
 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม 
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 ก  
 

คำนำ 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ฉบับนี้เปนหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 โดยไดมีการปรับปรุง ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และ

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ของสำนักงานปลัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 รวมทั ้งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

การพัฒนาประเทศและวิสัยทัศน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย โดยมุงม่ันใหผูสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ มีความรู

ทางดานวิชาการและมีทักษะดานปฏิบัติ ที่สามารถทำงานในสถานประกอบการไดเปนอยางดี สอดรับกับความ

ตองการของสถานประกอบการหรือผูใชบัณฑิต 

หลักสูตรฉบับนี้ไดจัดทำโดยมีสาระสำคัญ 8 หมวด ไดแก  

1. ขอมูลท่ัวไป  

2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  

3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

6. การพัฒนาอาจารย 

7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

8. การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 นอกจากการนำหลักสูตรไปใช ซ่ึงตองพิจารณาถึงความสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคท่ีไดกำหนด

ไวแลวนั้น ผูบริหาร ผูสอน ที่เกี่ยวของยังคงตองศึกษา ทำความเขาใจรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประสิทธิภาพ

ของการนำหลักสูตรไปใชในการเรียนการสอนและปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง 

 

คณะวิศวกรรมศาสตตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ข 

 

สารบัญ 

   หนา 

คำนำ   ก 

สารบัญ   ข 

หมวดท่ี    

 1 ขอมูลท่ัวไป 1 

 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 9 

 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 11 

 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 79 

 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 104 

 6 การพัฒนาอาจารย 106 

 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 108 

 8 การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 117 

ภาคผนวก    

 ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2560 

121 

 ข ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน 

พ.ศ. 2559         

135 

 ค ตารางสรุปเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 143 

 ง ตารางความสัมพันธของเนื้อหาดานองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชากับ

รายวิชาในหลักสูตร 

153 

 จ ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจำหลักสูตร 157 

 ฉ บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 165 

 ช คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร 169 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะ/สถาบัน/ศูนย                  คณะวิศวกรรมศาสตร  ศูนยพระนครเหนือ 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 25521941102545 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส) 

ชื่อยอ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering) 

ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.Eng. (Mechatronics Engineering) 

3. วิชาเอก (ถามี)  

     - 

4. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

         134 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

    5.1 รูปแบบ 

         หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ป 

    5.2 ประเภทของหลักสูตร  

         หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

1



 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

    5.3 ภาษาท่ีใช 

          การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ   

    5.4 การรับเขาศึกษา 

     รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

    5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายใหทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมีความรวมมือกับ

หนวยงานหรือสถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวของ โดยการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการรวมกัน 

ไดแก สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) 

    5.6 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

    6.1 สถานภาพของหลักสูตร         

           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคา

ทรอนิกสและระบบการผลิตอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

    6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

• สภาวิชาการ พิจารณาใหความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งท่ี  9/2564  วันท่ี 1 กันยายน 2564 

• สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งท่ี 9/2564  วันท่ี 15 กันยายน 2564  

 

 

 

2

                เปดดำเนินการสอน  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2565 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

    หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ในปการศึกษา 2567  



 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

    8.1 วิศวกรออกแบบ วางแผนการควบคุมระบบอัตโนมัติในภาครัฐหรือเอกชน 

8.2 อาจารย หรือผูสอนทางดานวิชาชีพควบคุมระบบอัตโนมัติ 

    8.3 นักวิจัย หรือนักวิชาการศึกษาทางดานควบคุมระบบอัตโนมัติ 

8.4 ท่ีปรึกษาโครงการ วางแผน ออกแบบการควบคุมระบบอัตโนมัติ 

    8.5 ประกอบอาชีพอิสระ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

9. ช่ือ สกุล ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 

 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

และสาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน พ.ศ./ 

ค.ศ. 

1 นายคมพันธ  ชมสมุทร 

 

อาจารย ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนยกลาง

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนยกลาง

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2554 

 

2544  

 

2546 

 

2537 

2 นายสิงหแกว ปอกเทิ่ง อาจารย ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเคร่ืองกล) 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนยกลาง

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2554 

 

2544 

 

2546 

 

2535 

3 นางสาวสุกัญญา  เชิดชูงาม อาจารย ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2559 

 

2552 

 

2559 

2550 

4 นายวัชร  สงเสริม อาจารย ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพวิเตอร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2560 

 

2554 

 

2559 

2550 

5 นายชลากร อุดมรักษาสกุล อาจารย ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2561 

 

2554 

 

2559 

2550 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

      คณะวิศวกรรมศาสตร (ศูนยพระนครเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

     11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันนั ้น มีความสำคัญอยางยิ่งตอ 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสาร 

หรือเทคโนโลยีภาคการผลิต ทำใหเกิดการพัฒนาและขยายตัวอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรม 

และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงจำเปนตองการบุคลากรท่ีมีความรูท้ังทางดานทฤษฏีและปฏิบัติท่ี

สามารถทำงาน เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทั ้งภายในประเทศและตางประเทศได 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถทำไดจากการเรงพัฒนาองคความรู การถายทอดความรูและการปรับใช

เทคโนโลยีจากภายนอก เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ ซึ ่งการพัฒนาขีด

ความสามารถทางการแขงขันทุกระดับไดถูกกำหนดไวอยางชัดเจนในทิศทางหรือยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมถึงการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community – AEC) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

การแขงขันทางดานเศรษฐกิจระดับโลก ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม เปนหนวยงานสงเสริมใหสถาบันการศึกษา พัฒนากำลังคนดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ

ขนาดกลาง ขนาดยอมและกลุมบริการ ในไทยแลนด 4.0 ท่ีตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู 

“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมีฐานความคิดหลัก คือ 

เปลี่ยนจากการผลิตสินคาดานโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย

ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม รวมทั้งแนวคิด

เรื่อง "ทักษะแหงอนาคตใหม : การเรียนรูในศตวรรษที่ 21" ที่เนนย้ำถึงความจำเปนในการเปลี่ยนแปลง

แนวคิดการจัดการศึกษา การเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดอยางสรางสรรคและเขากับบริบท

ของโลกที ่ไดเปลี ่ยนแปลงไป ดังนั ้นจึงจำปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี ่ยนแปลงดังกลาว 

ซึ่งเปนสวนสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทำใหเกิดการพัฒนาดานนวัตกรรม และขยายตัว

ของภาคการผลิตและบริการอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม ซ่ึงตองการบุคลากรทางดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส หรือทางดานระบบควบคุม

อัตโนมัติที่มีความสามารถในการแขงขัน โดยการพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถทำไดจากการเรงพัฒนา
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ความรู การถายทอดความรู และการปรับใชเทคโนโลยีจากภายนอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ภาคการผลิต

ภายในประเทศ โดยตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสรางองค

ความรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที ่เหมาะสม มาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับ

เปาหมายยุทธศาสตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ผนวกดวยกับแผน

กลยุทธท่ีสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทย จึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีตองการบุคลากรทางดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสซ่ึงมีคุณภาพ

เปนจำนวนมาก ท่ีสอดคลองกับความตองการสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต 

     11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ยุคไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0) ถือไดวาประชากรสามารถเขาถึงเทคโนโลยีไดเพิ่มมากข้ึน 

มีการใชคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนทุกแหงหน (Ubiquitous Computing) โดยใชผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบกับราคาและคาใชจายที่ถูกลง รวมทั้งสมรรถนะของเทคโนโลยีใน

ปจจุบันและคอมพิวเตอรแบบพกพา ที่สามารถสื่อสารขอมูลมัลติมีเดียไดสะดวกและรวดเร็ว นำไปสู 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจำเปนจะตองเขาถึงขอมูลขาวสารที่เชื ่อถือได ดังนั้น

จำเปนตองมีการวางแผนหลักสูตรที่ตองคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม รวมถึง

เทคโนโลยีที่เปนทั้งโอกาส และผลกระทบ ซึ่งประเทศไทยจะไดมีโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ 

ในดานวิศวกรรมตาง ๆ สามารถนำเอาองคความรู มาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และสราง

มูลคาเพิ่มจนเปนสินทรัพยทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตอง

ใชความรอบรูในการพัฒนา ดวยความรอบคอบและเปนไปตามลำดับขั้นตอน ใหสอดคลองกับวิถีชีวิต

ของสังคมไทยรวมท้ังการเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัตหินาท่ี และการดำเนินชีวิต

ดวยความเพียร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเปนภูม ิค ุ มกันในตัวที ่ด ีพร อมเผชิญ 

การเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี ้ย ังตองให

ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคน วัยทำงานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ใหมี

ความสามารถในการสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการ

พัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสโดยตรง ใหมีความรูความสามารถ และความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานในระดับมาตรฐานสากล เพื่อนำไปสูการสรางและจางงานที่มีคุณคาสูงในยุค

เศรษฐกิจและสังคม ท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนสังคมและเปดโอกาสใหบัณฑิต

ไดทำงานกับบริษัทขามชาต ิหรือมีโอกาสไปทำงานตางประเทศมากข้ึน หลักสูตรจึงฝกทักษะการสื่อสาร

ดวยภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษใหมากขึ ้น เพื ่อใหบัณฑิตมีทักษะ ความรู และ

ความสามารถที่จะเรียนรูดวยเทคโนโลยีใหม ๆ ไดอยางรวดเร็ว และรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีสังคมไทย อาเซียนและสังคมโลกในยุคดิจิทัล 
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

      12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก

ที่มีศักยภาพ ที่สามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีโดยเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรม 

เมคคาทรอนิกส จำเปนอยางยิ่งที่ตองวางแผนในการบริหารหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

