
การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการพูด การอ่านและการเขียน การจดบันทึกย่อ และการย่อ
ความ การจัดระเบียบตนเองในการเรียน การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมิน การเรียนรู้ของ
ตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
Practices of self-management study through various techniques in learning
English, using English dictionaries in facilitating verbal and written communications, notetaking and summarizing. Self-regulation in learning, planning, monitoring and evaluating
as a study tool for higher level of English study.
080103018

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or Practical English II
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทํางาน การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การต้อนรับผู้เยี่ยม
ชม การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การอธิบายสินค้าและบริการของบริษัท การดําเนินการประชุม
การเจรจาต่อรอง การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน การเดินทางเพื่อธุรกิจ
Language skills for work, job applications, job interviews, welcoming
visitors, telephoning, making appointments, describing company products and services,
running meetings, negotiations, performance reviews, business travel.
080103019

ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Scientists)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or Practical English II
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนด้านวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงานการ
ทดลองโดยใช้เอกสารอ้างอิง การนําเสนอผลงาน
Integrated skills of listening, speaking, reading and writing in science;
writing experiment reports with references; and oral presentations.
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080103023

ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(English for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or Practical English II
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศัพท์เทคนิค บทความ เอกสารทางเทคนิค
ข้อกําหนด คู่มือ นวัตกรรม การสนทนาเกี่ยวกับบรรยากาศการเรียนและการทํางานอาชีพวิศวกร เช่น
การอธิ บ าย การรายงานความเสี ย หายและความก้ า วหน้ า การสั ม ภาษณ์ งาน การคุ ม งาน
การสั่งงาน การเขียนบันทึกข้อความ คําอธิบาย คําสั่ง อีเมล และโครงงาน
Listening, speaking, reading and writing skills; technical terms and articles;
specifications; manuals; innovations; conversations in relations to engineers’ working/
studying atmosphere e.g. describing things, reporting progress and damages; job
interviewing; supervising; instructing; writing memos, descriptions, instructions, emails,
and projects.
080103032

การเขียนย่อหน้า
3(3-0-6)
(Paragraph Writing)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or Practical English II
การเขียนประโยคชนิดต่างๆ การเขียนย่อหน้าประเภทต่างๆ เพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์ประกอบของย่อหน้า การใช้กระบวนการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
Writing different types of sentences, writing different types of paragraphs
for effective communication, paragraph components, process of writing for writing skill
development.
080103034

การสนทนาภาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Conversation)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or Practical English II
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการพูด การฟัง และการออกเสียง การสนทนา
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน
English communication skills with an emphasis on speaking, listening, and
pronunciation; functional languages in daily conversation.
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080103035

ทักษะการนําเสนอ
3(3-0-6)
(Oral Presentation)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or Practical English II
ทักษะการพูดเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการและธุรกิจ แบบเตรียมตัวและไม่เตรียมตัว
English oral presentation skills for academic and business purposes;
prepared and impromptu presentations.
080203903

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

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย
เกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
Characteristics and evolution of law, types of law, legal knowledge about
life cycle in society and being good citizenship.

3(3-0-6)
เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
(Economy and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การดํ าเนิ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของสั งคม การบริ โภค การออม การเงิ น และการ
ธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง การนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของมนุษย์
Economic activities in society, consumption, investment, inflation,
deflation, financial institutions, taxation, international trade between ASEAN countries,
Principle of Sufficient Economy, government direction in economic problem solving, selfadaptation to various economic situations.
080203905

57

มคอ.2

080203907

ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสํ าคั ญ ของธุรกิจในชี วิตประจําวัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิ จ
การจั ด การธุ ร กิ จ การจั ด การข้ อ มู ล และเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางธุ ร กิ จ จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
The essential of business in everyday life, business environment, types of
business, business management, business information technology management, business
ethics and social responsibility.
3(3-0-6)
จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยา ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ พั ฒ นาการของมนุ ษ ย์
การเรียนรู้ การรับรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว
Theories of psychology, factors affecting human behavior, human
development, learning, perception, intelligence, emotion, personality, mental health and
adjustment.
080303101