เพื่อฝกฝนใหผูเรียนเกิดสมรรถนะดานวิชาชีพ การคิดวิเคราะห การแสดงออกเชิงสรางสรรครวมไปถึง

ฝกฝนทักษะตาง ๆ ท่ีจำเปนตอการทำงานในยุคปจจุบันอยางเขมงวด เพ่ือรองรับการแขงขันการทำงาน

ทั้งในประเทศและตางประเทศ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสนี้ จำเปนอยางยิ่งท่ี

ตองใหมีคุณภาพและความพรอมท่ีสามารถออกปฏิบัติงานไดทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง 

ใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและทักษะวิชาชีพ สามารถนำทรัพยากรที ่มีอยู มาใชใหเกิด

ประสิทธิภาพอยางสูงสุดตอหนวยงาน สังคม ประเทศชาติ และเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 มีสวนในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะกำลังคนที ่มีทักษะสูงในดานนี้ โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ใหเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศอยาง

ยั่งยืน 

      12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนสถาบันการศึกษาที่เนนการจัดการศึกษาเพื่อให

บัณฑิตมีคุณลักษณะที่มีทักษะทางดานตาง ๆ ดังนี้ อาทิเชน การวางแผนและการบริหารจัดการ 

การสื ่อสาร ความฉลาดทางอารมณ การคิดวิเคราะห และการแกไขปญหา การทำงานเปนทีม 

สามารถปฏิบัติงานไดจริง มีความคิดสรางสรรคท่ีทำใหสามารถประกอบอาชีพไดจริง มีพันธกิจนอกจาก

ดานการเรียนการสอน ยังมีดานการวิจัย คนควา สรางนวัตกรรมใหม ๆ และสรางองคความรูดาน 

การวิจัย ถายทอดสูชุมชน ผานการบริการวิชาการ โดยทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส เปนหลักสูตรที่มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกฝนใหผูเรียนรูจัก

การคิดวิเคราะห สรางสรรคผลงานเพื่อแกปญหาใหกับชุมชนและสังคม จึงกำหนดแนวทางการจัด 

การเรียนการสอน โดยบูรณาการการวิจยั นวัตกรรม และบริการวิชาการผานรายวิชาตาง ๆ ในลักษณะ

โครงการ เพ่ือนำผลงานของนักศึกษาไปสรางประโยชนใหกับชุมชนสังคมในสถานการณจริง และสงเสริม

ใหนักศึกษาไดมีสวนรวม ในการถายทอดความรูสูชุมชน ผานกระบวนการใหคำปรึกษาและฝกอบรมแก

ชุมชน ท้ังดานวิชาการ และวิชาชีพซ่ึงเปนไปตามนโยบาย แผนกลยุทธและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัย 

      13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ กลุมวิชาคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรและกลุมวิชาบูรณาการ ใชเรียนรวมกันทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดำเนินการสอนโดย

คณะศิลปศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ โดยเฉพาะกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ใชเรียนรวมกันทุกหลักสูตรของ

คณะวิศวกรรมศาสตร 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส และสาขาวิชาตาง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

      13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  

              ไมมี   

       13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีหนาท่ีประสานงานกับผูบริหาร อาจารยผูสอน บุคลากร เจาหนาท่ี 

ผู ม ีส วนไดส วนเสีย (stakeholder) และหนวยงานที ่เก ี ่ยวของ ทั ้งในดานเนื ้อหาสาระรายวิชา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดตารางเรียน ตารางสอบ รวมทั ้งสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู      

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การประเมินเพื ่อพัฒนาหลักสูตร ใหมีความ

สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2553 และการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

    1.1 ปรัชญา 

 มุงมั่นผลิตบัณฑิตทางดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสที่มีความรูความสามารถ ชวยพัฒนาชาติใหกาวหนา

ยั่งยืนสืบไป 

    1.2 ความสำคัญ 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) พัฒนาขึ้น เพื่อที่จะสรางบัณฑิตใหเปนกำลังสำคญัท่ี

จะสรางองคความรูและนวัตกรรมทางดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ใหสามารถตอบสนองความตองการขององคกร

ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ ตามความตองการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจสังคม และประเทศชาติตอไปได 

    1.3 วัตถุประสงค 

          1.3.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีจิตสำนึก มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีระเบียบวินัย การตรงตอเวลา มีความซ่ือสัตย

สุจริต ขยันหม่ันเพียร มีความสำนึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

1.3.2  เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรู ความเขาใจ ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เกิดการสราง 

องคความรูและนวัตกรรมทางดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสได 

1.3.3  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีทักษะความสามารถในการออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบควบคุมกลไก 

และใชงานเครื่องมืออุปกรณของเครื่องจักรกลที่อยูในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่เครื่องจักรกลทำงาน

โดยใชระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได 

1.3.4  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีกิจวินัยในการคนควาเพื่อพัฒนาตนเองใหกาวหนา

อยูเสมอ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานท่ีถูกหลักวิชาการ ซ่ึงจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

 ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย

สอดคล องและม ีมาตรฐาน

ตามท่ี สป.อว. กำหนด 

 พัฒนาหล ักส ูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิท่ีกำหนด 

 ติดตาม ประเมินผล หลักสูตร

อยางสม่ำเสมอ 

 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

 ร า ย ง านผลกา รป ร ะ เ มิ น

หลักสูตร 

 ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ

สอดคลองกับความตองการ

ของอ ุตสาหกรรมและการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

 ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม 

ความตองการปจจ ุบ ันของ

ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด า น

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

 รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจของผูใชบัณฑิตของ

สถานประกอบการ 

 คว ามพ ึ งพอ ใ จ ในท ั กษะ  

ความรู ความสามารถ ในการ

ทำงานของบัณฑิต 

 พัฒนาศักยภาพผูสอน  สงเสริมการเสนอขอตำแหนง

ทางวิชาการ 

 สงเสริมสนับสนุนการเพ่ิม

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  ท า ง ด  า น

วิชาชีพใหทันกับเทคโนโลยี

และการลาศึกษาตอเพื่อเพ่ิม

คุณวุฒิ 

 ผูสอนมีตำแหนงทางวิชาการ

เพ่ิมข้ึน 

 ผู สอนมีโอกาสพัฒนาทาง

วิชาชีพอยางตอเนื ่องและ

คุณวุฒิ การลาศึกษาตอ 

 การปรับปรุงหองปฏิบัติการ  ปรับปรุงครุภัณฑการเร ียน

ก า ร ส อ น แ ล ะ อ ุ ป ก ร ณ

เครื่องมือในหองปฏิบัติการ 

ใหมีความพรอมและเพียงพอ

ตอการเรียนการสอน 

 ม ีพ ื ้น ท่ีรองร ับให ผ ู  เ ร ี ยน

สามารถใชเรียนรูดวยตนเอง 

และรองรับงานการวิจัย การ

บริการวิชาการแกสังคม 

 มีการจัดสรรงบประมาณให

อ ย  า ง เ พ ี ย งพอต  อ ค ว า ม

ตองการของผูใชอยางตอเนื่อง 

 มีการจัดสรรหองปฏิบัติการ

ใหใชงานอยางเหมาะสมตาม

ความตองการของผูใช 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสรางของหลักสูตร  

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบงเวลาศึกษาในปการศึกษา

หนึ่ง ๆ ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเปนภาคการศึกษาบังคับ ไดแก 

               (1) ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First Semester)  ตั้งแตเดือนมิถุนายนเปนตนไปเปนเวลา 16 สัปดาห 

รวมท้ังเวลาสำหรับการสอบดวย 

               (2) ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second Semester) ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปเปนเวลา 16 สัปดาห 

รวมท้ังเวลาสำหรับการสอบดวย 

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

      การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร และมหาวิทยาลัยอาจดำเนินการเปดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร อน (Summer 

Session) ซึ ่งกำหนดไวใหเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ ใชเวลาศึกษา 8 สัปดาห รวมทั้งเวลาสำหรับ 

การสอบดวย โดยใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

   1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

                 ไมมี 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

    2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

             ภาคการศึกษาท่ี  1            มิถุนายน - ตุลาคม 

             ภาคการศึกษาท่ี  2            พฤศจิกายน - มีนาคม 

             ภาคการศึกษาฤดูรอน         มีนาคม - พฤษภาคม 

    2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

              (1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา หรือ 

 (2) ผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือเทียบเทา 

หรือ 

 (3) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ศึกษาโดย

การเทียบโอนผลการเรียน หรือ 

 (4) สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน 
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 (5) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือใหเปนไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

          การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

      (1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ 

      (2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 

นวัตกรรม (สป.อว.) 