080303104

จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
จิตวิทยาเพื่อการทํางาน การจูงใจ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ความขัดแย้งในการทํางาน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การประสานงาน ภาวะผู้นํา การสร้างทีมงาน และการสื่อสารในที่ทํางาน
Psychology for work, motivation, decision-making, problem-solving,
conflicts at work, creative thinking, coordination, leadership, team building and
communication at workplace.
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080303501

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นบาสเกตบอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
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
ประวัติของกีฬาวอลเลย์บอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นวอลเลย์บอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
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
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good
sportsmanship and spectator.
080303504

ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝัง
ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี การเต้นรําแบบละติน และแบบบอลรูม
History of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for developing
knowledge, understanding and positive attitudes, Latin dancing and ballroom dancing.
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080303505

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิส การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of table tennis, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good
sportsmanship and spectator.
080303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนา
ตนเอง การติดต่อสื่อสาร และ การทํางานร่วมกัน และ การนําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์
Principles and theories of human behavior, self-understanding and
understanding human nature, self - development, communication and team working,
application of religious principles to enhance human relations.
080303602

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตพื้นฐาน พัฒนาการของชีวิต
และพัฒนาการทางจริยธรรม ทฤษฎีความต้องการ สุขภาพกายและสุขภาพจิต การรับรู้ความสามารถ
ของตนและการเห็น คุณค่าในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ การเลือกคู่ครอง การบริหารชีวิต การ
ทํางานที่มีความสุข และหลักธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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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4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สํ า หรั บ หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมหุ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นั้นได้กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcome, PLO) ไว้
10 ข้อดังนี้
PLO 1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม
และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเพื่อกําหนดกรอบความคิดของแบบจําลองทางวิศวกรรม หรือนิยามและ
ประยุกต์วิธีการกระบวนการทํางาน หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการทํางานได้
PLO 2. สามารถออกแบบชิ้นส่วนทางวิศวกรรม เขียนแบบและอ่านแบบวิศวกรรมเครื่องกล ใช้
โปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม เลือกวัสดุที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์วางแผน
กระบวนการผลิตเบื้องต้นได้
PLO 3. สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรลอจิก วงจรควบคุมแบบป้อนกลับ สามารถ
เขียนชุดคําสั่งไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถออกแบบและโปรแกรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ แขนกลอุตสาหกรรม
สามารถจัดทําระบบการมองเห็นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมได้ สามารถปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มีความเป็น
อัตโนมัติมากขึ้น
PLO 4. สามารถเขี ย นโปรแกรมพื้ น ฐาน สามารถพั ฒ นาระบบ IoT และเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
คอมพิ ว เตอร์กั บอุ ปกรณ์ ภ ายนอกได้ สามารถใช้ งานระบบเครือ ข่ ายในการสื่ อ สารข้ อ มู ล ได้ สามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ อั ล กอริ ทึ ม หรื อ ใช้ ไ ลบรารี ในการพั ฒ นาโปรแกรมที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม หุ่ น ยนต์ แ ละใช้
ปัญญาประดิษฐ์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้
PLO 5. สามารถออกแบบระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์ที่ใช้ในการส่งกําลัง สามารถเลือกใช้
เซ็นเซอร์ อุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ สามารถโปรแกรมชุดควบคุมตรรก
แบบโปรแกรมได้ เพื่อควบคุมการทํางานของเครื่องจักรอัตโนมัติ มีความรู้ความเข้าใจระบบการวัดทาง
อุตสาหกรรม
PLO 6. สามารถตรวจสอบ วิ นิ จ ฉั ย ประเมิ น สภาวะการทํ างานของเครื่อ งจั ก รได้ สามารถ
ปรับปรุงวิธีการทํางานในกระบวนการผลิต จัดทําวางผังโรงงานให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้และความเข้าใจ
ในด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการวางแผนและบริหารงานวิศวกรรม สามารถใช้เทคโนโลยีสาระ
สนเทศในการจัดการข้อมูล
PLO 7. สามารถวิ เคราะห์ แ ละแก้ ไขปั ญ หาโดยการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ใช้ ห ลั ก การและเครื่ อ งมื อ
วิเคราะห์ ทางด้ านคณิ ต ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และทางด้ านวิศ วกรรมศาสตร์ได้อ ย่างถู กต้ องเพื่ อทํ าการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
PLO 8. สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถทํ างานในฐานะสมาชิ ก ของกลุ่ ม และผู้ นํ ากลุ่ ม ได้ สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารด้ ว ยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม วิชาชีพอื่น และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยวาจา ด้วยการเขียน
รายงาน การเสนอผลงาน ตลอดจนสามารถออกคําสั่งและรับคําสั่งงานได้อย่างชัดเจน
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PLO 9. มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทางวิศวกรรม คุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์ต่อองค์กร ที่ยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม
PLO 10. ตระหนักถึงความจําเป็นและมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้
พร้อมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมเพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีพ
โดยยั่งยืน
4.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตรในแต่ละข้อ
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
(Program Learning Outcome, PLO)
PLO 1. ส าม าร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ ค วาม รู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
ทางด้านวิศ วกรรม และความรู้เฉพาะทาง
วิ ศ วกรรมเพื่ อ กํ าหนดกรอบความคิ ด ของ
แบบจําลองทางวิศวกรรม หรือ นิ ยามและ
ประยุก ต์ วิธีก ารกระบวนการทํ างาน หรือ
ระบบงานทางวิศวกรรมในการทํางานได้