    2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

           จากการสำรวจขอมูลหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันและใกลเคียงจากมหาวิทยาลัยอื ่น และ 

การสัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พรอมทั้งการศึกษาและวิเคราะหขอมูล มคอ.7 ปการศึกษาท่ี

ผานมา พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนมากจะมีปญหาความกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวใหเขากับบริบทของ

มหาวิทยาลัย ท่ีเปนการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมีความแตกตางจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทั้งในดานการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดตารางเรียน การใชชีวิตประจำวันในรั้วมหาวิทยาลัย 

แหลงขอมูลที่จำเปนอยางยิ่งตอการเรียนรู และการใหคำปรึกษาทั้งทางดานวิชาการและปญหาสวนตัว 

จากการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมยังพบวา นักศึกษาแรกเขาสวนมากมีทักษะและพื้นฐานความรูทางวิชาชีพอยู

ในระดับนอย โดยเฉพาะความรูพื้นฐานทาง คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และภาษาอังกฤษ ซึ่งไมเพียงพอตอ

การตอยอดความรูในขั้นสูงขึ้น สงผลทำใหการเรียนของนักศึกษาแรกเขามักมีระดับคะแนนเฉลี ่ยต่ำ 

ในภาคการศึกษาท่ี 1 และสงผลถึงภาคการศึกษาตอ ๆ มา   

    2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

(1) จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม แนะนำขั้นตอนและวิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การแบง

เวลาเรียนและกิจกรรมใหเหมาะสม การใชหองสมุด การบริการ กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ สิ่งอำนวย

ความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจำเปนตอการเรียนของนักศึกษา 

(2) จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษา ที่มอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษา มีกิจกรรมใหคำแนะนำแกนักศึกษา 

ทั้งดานวิชาการและปญหาสวนตัวที่สามารถใหคำปรึกษาได มีการกำกับ ติดตาม ผลการใหคำปรึกษา 

ประเมินผลจากนักศึกษาท่ีมาขอเขาพบทุกคน นำผลการประเมินไปปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

(3) จัดการสอนเสริมใน รายวิชา/กิจกรรม ที่พบวามีปญหา ไดแก คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และภาษาอังกฤษ 

โดยคณะวิศวกรรมศาสตรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(4) จัดกิจกรรมทางวิชาการหรือสอดแทรกในการสอนผานรายวิชาในสาขา ภายใตการดูแลของอาจารยท่ี

ปรึกษาหรือผูสอนหรือนักศึกษารุนพ่ี  

(5) มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง ทุกกิจกรรมในขอ (1) – (4) อยางตอเนื่อง 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

       2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ  5  ป 

2.5.1 จำนวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา (หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ) 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปท่ี 1 25 25 25 25 25 

ช้ันปท่ี 2 - 25 25 25 25 

ช้ันปท่ี 3 - - 25 25 25 

ช้ันปท่ี 4 - - - 25 25 

รวม 25 50 75 100 100 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - 25 25 

   

2.5.2 จำนวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา (หลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ) 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปท่ี 3 25 25 25 25 25 

ช้ันปท่ี 4 - 25 25 25 25 

รวม 25 50 50 50 50 

คาดวาจะจบการศึกษา - 25 25 25 25 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

2.5.3 จำนวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา (หลักสูตรเทียบโอน ภาคสมทบ) 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปท่ี 3 25 25 25 25 25 

ช้ันปท่ี 4 - 25 25 25 25 

รวม 25 50 50 50 50 

คาดวาจะจบการศึกษา - 25 25 25 25 

 

 2.6   งบประมาณตามแผน 

           2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ และ หลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

คาบำรุงการศึกษา 

คาลงทะเบียน และคา

สนับสนุนการจัดการเรียน 

การศึกษาแบบเหมาจาย 

(จำนวนเงิน/เทอม/คน) 

1,500,000 3,000,000 3,750,000 4,500,000 4,500,000 

เงินงบประมาณแผนดิน 150,000 300,000 375,000 450,000 450,000 

รวมรายรับ 1,650,000 3,300,000 4,125,000 4,950,000 4,950,000 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

หลักสูตรเทียบโอน ภาคสมทบ 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

คาบำรุงการศึกษา 

คาลงทะเบียน และคา

สนับสนุนการจัดการเรียน 

การศึกษาแบบเหมาจาย 

(จำนวนเงิน/เทอม/คน) 

1,250,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

รวมรายรับ 1,250,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

 

2.6.2  งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ และ หลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบดำเนินงาน      

1. คาใชจายบุคลากร 1,203,428 1,275,634 1,352,172 1,433,302 1,519,300 

2. คาใชจายดำเนินงาน 254,200 429,200 516,700 604,200 604,200 

3. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 675,000 1,350,000 1,687,500 2,025,000 2,025,000 

รวม ก. 2,132,628 3,054,834 3,556,372 4,062,502 4,148,500 

ข. งบลงทุน           

คาครุภัณฑ 200,000 400,000 500,000 500,000 500,000 

รวม ข. 200,000 400,000 500,000 500,000 500,000 

รวม ก. + ข. 2,332,628 3,454,834 4,056,372 4,562,502 4,648,500 

จำนวนนักศึกษา 50 คน 100 คน 125 คน 150 คน 150 คน 

สรุปคาใชจายเฉลี่ยตอหวั (บาท) 46,653 34,548 32,451 30,417 30,990 

   

15



 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

หลักสูตรเทียบโอน ภาคสมทบ 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบดำเนินงาน      

1. คาใชจายบุคลากร - - - - - 

2. คาใชจายดำเนินงาน 376,500 489,000 489,000 489,000 489,000 

3. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 312,500 625,000 625,000 625,000 625,000 

รวม ก. 689,000 1,114,000 1,114,000 1,114,000 1,114,000 

ข. งบลงทุน           

คาครุภัณฑ - - - - - 

รวม ข. - - - - - 

รวม ก. + ข. 689,000 1,114,000 1,114,000 1,114,000 1,114,000 

จำนวนนักศึกษา 25 คน 50 คน 50 คน 50 คน 50 คน 

สรุปคาใชจายเฉลี่ยตอหวั (บาท) 27,560 22,280 22,280 22,280 22,280 

 

   2.7 ระบบการศึกษา 

                  แบบชั้นเรียน 

         แบบทางไกลผานสิ่งพิมพเปนสื่อหลัก 

         แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

         แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-Learning) 

                            แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

                            แบบอ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................. 

   2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

       นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาอื่น ในระดับอุดมศึกษามากอน หรือผูสำเร็จ

การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เมื ่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอน 

ผลการเรียนได ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอน

ผลการเรียน พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

    3.1 หลักสูตร 

         3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 หนวยกิต 

         3.1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป   

         โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

                  ดังนี้ 

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต 

ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต 

ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 

ก.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต 

ก.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 

ก.6 กลุมวิชาบูรณาการ 4 หนวยกิต 
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 98 หนวยกิต 

ข.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

31 

14 

17 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

ข.2 วิชาเฉพาะดาน 

- กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

- กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

67 

52 

15 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

   3.1.3 รายวิชา 

 รหัสวิชา  ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจำนวน 9 ตัว จำแนกตามแผนภูมิ ดังนี้  

AA X XX X X XX

ลําดับวิชาในกลุม (0 – 99)

ชั้นปท่ีควรศึกษา

กลุมวิชา

สาขาวิชา

ระดับการศึกษา

คณะ

นก. (ท -ป - น)

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา

ชั่วโมงปฏิบัติ

ชั่วโมงทฤษฎี

หนวยกิต

 

เชน  LA2011101 ST2012201 BA2013204 EN2052207 

 รหัสคณะ 

EN  คณะวิศวกรรมศาสตร (Faculty of Engineering) 

ST คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) 
 

 รหัสสาขาวิชา 

01 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

02 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

03 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

04 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

06 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

 ระดับการศึกษา             

2 ปริญญาตรี    

 กลุมวิชา                     

1    กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 2 กลุมวิชาชีพบังคับ                         

3-9 กลุมวิชาชีพเลือก 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กำหนดรหัสวิชาดังนี้ 

GE X XX X X XX

ลําดับวิชาในกลุม (0 – 99)

ชั้นปท่ีควรศึกษา

สภาพรายวิชา

กลุมวิชา

ระดับการศึกษา

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

นก. (ท -ป - น)

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา

ชั่วโมงปฏิบัติ

ชั่วโมงทฤษฎี

หนวยกิต

 
 กลุมวิชา    

10 กลุมวิชาภาษาไทย   20 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

  30 กลุมวิชาสังคมศาสตร   40 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

  50 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 60 กลุมวิชาคณิตศาสตร 

  70 กลุมวิชาวิทยาศาสตร   80 กลุมวิชาบูรณาการ 

                     81 กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร     82 กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร                                         

 สภาพรายวิชา        

0 วิชาไมบังคับ           1 วิชาบังคับ  

 ระดับการศึกษา     

  2 ปริญญาตรี 

เชน  GE2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

 

   รายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต ประกอบดวย 

กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 Thai for Communication  

GE2100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Thai for Business Communication  

GE2100103 ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ  3(3-0-6) 

 Thai for Presentation  

GE2100106 การสรรคสรางภาษาเพ่ือพัฒนาชีวิต  3(3-0-6) 

 Language Creativity for Life Development  

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค  3(3-0-6) 

 Technical English  

GE2200102 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  3(3-0-6) 

 English for Careers  

GE2200103 การอานภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Reading  

GE2200104 การฟงภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Listening  

GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Conversation  

GE2200106 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

 Fundamental Chinese  

GE2200107 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  

GE2200108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู   3(3-0-6) 

 English for Learning  
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2200109 ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Communication Skills  

GE2200110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในท่ีสาธารณะและการโตวาที 3(3-0-6) 

 English for Public Speaking and Debate  

GE2200111 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน  3(3-0-6) 

 English for Online Business  

GE2200112 ภาษาอังกฤษผานวรรณกรรมในสื่อ  3(3-0-6) 

 English via Media Literature  

GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร   3(3-0-6) 

 English from Movies  

GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

 Language and Culture  

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชา 

ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย   3(3-0-6) 

 Social Dynamics and Modernity  

GE2300102 มนุษยสัมพันธ   3(3-0-6) 

 Human Relations  

GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย   3(3-0-6) 

 Research Methodology  

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ   3(3-0-6) 

 Law and Professional Ethics  

GE2300108 อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 

 ASEAN Studies  

GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดี มีสุข      3(3-0-6) 

 Quality of Life and Well-Being Development  

GE2300111 ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy to Sustainable Development  
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2300112 ชุมชนศึกษา  3(3-0-6) 

 Community Studies  

GE2300113 วัยใส ใจสะอาด    3(3-0-6) 

 Youngster with Good heart  

GE2400102 จิตวิทยาท่ัวไป    3(3-0-6) 

 General Psychology  

GE2400103 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 

 Thai Studies  

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 

 Personality Development  

GE2400105 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self-Development  

GE2400109 ทักษะการรูสารสนเทศ   3(3-0-6) 

 Information Literacy Skills  

GE2400110 จิตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน   3(3-0-6) 

 Mental Wisdom for Self-Development  

กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2500101 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical  Education  

GE2500102 ลีลาศ  1(0-2-1) 

 Social Dance  

GE2500103 กีฬาประเภททีม  1(0-2-1) 

 Team  Sports  

GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล  1(0-2-1) 

 Individual Sports  

GE2500105 นันทนาการ (Recreation) 1(0-2-1) 

 Recreation  
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2500106 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทย            1(0-2-1) 

 Martial Art with Thai Boxing  

GE2500107  การฝกดวยน้ำหนักเพ่ือสุขภาพ   1(0-2-1) 

 Weight Training for Health  

GE2500108 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

 Jogging for Health  

กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2600101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

 Fundamental Mathematics  

GE2600102 สถิติเบื้องตน   3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  

GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life  

GE2600104 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ   3(3-0-6) 

 Data Analysis Using Statistical Package Program  

GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 

 Science in Daily Life  

GE2700102 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 

 Environment and Resource Management  

GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี    3(3-0-6) 

 Life and Technology  

GE2700104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  3(3-0-6) 

 Science and Disruptive Technology  

GE2700105 การใชชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 

 Green Living  
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กลุมวิชาบูรณาการ 4 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2810101 โลกในศตวรรษท่ี 21   2(2-0-4) 

 World in 21st Century  

GE2810102 การพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ  2(2-0-4) 

 Self-Development for Careers  

GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก   2(2-0-4) 

 Life and Positive Thinking  

GE2810104 การออกกำลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ   2(2-0-4) 

 Exercise and Sports for Health  

GE2810105 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ   2(2-0-4) 

 Activities for Health  

GE2810106 จิตอาสาและการปองกันสาธารณภัย   2(2-0-4) 

 Volunteer Spirit and Disaster Prevention  

GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสรางสรรคของมนุษย   2(2-0-4) 

 Human Innovative and Creative Design Thinking  

GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร  2(2-0-4) 

 I Love RMUTP  

กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร   2(2-0-4) 

 Miscellaneous  Mathematics  

GE2820102 วิทยาศาสตรกับการดำรงชีวิต   2(2-0-4) 

 Science for Living  

GE2820103 วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 

 Material and Application in Daily Life  

GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแกปญหา    2(2-0-4) 

 Thinking Decision Making and Problem Solving  
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2820105 การเปลี่ยนผานสูเทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือความยั่งยืน   4(4-0-8) 

 The Transition to Green Technology for Sustainability  

GE2820106 ทรัพยสินทางปญญาเพ่ืออุตสาหกรรมสีเขียว 4(4-0-8) 

 Intellectual Property for Green Industry  
 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ 98 หนวยกิต ประกอบดวย 

ข.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 31 หนวยกิต 

- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 14 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

EN2061101 คณิตศาสตรเมคคาทรอนิกส 3(3-0-6) 

 Mechatronic Mathematics  

ST2031101 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 Calculus 1 for Engineers  

ST2041103 เคมีสำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 Chemistry for Engineers  

ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 1(0-2-1) 

 Chemistry for Engineers Laboratory  

ST2051107 ฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร  

Physics 1 for Engineers 

3(3-0-6) 

ST2051108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร 1(0-2-1) 

 Physics 1 for Engineers Laboratory  

 

- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 17 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

EN2013201 พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟา  

Fundamentals of Electrical Engineering 

3(2-2-5) 

EN2021101 กลศาสตรวิศวกรรม  

Engineering Mechanics 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม  

Engineering Drawing 

3(2-3-4) 

EN2031201 สถิติวิศวกรรม  

Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  

Computer Programming 

3(2-2-5) 

EN2061102 การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  

Basic Engineering Training 

2(1-3-2) 

 

ข.2 วิชาเฉพาะดาน 67 หนวยกิต 

- กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 52 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

EN2002301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

Preparation for Cooperative Education 

1(0-2-1) 

EN2062101 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

Mechatronics Engineering 

3(3-0-6) 

EN2062202 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส  

Circuits and Electronics System 

3(2-3-4) 

EN2062203 การควบคุมไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 

Hydraulics and Pneumatics Control 

3(2-3-4) 

EN2062204 เซนเซอรในงานอุตสาหกรรม 

Industrial Sensors 

3(2-3-4) 

EN2062205 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต 

Computer Aided Design and Manufacturing 

3(2-3-4) 

EN2062206 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรในระบบอัตโนมัติ 

Programmable Logic Controller in Automation Systems 

3(2-3-4)  

EN2062207 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 1  

Mechatronics Engineering Laboratory 1 

1(0-3-0) 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

EN2062308 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 2  

Mechatronics Engineering Laboratory 2 

1(0-3-0) 

EN2062309 อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัต ิ

Manufacturing Automation 

3(3-0-6) 

EN2062310 ไมโครโปรเซสเซอรและการเชื่อมตอ 

Microprocessors and Interfacing 

3(2-3-4) 

EN2062311 การสื่อสารขอมูลทางอุตสาหกรรมและโครงขาย 

Industrial Data Communication and Networks 

3(2-3-4) 

EN2062312 หุนยนตอุตสาหกรรมและแมชีนวิชัน  

Industrial Robotics and Machine Vision 

3(2-3-4) 

EN2062313 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 

Automatic Machine Engineering 

3(2-3-4) 

EN2062314 การบริหารงานอุตสาหกรรม 

Industrial Management 

3(3-0-6) 

EN2062315 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  

Pre-Project on Mechatronics Engineering 

1(1-0-2) 

EN2062416 การจำลองและระบบควบคุม 

Modeling and Control Systems 

3(2-3-4) 

EN2062417 โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  

Mechatronics Engineering Project 

3(0-6-3) 

EN2062418 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  6(0-40-0) 

 Cooperative Education for Mechatronics Engineering  

            ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553  หรือ 

มติของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส และ

วิชากรณีศึกษาทางวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส 

EN2062419 การฝกงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 3(0-40-0) 

 Practice for Mechatronics Engineering  

EN2062420 กรณีศึกษาทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 3(3-0-6) 

 Case Studies for Mechatronics Engineering  
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- กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 15 หนวยกิต โดยใหเลือกศึกษาขามกลุมวิชาได 

1)  กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

EN2032301 การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

3(3-0-6) 

EN2032302 การศึกษางานอุตสาหกรรม 

Industrial Work Study 

3(3-0-6) 

EN2032303 วิศวกรรมการบำรุงรักษา 

Maintenance Engineering 

3(3-0-6) 

EN2032305 การวางแผนและควบคุมการผลิต  

Production Planning and Control 

3(3-0-6) 

EN2032306 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม  

Engineering Economy 

3(3-0-6) 

EN2032307 การวิจัยการดำเนินงาน  

Operation Research 

3(3-0-6) 

EN2032308 วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 

3(3-0-6) 

EN2032401 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  

Industrial Plant Design 

3(3-0-6) 

EN2033202 การบริหารงานวิศวกรรม  

Engineering Management 

3(3-0-6) 

EN2063301 สัมมนาทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

Seminar on Mechatronics Engineering 

1(0-2-1) 

EN2063402 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  

Industrial Engineering Laboratory for Mechatronics Engineering 

1(0-3-0) 

2)  กลุมวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบการผลิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

EN2021202 เธอรโมไดนามิกส 

Thermodynamics 

3(3-0-6) 

EN2031102 กระบวนการผลิต  

Manufacturing Processes 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

EN2031103 วัสดุวิศวกรรม  

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

EN2032403 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
Mechanical Engineering Laboratory for Mechanics Engineering 

1(0-3-0) 

EN2033410 เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต  

Techniques to Increase Productivity 

3(3-0-6) 

EN2063303 กลศาสตรของวัสดุ 

Mechanics of Materials 

3(3-0-6) 

EN2063304 การออกแบบชิ้นสวนเครือ่งจักรกล 

Design of Machine Elements 

3(3-0-6) 

3)  กลุมวิชาวิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

EN2063305 ระบบคอมพิวเตอรและการเชื่อมโยง  

Computer Systems and Interfacing 

3(3-0-6) 

EN2063306 ระบบสมองกลฝงตัว  

Embedded System 

3(2-3-4) 

EN2063307 การจำลองเหตุการณในโรงงานอัตโนมัติ 

Simulation in Factory Automation 

3(2-3-4) 

EN2063308 วิศวกรรมการบำรงุรักษาทางเมคคาทรอนิกส 

Maintenance Engineering for Mechatronics 

3(3-0-6) 

EN2063309 ปญญาประดิษฐ 

Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 

EN2063310 ระบบควบคุมปอนกลับ  

Feedback Control System 

3(2-3-4) 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต  

เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยไมซ้ำกับ

รายวิชาที ่ศึกษามาแลวในระดับปริญญาตรี และตองไมเปนรายวิชาที ่ไมนับหนวยกิต หรือเลือกศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีมีความรวมมือ ท้ังนี้ข้ึนอยูดุลพินิจและความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
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          3.1.4 แผนการศึกษาเสนอแนะ 