กลยุทธ์การสอน
(Teaching Strategies)
- อธิบายนิยาม ความเป็นมา การนํามาประยุกต์ใช้
- ฝึกให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด เพื่อเพิ่มทักษะ
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างแนวทางการแก้ปัญหา
และแนะนําเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
- จัดบรรยายการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา
วิศวกรรมโดยบุคคลากรจากภาคอุตสาหกรรม

PLO 2. สามารถออกแบบชิ้ น ส่ ว นทาง
วิ ศ วก รรม เขี ย น แ บ บ แ ล ะ อ่ าน แ บ บ
วิศวกรรมเครื่องกล ใช้โปรแกรมออกแบบ
ทางวิ ศ วกรรม เลื อ กวั ส ดุ ที่ ใช้ ในการผลิ ต
ชิ้นส่วนได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์วางแผน
กระบวนการผลิตเบื้องต้นได้

- ฝึกให้นักศึกษาออกแบบทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ
ตามขั้นตอน นําโจทย์ปัญหาทางด้านวิศวกรรมจริงมาเป็น
กรณีศึกษา
- แสดงให้เห็นถึงสมมติฐานและขีดจํากัดอย่างชัดเจน
อธิบาย ถึงวิธีการจําลองปัญหาเพื่อนําไปวิเคราะห์
- ฝึกให้นักศึกษาวาดแบบทั้งด้วยมือและด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ใช้สื่อการสอนที่เป็นตัวอย่างจับต้องได้
- ฝึกให้คิดวิเคราะห์เลือกวัสดุที่เหมาะสม อีกทั้งฝึกให้
วิเคราะห์กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนให้ได้ตามที่ได้ออกแบบ
ไว้

PLO 3. ส า ม า ร ถ อ อ ก แ บ บ ว ง จ ร
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ วงจรลอจิ ก วงจรควบคุ ม
แบบป้ อ นกลั บ สามารถเขี ย นชุ ด คํ า สั่ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถออกแบบ
และโปรแกรมหุ่ น ยนต์ เคลื่ อ นที่ แขนกล
อุ ต สาหกรรม สามารถจั ด ทํ า ระบบการ
มองเห็นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมได้ สามารถ
ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งจั ก รเดิ ม ให้ มี ค วามเป็ น
อัตโนมัติมากขึ้น

- ดําเนินการสอนอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน
- ยกตัวอย่างปัญหาจริงและแนวทางการวิเคราะห์โดยแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและวิธีการนําไปใช้อย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน

- ฝึกให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด เพื่อเพิ่มทักษะ
- นํากรณีศึกษาจากอุตสาหกรรม มาให้นักศึกษาฝึก คิด
วิเคราะห์ และจัดทําระบบอัตโนมัติตามความต้องการ
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ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
(Program Learning Outcome, PLO)
PLO 4. สามารถเขี ย นโปรแกรมพื้ น ฐาน
สามารถพั ฒ นาระบบ IoT และเชื่ อ มต่ อ
ระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ภายนอกได้
สามารถใช้งานระบบเครือข่ายในการสื่อสาร
ข้ อ มู ล ได้ สามารถประยุ ก ต์ ใช้ อั ล กอริ ทึ ม
หรือใช้ไลบรารี ในการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้
ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม หุ่ น ย น ต์ แ ล ะ ใ ช้
ปั ญ ญ าประดิ ษ ฐ์ ใ นการแก้ ปั ญ หาทาง
วิศวกรรมได้

กลยุทธ์การสอน
(Teaching Strategies)
- ฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาทํ าแบบฝึ ก หั ด ทางปฎิ บั ติ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม
ทักษะ
- นํากรณีศึกษาจากอุตสาหกรรม มาให้นักศึกษาฝึก คิด
วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ ทํ า ระบบ อุ ป กรณ์ ที่
ตอบสนองความต้องการ
- ส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียน
- เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาบรรยาย ให้ความรู้
สร้างแรงบรรดาลใจ
- จัดให้มีการทํา Mini-project หรือ Project

PLO 5. สามารถออกแบบระบบนิวเมติก
และไฮดรอลิกส์ที่ใช้ในการส่งกําลัง สามารถ
เลื อ กใช้ เซ็ น เซอร์ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม และ
อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบอั ต โนมั ติ
สามารถโปรแกรมชุ ด ควบคุ ม ตรรกแบบ
โปรแกรมได้ เพื่ อ ควบคุ ม การทํ างานของ
เครื่อ งจั ก รอั ต โนมั ติ มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจ
ระบบการวัดทางอุตสาหกรรม

- ฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาทํ าแบบฝึ ก หั ด ทางปฎิ บั ติ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม
ทักษะ
- นํากรณีศึกษาจากอุตสาหกรรม มาให้นักศึกษาฝึก คิด
วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ ทํ า ระบบ อุ ป กรณ์ ที่
ตอบสนองความต้องการ
- ส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียน
- เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาบรรยาย ให้ความรู้
สร้างแรงบรรดาลใจ
- จัดให้มีการทํา Mini-project หรือ Project
- ฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาทํ าแบบฝึ ก หั ด ทางปฎิ บั ติ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม
ทักษะ
- นํากรณีศึกษาจากอุตสาหกรรม มาให้นักศึกษาฝึก คิด
วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ ทํ า ระบบ อุ ป กรณ์ ที่
ตอบสนองความต้องการ
- จัดให้มีการทํา Mini-project หรือ Project
- ส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียน

PLO 6. สามารถตรวจสอบ วิ นิ จ ฉั ย
ประเมินสภาวะการทํางานของเครื่องจักรได้
ส า ม า ร ถ ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ก า ร ทํ า ง า น ใน
กระบวนการผลิต จัดทําวางผังโรงงานให้มี
ประสิทธิภาพ มีความรู้และความเข้าใจใน
ด้ า นเศรษฐศาสตร์ การลงทุ น และการ
วางแผนและบริหารงานวิศวกรรม สามารถ
ใช้ เทคโนโลยี ส าระสนเทศในการจั ด การ
ข้อมูล
PLO 7. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
โดยการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ใช้ ห ลั ก การและ
เครื่ อ งมื อ วิ เคราะห์ ท างด้ า นคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเพื่ อ ทํ า การแก้ ปั ญ หาที่
เกิดขึ้นในหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

- ตั้งโจทย์ปัญหาและฝึกให้นักศึกษานําเสนอแนวทางการ
ทดลองและขั้นตอนการดําเนินการต่างๆ ด้วยตนเอง
- จัดให้มีการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ใช้อุปกรณ์ที่มีการ
ใช้จริงในอุตสาหกรรม
- อภิ ป รายเปรี ย บเที ย บแนวคิ ด ต่ า งๆ ของนั ก ศึ ก ษา
– ให้นักศึกษาดําเนินการทดลองและนําเสนอให้ห้องเรียน