ปท่ี 1/ ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

GE22001XX วิชากลุมภาษาตางประเทศ 3 3 0 6 

GE250010X วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ      1 0 2 1 

ST2031101 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 3 0 6 

ST2041103 เคมีสำหรับวิศวกร 3 3 0 6 

ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 1 0 2 1 

ST2051107 ฟสิกส 1  สำหรับวิศวกร 3 3 0 6 

ST2051108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร 1 0 2 1 

EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 3 4 

EN2062101 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 3 3 0 6 

รวม 21 17 9 37 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  26 

ปท่ี 1/ ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

GE22001XX วิชากลุมภาษาตางประเทศ 3 3 0 6 

GE2XXXXXX วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 3 0 6 

GE250010X วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ      1 0 2 1 

GE28XXXXX วิชากลุมบูรณาการดานสังคมศาสตร 2 2 0 4 

EN2013201 พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟา 3 2 2 5 

EN2021101 กลศาสตรวิศวกรรม 3 3 0 6 

EN2061101 คณิตศาสตรเมคคาทรอนิกส 3 3 0 6 

EN2061102 การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 2 1 3 2 

รวม 20 17 7 36 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  24 
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ปท่ี  2 /ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

GE22001XX วิชากลุมภาษาตางประเทศ 3 3 0 6 

GE2XXXXXX วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  3 3 0 6 

GE28XXXXX วิชากลุมบูรณาการดานวิทยาศาสตร 2 2 0 4 

EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 2 2 5 

EN2062202 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส 3 2 3 4 

EN2062203 การควบคุมไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 3 2 3 4 

EN2062207 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 1 1 0 3 0 

รวม 18 14 11 29 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  25 

 

ปท่ี  2 /ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

GE210010X วิชากลุมภาษาไทย 3 3 0 6 

GE22001XX วิชากลุมภาษาตางประเทศ 3 3 0 6 

GE2XXXXXX วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 3 3 0 6 

EN2031201 สถิติวิศวกรรม  3 3 0 6 

EN2062204 เซนเซอรในงานอุตสาหกรรม 3 2 3 4 

EN2062205 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ 

และการผลิต 

3 2 3 4 

EN2062206 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรใน

ระบบอัตโนมัติ 

3 2 3 4 

รวม 21 18 9 36 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  27 
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ปท่ี  3 /ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

EN2062309 อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัต ิ 3 3 0 6 

EN2062310 ไมโครโปรเซสเซอรและการเชื่อมตอ 3 2 3 4 

EN2062311 การสื่อสารขอมูลทางอุตสาหกรรม 

และโครงขาย 

3 2 3 4 

EN2062313 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 3 2 3 4 

EN20XXXXX วิชาเลือกทางวิศวกรรม 1 3 X X X 

EN20XXXXX วิชาเลือกทางวิศวกรรม 2 3 X X X 

รวม 18 X X X 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  xx 

 

ปท่ี 3/ ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

EN2002301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1 0 2 1 

EN2062308 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 2 1 0 3 0 

EN2062312 หุนยนตอุตสาหกรรมและแมชีนวิชัน 3 2 3 4 

EN2062314 การบริหารงานอุตสาหกรรม 3 3 0 6 

EN2062315 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเมคคา- 

ทรอนิกส 

1 1 0 2 

EN20XXXXX วิชาเลือกทางวิศวกรรม 3 3 X X X 

EN20XXXXX วิชาเลือกทางวิศวกรรม 4 3 X X X 

รวม 15 X X X 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  xx 
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ปท่ี  4 /ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

EN2062418 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเมคคา- 

ทรอนิกส 

6 0 40 0 

รวม 6 0 40 0 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  40 

 

ปท่ี 4/ ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

EN2062416 การจำลองและระบบควบคุม 3 2 3 4 

EN2062417 โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 3 0 6 3 

EN20XXXXX วิชาเลือกทางวิศวกรรม 5 3 X X X 

XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 X X X 

XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 X X X 

รวม 15 X X X 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  xx 
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          3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษากำหนดไวดังนี้ 

ชั้นป รายละเอียด 

1 

 

มีความรูความเขาใจพ้ืนฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรม 

เบ้ืองตนไดอยางถูกตอง 

2 

 

มีความสามารถในการวิเคราะห ความรู พื ้นฐานทางดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส เพื ่อวางแผน และปฏิบัติ 

การทดลอง ทดสอบอุปกรณดวยความปลอดภัยไดอยางถูกตอง 

3 

 

มีความสามารถในการประยุกต วิเคราะหหาสาเหตุ ประเมินสถานการณแกปญหา ดวยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม

อยางเปนระบบ ถูกตองตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ 

4 

 

มีความสามารถในการสรางอุปกรณ สามารถบูรณาการสรางองคความรูเพื่อออกแบบ แกไข ปรับปรุงระบบ หรือ 

สรางนวัตกรรม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอุตสาหกรรมทางดานระบบการผลิตอัตโนมัติ ถูกตองตาม

มาตรฐานสากล 

การออกแบบรายวิชาในแตละชัน้ป และสมรรถนะวิชาชีพท่ีคาดหวัง 

ชั้นป รายวิชาตาง ๆ ท่ีออกแบบใหนักศึกษาเรียน 

เพ่ือใหไดผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

สมรรถนะวิชาชีพท่ีตองการประเมินหรือทดสอบ 

ในแตละชัน้ป 

1 1. คณิตศาสตรเมคคาทรอนิกส 

2. แคลคูลสั 1 สำหรับวิศวกร 

3. ฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร 

4. เคมีสำหรับวิศวกร 

5. เขียนแบบวิศวกรรม 

6. การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-3-4) 

2(1-3-2) 

การทดสอบสมรรถนะ: คำนวณ และเขียนแบบช้ินงาน

ตามใบงานไดอยางสมบูรณ 

2 1. พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟา 

2. วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส 

3. การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

4. โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรฯ 

5. การควบคุมไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 

3(2-2-5) 

3(2-3-4) 

3(2-2-5) 

3(2-3-4) 

3(2-3-4) 

การทดสอบสมรรถนะ: เขียนโปรแกรมในงานระบบ

ควบคุมอัตโนมัติเบ้ืองตนตามใบงานไดอยางสมบูรณ 

3 1. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

2. เซนเซอรในงานอุตสาหกรรม 

3. ไมโครโปรเซสเซอรและการเช่ือมตอ 

4. หุนยนตอุตสาหกรรมและแมชีนวิชัน 

5. ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 1 

6. ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 2 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-3-4) 

3(2-3-4) 

1(0-3-0) 

1(0-3-0) 

การทดสอบสมรรถนะ : ออกแบบระบบอัตโนมัตไิด

ถูกตองตามมาตรฐานสากล 

4 1. สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

2. โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

6(0-40-0) 

3(0-6-3) 

การทดสอบสมรรถนะ : สรางระบบอัตโนมัตไิดถูกตอง

ตามมาตรฐานสากล 
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3.1.6 คำอธิบายรายวิชา   

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 กลุมวิชาภาษาไทย 

GE2100101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Thai for Communication  

 การใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนประเภท

ตาง ๆ  

 Thai language usage; language and communication; listening; speaking, reading,  and 

writing skills 

GE2100102 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Thai for Business Communication  

 การใชภาษาไทย ความรูท่ัวไปและแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ

ประเภทตาง ๆ  การเขียนสมัครงาน การเขียนบันทึกและรายงานทางธุรกิจ การเขียนโครงการ

ทางธุรกิจ  

 Thai language usage; general knowledge and concept of business communication; 

writing business letters; application writing; memo and business report writing; 

project proposal writing 

GE2100103 ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ 3(3-0-6) 

 Thai for Presentation  

 พื้นฐานการนำเสนอ การใชภาษาในการนำเสนอ รูปแบบและวิธีการนำเสนอ เทคนิค     

การนำเสนอท่ีดี การเลือกใชเครื่องมือในการนำเสนอ 

 Basic of presentation; language usage for presentation; presentation formats and 

methods; effective presentation techniques; choosing presentation tools 

GE2100106 การสรรคสรางภาษาเพ่ือพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 Language Creativity for Life Development  

 การฟงอยางพิเคราะห การเลือกสรรและเรียบเรียงถอยคำใหเหมาะความ การจับประเด็นสำคัญ

รูเทาทันการอาน การเขียนมุงสรรคสรางงานใหมและการปรับใชนวัตกรรมเพ่ือนำเสนอ 

 Analytical listening; word selection and sorting words; reading comprehension and 

discretion; writing to create new work, and applying innovation to present 
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 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค                    3(3-0-6) 

 Technical English  

 การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ  คำศัพทและสำนวนเกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความ

สำคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจำแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ 

การบรรยายกระบวนการ ความสัมพันธของเหตุและผล  

 English usage for careers in technical fields; technical terms and work-related 

expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; 

instructions; process description; cause and effect relationship 

GE2200102 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ                  3(3-0-6) 

 English for Careers  

 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคนในสถานประกอบการ 

การนัดหมายทางธุรกิจ การนำเสนอผลประกอบการ การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ 

การตอวาและการแกปญหาขอรองทุกข การรายงานความกาวหนาของการดำเนินงาน  

 English communication in various careers; meeting people in the workplace; 

making an appointment in business; giving presentations about company 

performance; describing products and services; making and dealing with 

complaints; reporting progress on work 

GE2200103 การอานภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 

 English Reading   

 การใชพจนานุกรมออนไลน การเดาความหมายของคำศัพทจากบริบท โครงสรางของประโยค 

องคประกอบที่ชวยในการอาน เทคนิคการอาน ทักษะการอานจับใจความและสรุปใจความ

สำคัญ   

 Using online dictionaries; guessing meaning from context; sentence structures; 

components of reading comprehension; reading techniques; reading for main 

ideas and summarizing 
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GE2200104 การฟงภาษาอังกฤษ                   3(3-0-6) 

 English Listening  

 การฟงภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน การฟงบทสนทนา การฟงระดับ

ยอหนา การฟงบทความและตอบคำถาม ทักษะการฟงเพ่ือจับใจความและเทคนิคการฟง  

 English listening skills in various situations in daily life; listening to dialogues, 

paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and 

listening techniques  

GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 

 English Conversation   

 การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณตาง ๆ ใหถูกตองและเหมาะสม  การทำความรูจัก

และการสรางความคุนเคย การเลือกซื้อสินคา การบอกที่ตั้งและทิศทาง การใชภาษาอังกฤษ 

ในรานอาหาร การใชภาษาอังกฤษในโรงแรม การเดินทางทองเท่ียว  

 Conversation in various situations; getting acquainted; going shopping; asking for 

locations and directions; eating out; staying in a hotel; traveling  

GE2200106 ภาษาจีนพ้ืนฐาน                         3(3-0-6) 

 Fundamental Chinese   

 ระบบพินอิน  การทักทายและการแนะนำตัว  การใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคลและสมาชิก 

ในครอบครัว  การบอกกิจวัตรประจำวัน  การซ้ือของและการสั่งอาหาร  และการถามทาง 

 Pinyin system; greetings and introductions; talking about personal information 

and family members; talking about daily routines; shopping and ordering food; 

asking for directions   

GE2200107 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร               3(3-0-6) 

 Chinese for Communication   

 การออกเสียง คำศัพทและสำนวนภาษาจีนท่ีใชในชีวิตประจำวัน การสนทนาโตตอบ การเขียน

จดหมายโตตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 Phonetic; vocabulary; and expression used in daily life; dialogue, correspondence; 

writing e-mail 
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GE2200108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู 3(3-0-6) 

 English for Learning  

 การใชสำนวนและโครงสรางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ไดแกการทักทาย

และการแนะนำตัว การบรรยายบุคคลสิ ่งของ สถานที ่ การบรรยายเหตุการณในอดีต             

การบรรยายเหตุการณ และการคาดการณในอนาคต 

 English usage of expressions and structures for daily communication; greetings and 

introductions; describing people; describing things; describing places; describing 

past events; describing future plans and predictions 

GE2200109 ทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

 English Communication Skills  

 การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได

ถูกตองตามสถานการณตาง ๆ การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไป การกำหนด

เงื่อนไข การหาขอมูลในสื่อออนไลน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลขาวสาร การให

คำแนะนำ  

 Development of basic skills for listening, speaking, reading, and writing in various 

situations; comparison; general instructions; conditions; searching for online 

information; exchanging opinions and information; giving advice 

GE2200110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในท่ีสาธารณะและการโตวาที 3(3-0-6) 

 English for Public Speaking and Debate  

 ภาษาอังกฤษสำหรับการพูดในท่ีสาธารณะและการโตวาที ประวัติความเปนมาของการพูดในท่ี

สาธารณะ สวนประกอบสำคัญของการพูด  การประยุกตใชเทคนิคการพูด และสัทอักษรสากล 

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการพูดในท่ีสาธารณะและการนำเสนอในท่ีสาธารณะ 

 English for public speaking and debate; history of public speaking; essential 

components of speech; application of speaking techniques and the International 

Phonetic Alphabets (IPA); technology for public speaking and public presentation 
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GE2200111 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน       3(3-0-6) 

 English for Online Business  

 ภาษาอังกฤษที่เนนใหผูประกอบธุรกิจสามารถสื่อสารและทำธุรกิจผานระบบออนไลน

โดยเฉพาะการติดตอกับลูกคาชาวตางชาติ โดยใชคำศัพท  สำนวน  โครงสรางไวยากรณ

ในดานการนำเสนอสินคา การโฆษณาสินคา การติดตอภาษาอังกฤษผานระบบสังคมออนไลน 

การทำธุรกรรมออนไลน  การขายของออนไลนและกลยุทธการขายของออนไลน 

 English for entrepreneurs in communicating and running online business, especially in 

contacting foreigners using vocabulary, expressions, and grammatical structures 

in these aspects; product presentation; product advertisement; social network 

communication; online banking; and strategies in online sales 

GE2200112 ภาษาอังกฤษผานวรรณกรรมในส่ือ       3(3-0-6) 

 English via Media Literature   

 การใชภาษาอังกฤษในวรรณกรรมสื่อตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน เพลงและภาพยนตร ละคร สื่อ

สังคมออนไลน และขอมูลตามกระแสสังคม การตระหนักรูทางสังคมในการใชสื่อสังคมออนไลน 

 English usage for media literature in daily life; songs and movies; soap opera; 

social media and current social trends; social awareness 

GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร                                       3(3-0-6) 

 English from Movies                                           

 สำนวนและสแลงภาษาอังกฤษจากภาพยนตร การออกเสียง วัจนภาษาและอวัจนภาษา บริบท

ทางวัฒนธรรมตาง ๆ รวมถึงการนำไปใชในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

 English idioms and slangs from movies; pronunciation; verbal and nonverbal 

communications; various culture contexts; and applying for daily life 
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GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม                   3(3-0-6) 

 Language and Culture   

 หลักการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในฐานะเปนภาษาสากล การสื่อสารโดยการใช 

วัจนภาษาและอวัจนภาษา วัฒนธรรมจากคนหลากหลายเชื ้อชาติ การสื ่อสารระหวาง

วัฒนธรรมท่ีคลายคลึงกันและแตกตางกัน หลักมารยาทสากลในการสื่อสาร หลักการสื่อสารใน

บริบทตาง ๆ การประยุกตใชภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมดวยความคิดเชิงสรางสรรค 

 Principles in using English in communication as an international language; verbal and 

nonverbal communication; culture from people in different countries and 

nationalities; intercultural communication in similarities and differences; principles 

in intercultural manners in communication; principles in communication in 

different contexts; applying English language and culture with creative thinking 

 

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย       3(3-0-6) 

 Social Dynamics and Modernity  

 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม โครงสรางสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและ

กระแสโลกาภิวัตน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หนาท่ีพลเมือง 

ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางการเมือง ปญหาสังคมและการแกไข  

 Modern sociological concepts and theories; social structure and institutions; 

modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; 

civics; democracy and participation in politics; social problems and solutions 

GE2300102 มนุษยสัมพันธ                         3(3-0-6) 

 Human Relations   

 ท่ีมาและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ  พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจ

กับมนุษยสัมพันธในองคการ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย 

หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ  

 Background and Significance of human relations; human behavior and nature; 

motivation and human relations in organizations; communication and human 

relations; human relations in Thai culture; religious principles and human 

relations 
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GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย                         3(3-0-6) 

 Research Methodology    

 ที่มาและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ   

การออกแบบวิจัย วิธีการสุ มตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล      

การวิจัย การตีความและการนำเสนอขอมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย  

 Background and Significance of the Study; objectives and types of research; 

research process and design; sampling and data collection; data analysis; data 

interpretation and presentation; research report writing 

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ        3(3-0-6) 

 Law and Professional Ethics   

 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน จริยธรรม

และความรับผิดชอบตอสังคม 

 Professional laws; professional ethics; human rights; ethics and social  

responsibility  

GE2300108 อาเซียนศึกษา                           3(3-0-6) 

 ASEAN Studies   

 กำเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน)ปฏิญญาการประชุม

สุดยอดและกฎบัตรอาเซียน ความรวมมือในการพัฒนาเสาหลักอาเซียน รัฐสมาชิกอาเซียน

และประเทศคูเจรจา ความสำคัญของการอยูรวมกันในภูมิภาคอาเซียน 

 Founded of the Association of Southeast Asian Nations ( ASEAN) ; declaration 

of the Summit and the ASEAN Charter; development of ASEAN pillars; 

member states and dialogue countries; importance of coexistence in the 

ASEAN region 
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GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดี มีสุข 3(3-0-6) 

 Quality of Life and Well-Being Development                    

 ความหมายของคุณภาพชีวิต แนวคิดและทฤษฎีที่เกี ่ยวของ ตัวชี้วัดในการวัดคุณภาพชีวิต 

คุณภาพชีวิตกับการทำงานและความสุข ทักษะชีวิตเพ่ือความสำเร็จในอาชีพ การตระหนักรู

และเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น การจัดการกับอารมณและความเครียด การคิดวิเคราะห

ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค 

 Quality of life definition; concepts and theories; indicators for measuring quality of 

life; work and happiness; life skills for career success; self- esteem and other-

esteem; dealing with emotions and stress; critical thinking and creative 

problem solving 

GE2300111 ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน     3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy to Sustainable Development  

 การพัฒนาทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักธรรมาภิบาล   

การบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาท่ียั่งยืน ปญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนา

ในสังคมไทยและสังคมโลก การประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน  

 Economic development; philosophy and concepts of sufficiency economy; good 

governance; risk management; sustainable development; problems, impact 

and development crisis in Thai and global societies; application of the 

sufficiency economy philosophy for sustainable development  

GE2300112 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 

 Community Studies  

 การศึกษาชุมชนแบบบูรณาการ เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร การเมือง วัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถิ่น การรูสารสนเทศทางเทคโนโลยี คุณภาพชีวิตในสังคมเมือง และทิศ

ทางการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 Integrated community study; economy, society, history, politics, culture, and 

wisdom; information technology literacy; life quality in urban society; and 

sustainable development direction 
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GE2300113 วัยใส ใจสะอาด                         3(3-0-6) 

 Youngster with Good heart  

 ปรับฐานความคิดตานทุจริตสวนตนและสวนรวม สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ยกระดับ