88

มคอ.2

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
(Program Learning Outcome, PLO)

กลยุทธ์การสอน
(Teaching Strategies)

PLO 8. สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความ
ห ล าก ห ล าย ใน ส ห ส าข าวิ ช าได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ สามารถทํางานในฐานะสมาชิก
ของกลุ่มและผู้นํากลุ่มได้สามารถติดต่อสื่อสาร
ด้ ว ยภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษในงาน
วิศวกรรม วิชาชีพอื่น และบุคคลทั่วไปได้อย่าง
มีประสิทธิผลด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน
การเสนอผลงาน ตลอดจนสามารถออกคําสั่ง
และรับคําสั่งงานได้อย่างชัดเจน

- ส่งเสริมให้มีการฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรมในระหว่างปิด
ภาคเรียน
- ใช้สื่อการสอน แบบฝึกหัด และการวัดผลเป็นภาษาอังกฤษ
- จัดให้นักศึกษาส่งงานเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงการนําเสนอ
ข้อมูลในห้องเรียน
- มีการวัดผลโดยการประเมินการนําเสนอข้อมูล
- แสดงตั ว อย่ า งการนํ า เสนอข้ อ มู ล ที่ ดี ใ นห้ อ งเรี ย น และ
ชี้ให้เห็นข้อดีและข้อเสียของการนําเสนอข้อมูลแบบต่างๆ

PLO 9 . มี ค ว า ม เข้ า ใจ แ ล ะ ยึ ด มั่ น ใน
จรรยาบรรณ แห่ งวิ ช าชี พ ทางวิ ศ วกรรม
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ต่อองค์กร ที่
ยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิ บั ติวิชาชีพ
วิ ศ วกรรม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บั ติ
วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมต่ อ บริ บ ทของสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม

- จัดบรรยายพิเศษจากบุคคลากรภายนอกเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพวิศกรรม
- นํากรณี ศึกษาทางดานจรรยาบรรณมาให้นักศึกษา ฝึกคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการทํางานสาธารณะ เพื่อสร้างจิตสํานึก
จิตสาธารณะ

PLO 10. ตระหนั ก ถึ ง ความจํ า เป็ น และมี
ความสามารถใน การเรี ย น รู้ ด้ ว ยตน เอง
แสวงหาความรู้พร้อมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม
เพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีพโดยยั่งยืน

- แนะนําแหล่งข้อมูลและวิธีการพิจารณาหาคีย์เวิร์ดต่างๆ
- ให้นักศึกษาฝึกทํารายงานและนําเสนอในชั้นเรียน กระตุ้นให้
เกิดการอภิปรายในชั้นเรียน
- ให้มีการทํา Mini-project หรือ Project ที่ต้องมีการค้นหา
ความรู้เพิ่มเติมเอง

4.2 กลยุทธ์ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ที่กําหนดในหลักสูตร (PLO 1 – PLO 10) จะดําเนินการ
ผ่านกระบวนการประเมินที่หลากหลาย ประกอบด้วย
1. ระดับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ได้จากทดสอบในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร (ภาพรวมผลการ
เรียนและระดับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ที่กําหนดในแต่ละรายวิชา ซึ่งรายงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละรายวิชา)
2. ผลสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจากจบการเรียนในรายวิชาต่างๆ ทุกภาคการศึกษา
3. ผลสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษา ซึ่งจะดําเนินทันทีที่จบการศึกษา
4. ผลสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะดําเนินการสํารวจทุก 2 ปี
5. ผลสํารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่า ซึ่งจะดําเนินการหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี และ 6 ปี
ผลการประเมินจะถูกนํามาวิเคราะห์และนําเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและที่
ประชุมภาควิชาฯ ทุกๆ ปีการศึกษา และสําหรับผลการประเมินจากกระบวนการที่ 1 และกระบวนการที่
2 จะมีนําเสนอทุกภาคการศึกษาเพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอนในภาคการศึกษา/ปี
การศึกษาถัดไป
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