ดัชนีสรางพลเมืองดีในสังคม ปรับทุจริตดวยจิตพอเพียง  

 Creating ideas for personal and public anti- corruption; creating an honest 

society; enhancing the index by creating good citizens for society; corruption 

adjustments with sufficient minds 

GE2400102 จิตวิทยาท่ัวไป                          3(3-0-6) 

 General Psychology   

 ที่มาและความสำคัญของจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยา

ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรูและการจูงใจ เชาวนปญญาและ

ความฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม  

 Background and significance of psychology; heredity; environment and human 

development; influence of physiology on human behaviors; perception, 

learning and motivation; intelligence and emotional quotient; personality 

adjustment and mental health; social behavior 

GE2400103 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

 Thai Studies  

 ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาทองถ่ิน  

 Background of native Thai; Thai social, economic, and government; beliefs; 

religion; tradition; rice culture; local wisdom 

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ                  3(3-0-6) 

 Personality Development   

 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ 

บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว 

มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ  

 Definition and importance of personality; theory of personality; factors affecting 

personality; personality improvement; self- perception, mental health and 

self- adjustment; human relation and personality; perfect personality 

development   
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GE2400105 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน       3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self-Development   

 แนวคิดและองคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงการเรยีนรู 

การพัฒนาการทำงาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธและการสื่อสารในองคการสมัยใหม 

สุขภาพจิตและการเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข  

 Human behavior concepts; elements of human behaviors; self-development; 

transformational leadership; learning; work development; self- adjustment; 

human relations in modern organization and communication; mental health 

and happy life enhancement  

GE2400109 ทักษะการรูสารสนเทศ                 3(3-0-6) 

 Information Literacy Skills   

 การรู สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบคนสารสนเทศ         

การประเมินและการคัดเลือกสารสนเทศ การนำเสนอสารสนเทศ การอางอิง บรรณานุกรม

และจริยธรรม การใชสารสนเทศ 

 Information literacy; information resources and collection; searching; evaluation 

and selection; presentation; citation; bibliography and ethics of information 

usage 

GE2400110 จิตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน            3(3-0-6) 

 Mental Wisdom for Self-Development  

 ความหมายและความสำคัญของจิตและปญญา การพัฒนาจิตเพื ่อคุณภาพชีว ิต         

การพัฒนาปญญาดวยการทำสมาธิ การพัฒนาตนเองและการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม

ดวยการทำสมาธิ การประยุกตใชสมาธิในชีวิตประจำวัน 

 Definition and importance of mind and wisdom; mental development for quality 

of life; mental development for wisdom; wisdom development through 

meditation, self- development and behavior adaptation through meditation; 

application of meditation for daily life 
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 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

GE2500101 พลศึกษา                                   1(0-2-1) 

 Physical Education   

 หลักการทางพลศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย รูปแบบของการจัด 

การแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล   

การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 Principles of physical education; physical fitness testing; body mass index; 

forms of sports competition and types of sports; injury and first- aid; forms of 

exercises for health 

GE2500102 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance  

 ประวัติความเปนมา  กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝกทักษะ

พ้ืนฐานการลีลาศในจังหวะตาง ๆ 

 History; etiquettes of social dance; types of social dance; practice of social 

dance 

GE2500103 กีฬาประเภททีม                           1(0-2-1) 

 Team Sports   

 หลักการการกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริมสมรรถภาพ

ทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัดการ

แขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล 

 Principles of team sports; training team sports; building physical fitness; rules; 

regulations and etiquettes of team sports; competition management of team 

sports; sports injuries and first- aid 
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GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1) 

 Individual Sports   

 หลักการการกีฬาประเภทบุคคล  ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล  การสรางเสริม

สมรรถภาพทางกาย  กฎ  ระเบียบ  กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬา

และการจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐม

พยาบาล 

 Principles of individual sports; training individual sports; building physical 

fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition and 

competition management of individual sports; sports injuries and first -aid  

GE2500105 นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

 ความหมายและความสำคัญของนันทนาการ  ประเภทของนันทนาการ ก ิจกรรม 

นันทนาการ ฝกปฏิบัต ิการเป นผ ู นำนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ 

การฝกอบรม เกมสนันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตาม 

ความเหมาะสม 

 Definition and importance of recreation; types of recreation; recreational 

activities; training in recreational leadership; recreational activities for training 

courses; recreational games; camping with appropriate recreational activities 

GE2500106 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทย      1(0-2-1) 

 Martial Art with Thai Boxing  

 คุณคาและประโยชนของศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทย ทักษะและความรู

พื้นฐานมวยไทย  การประยุกตศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทยไปสูการออก

กำลังกายเพ่ือสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน 

 Values and benefits of Thai boxing martial arts; fundamental Thai boxing skills and 

knowledge; applying Thai boxing martial arts to exercise for health in daily life 
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GE2500107 การฝกดวยน้ำหนักเพ่ือสุขภาพ           1(0-2-1) 

 Weight Training for Health   

 การออกกำลังกายดวยกิจกรรมการฝกดวยน้ำหนัก ทักษะและความรูพื้นฐาน การฝก

ดวยน้ำหนัก การประยุกตใชกิจกรรมการฝกดวยน้ำหนัก  ไปสูการออกกำลังกายเพ่ือ

สงเสริมสุขภาพ  ในชีวิตประจำวัน 

 Exercise with weight training activity; fundamental weight training skills and 

knowledge; applying weight training activity to exercise for health in daily 

life 

GE2500108 การว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ                 1(0-2-1) 

 Jogging for Health   

 การออกกำลังกายดวยกิจกรรมการวิ่งเหยาะ ทักษะและความรูพื ้นฐาน การวิ่งเหยาะ      

การประยุกตกิจกรรมการวิ่งเหยาะไปสูการออกกำลังกาย  เพื่อสงเสริมสุขภาพแตละบุคคล

ในชีวิตประจำวันและสุขภาพสังคม 

 Exercise with jogging activity; fundamental jogging skills and knowledge; 

applying jogging activity to promote personal and social health with exercise 

lifestyle in daily life 

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

GE2600101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                             3(3-0-6) 

 Fundamental Mathematics  

 ตรรกศาสตร เมทริกซ กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู ความนาจะเปน

เบื้องตน  ทฤษฏีบททวินาม  ลำดับ และอนุกรม 

 Logic; matrices; counting rules, permutation, and combination; introduction 

to probability; binomial theorem; sequences and series  

GE2600102 สถิติเบ้ืองตน                                      3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  

 สถิติเชิงพรรณนา  ตัวแปรสุม  การสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบ สมมติฐาน

และการแปลผลจากโปรแกรมสำเร็จรูป 

 Descriptive statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis 

testing and the interpretation and results from the statistics package 
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GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน                    3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life  

 มาตราชั่งตวงและการวัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต  พื้นที่และปริมาตร  

ดอกเบี้ยและเงินผอนชำระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตรเบื้องตน

และการใหเหตุผล ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสถิติ 

 Weights and measurement; ratio, proportion, percentage and applications; 

area and volume; interest and installment payment; value- added tax and 

income tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to 

statistics   

GE2600104 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 3(3-0-6) 

 Data Analysis Using Statistical Package Program  

 การจัดเตรียมขอมูล การใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิง

อนุมาน การวิเคราะหความแปรปรวนจำแนกทางเดียว การวิเคราะหขอมูลจำแนกประเภท 

 Data preparation; use of statistical package program; descriptive statistics; 

inferential statistics; one-way analysis of variance; categorical data analysis 

GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน             3(3-0-6) 

 Science in Daily Life  

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟา

และการสื ่อสารโทรคมนาคม รังส ีและกัมมันตภาพรังส ี สารเคมีในชีว ิตประจำวัน 

วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย 

 Science and technology; science and natural phenomenon; energy; electricity and 

telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances in 

everyday life; evolution and human genome 

GE2700102 ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร     3(3-0-6) 

 Environment and Resource Management                   

 ความรูทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ มลพิษสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม   

การจัดการสิ่งแวดลอม 

 Knowledge of environment and resource management; ecological principles and 

natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution; 

environmental impact assessment; environment management 
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GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี                        3(3-0-6) 

 Life and Technology  

 ว ิทยาการกับการพัฒนาคุณภาพชีว ิต  เทคโนโลยีการแพทย และสาธารณส ุ ข 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพลังงาน นาโนเทคโนโลยีและวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และคอมพิวเตอร  

 Science and life quality; Medical technology and public health; biotechnology; 

energy technology; nanotechnology and materials; information technology 

and computer 

GE2700104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปล่ียนโลก    3(3-0-6) 

 Science and Disruptive Technology  

 แนวคิดสมัยใหมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกับการปฏิวัติชีวิตมนุษย ผลกระทบของเทคโนโลยี

เปลี่ยนโลก และการปรับตัวสูเทคโนโลยีดิจิทัล 

 A modern concept in science and technology; technology and innovation for 

life quality development; disruptive technology and human revolution; 

the impact of disruptive technology; and digital technology transformation 

GE2700105 การใชชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม   3(3-0-6) 

 Green Living  

 สิ่งแวดลอมกับการดำรงชีวิต  การพัฒนาที่ยั่งยืนและเมืองสีเขียว ปญหาสิ่งแวดลอมใน

ชีวิตประจำวัน ธุรกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน การบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และการเล ือกใช ผล ิตภ ัณฑท ี ่ เป นม ิตรกับส ิ ่ งแวดล อม การประยุกตใช หล ัก 7Rs 

ในชีวิตประจำวันและการทำงาน การทองเท่ียวเชิงนิเวศและการอนุรักษแหลงทองเท่ียวทาง

ธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน ตัวอยางกรณีศึกษา 

 Environment and human living; sustainable development and green city; 

environmental problem in daily life; green business and circular economy; 

eco- friendly consumption and environmental- friendly products selection; 

application of 7Rs in daily life and work; ecotourism and natural endemic 

identity conservation; case study 
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 กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร 

GE2810101 โลกในศตวรรษท่ี 21                     2(2-0-4) 
 World in 21st Century  

 โลกาภิวัตนและความทันสมัย การเปลี่ยนผานสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจและการเมือง
ในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา ความเปนพลเมืองโลก สังคมสรางสรรค ระบบปญญาประดิษฐ
ในชีวิตประจำวัน การพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมแหงการเรียนรูและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

 Globalization and modernity; digital transformation and political; crises in 
development; global citizenship; creative society, AI in daily life; sustainable 
development; learning society and 21st century skills 

GE2810102 การพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ                   2(2-0-4) 
 Self-Development for Careers  

 การพัฒนาตนเพ่ือการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะท่ีจำเปนสำหรับการทำงาน 
ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทำงานเปนทีม การเปนผูประกอบการและ
ความคิดสรางสรรคสำหรับการเขาสูอาชีพ 

 Self-development to be hands-on graduates; necessary skills and characteristics 
to work; transformational leadership; personality; teamwork; entrepreneurship  
and creative thinking to careers 

GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก                2(2-0-4) 
 Life and Positive Thinking  

 การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก การใครครวญ
ดวยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรูตลอดชีวิต ชีวิตและการแกปญหา 

 Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical reflection; 
consciousness development; life-long learning; life and problem solving 

GE2810104      การออกกำลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ    2(2-0-4) 
 Exercise and Sports for Health  

 หลักการของวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกำลังกาย ความรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย 
การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายดวย
ตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ำหนัก การพักผอนดวยกิจกรรมนันทนาการ 
การประยุกตวิทยาศาสตร การกีฬากับการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 The principle of sports science and fitness; knowledge of physical activities; 
enhancing physical fitness for health; Self- physical fitness test; food 
consumption; weight control; leisure and recreation activities; the application 
of sport science and exercises for health 
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GE2810105 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ                    2(2-0-4) 

 Activities for Health  

 ความหมายและความสำคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ  การดูแลตนเองใหมีสุขปฏิบัติที่ดี  

การดูแลสุขภาพอวัยวะภายนอก กิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพ  การออกกำลังกาย 

เพ่ือสุขภาพ อาหารเพ่ือสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพจิต 

 Meaning and importance of health and health care practices; self- care for 

good health practices; external organ health care; recreational activities for 

health; healthy food; mental health promotion 

GE2810106 จิตอาสาและการปองกันสาธารณภัย     2(2-0-4) 

 Volunteer Spirit and Disaster Prevention  

 จิตอาสา สถาบันพระมหากษัตริย ศาสตรพระราชา ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับสาธารณภัยและ

กิจกรรมจิตอาสากับการปองกันสาธารณภัย 

 Volunteering; Monarchy; the King’s philosophy; basic information about disaster; 

volunteer and disaster prevention activities 

GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสรางสรรคของมนุษย      2(2-0-4) 

 Human Innovative and Creative Design Thinking                          

 นิยาม คุณคาและความสำคัญของการคิดสรางสรรค ประเภทของนวัตกรรมการคิดสรางสรรค 

เทคนิควิธีการคิดและการออกแบบนวัตกรรมสรางสรรค การนำผลงานไปใชประโยชน 

 Definition value and the importance of creativity; types of innovations, creativity; 

techniques of thinking methods; creative innovation design; benefits from works 

GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร 2(2-0-4) 

 I Love RMUTP  

 ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บุคคลสำคัญและศิษย

เกาท่ีสรางชื่อเสียงทำคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย การเรียนรูชีวิตการเปนนักศึกษาตาม        

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การสราง

จิตสำนึก การแบงปนและชวยเหลือสังคม การดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและพัฒนาโครงการท่ีเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

 The establishment of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

(RMUTP); the study on the pride and prestige of RMUTP alumni; student life 

and the university identity's responsibility; student's acceptance and adjustment 

in global society; self-awareness; social contribution; the moral life based on 

the philosophy of sufficiency economy, and university project development 
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 กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร 

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร                        2(2-0-4) 

 Miscellaneous  Mathematics  

 เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป คณิตพยากรณ คณิตกับการลงทุน  

คณิตกับสุขภาพ 

 Technical and conceptual mathematics; mathematical tricks; mathematical art;  

mathematics for forecasting;  mathematics and investment; mathematics and 

health 

GE2820102 วิทยาศาสตรกับการดำรงชีวิต           2(2-0-4) 

 Science for Living  

 อาหารและโภชนาการ ยารักษาโรคและสมุนไพร วัสดุสิ่งทอและเครื่องนุงหม นวัตกรรม

ท่ีอยูอาศัย สุขภาพและโรคอุบัติใหม 

 Food and nutritional science; medicine and herbs; textile materials and 

clothing; residence innovation; health and emerging diseases 

GE2820103 วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 

 Material and Application in Daily Life                                  

 วัสดุงานบรรจุภัณฑอาหาร วัสดุยานยนต วัสดุทาง การแพทย วัสดุสำหรับเครื่องนุงหม 

วัสดุในงานกอสราง วัสดุสำหรับเครื่องใชไฟฟา 

 Food packaging materials; automotive materials; medical materials; materials for 

clothing; construction materials; material for electric appliance 

GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแกปญหา   2(2-0-4) 

 Thinking Decision Making and Problem Solving                                                     

 ธรรมชาติและระบบการคิด การคิดวิเคราะหและการคิดเชิงระบบ การคิดอยางมีวิจารณญาน

และการคิดสรางสรรค การคิดเชิงตรรกะและการแกปญหาเชิงระบบ การลงความเห็นและ

การตัดสินใจ การตอรองและการแกปญหาท่ีซับซอน 

 Nature and systems of thinking; analytical thinking and systematic thinking; 

critical thinking and creative thinking; logical thinking and system problem 

solving; judgment and decision making; negotiation and complex problem 

solving 
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GE2820105 การเปล่ียนผานสูเทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือความย่ังยืน   4(4-0-8)                                             

 The Transition to Green Technology for Sustainability  

 ตนแบบเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลิตภัณฑฐานชีวภาพ การจัดการขยะ นวัตกรรม

ชีวภาพ วัสดุสำหรับเศษฐกิจหมุนเวียน ตลาดคารบอน 

 Economic model for sustainable development; biobased products; waste 

management; bioinnovation; material for a circular economy; carbon markets 

GE2820106 ทรัพยสินทางปญญาเพ่ืออุตสาหกรรมสีเขียว 4(4-0-8)                                             

 Intellectual Property for Green Industry      

 อุตสาหกรรมสีเขียว สังคมเศรษฐกิจและนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสีเขียว การขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมสีเขียวสูมาตรฐานสากล ทรัพยสินทางปญญากับอุตสาหกรรมสีเขียวและ

เครือขายสีเขียว การคุมครองและกลยุทธิ์การตรวจสอบทรัพยสินทางปญญา กฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญาเบื้องตน การวางแผน การบริหารจัดการและการประเมินมูลคาทาง

ทรัพยสินทางปญญา กรณีศึกษา 

 Green industry; green industry and green networks for eco- society and eco-

efficiency; driving green industry to international standards; intellectual 

property ( IP)  and green industry and eco- green networks; IP registration and 

IP search strategies and techniques; introduction to intellectual property law; 

IP planning and valuation; case studies 
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ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 

 ข.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

EN2061101 คณิตศาสตรเมคคาทรอนิกส 

Mechatronic Mathematics 

3(3-0-6) 

 การคำนวณวัสดุรูปทรงสามเหลี่ยม วัสดุรูปทรงสี่เหลี่ยม วัสดุรูปทรงหลายเหลี่ยม วัสดุรูปทรงกลม

และรูปทรงรี ความเร็ว แรงบิด อัตราทดของเครื่องจักรกล  ระบบแรงดันไฟฟา การวิเคราะห

วงจรไฟฟากระแสตรง การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสลับ 

 Calculus of triangle material, square material, polygon material, sphere and 

ellipsoid materials; speed; torque; ratio of machinery; electrical voltage system; 

direct current circuits analysis; alternator current circuits analysis 

ST2031101 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 

Calculus 1 for Engineers 

 3(3-0-6) 

 พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการประยุกต 

รูปแบบยังไมกำหนด การหาปริพันธ เทคนิคของการหาปริพันธ ปริพันธจำกัดเขตและ 

การประยุกต 

 Algebra of vectors in three dimensional space; functions; limits and continuity; 

differentiation and applications, indeterminate forms; integration; techniques of 

integration; definite integral and its application 

ST2041103 เคมีสำหรับวิศวกร 

Chemistry for Engineers 
3(3-0-6) 

 พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ สมบัติพีริออดิก 

ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลว

และสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตรเคมี และสมดุลไอออน 

 Basic of atomic theory and electronic structures of atoms; stoichiometry; 
periodic properties, representative elements, non-metal and transition metals; 
chemical bonds; properties of gas, solid, liquid and solution; chemical 
equilibrium and chemical kinetics; ionic equilibrium 
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ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 

Chemistry for Engineers Laboratory 
1(0-2-1) 

 รายวิชาเรียนควบคู : ST2041103 เคมีสำหรับวิศวกร  

 เทคนิคการใช เคร ื ่องม ือและอุปกรณทางเคมี ปร ิมาณสารส ัมพันธ  สมบัต ิพ ีร ิออดิก  

ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน สารประกอบ ไอออนิกและสารประกอบ 

โคเวเลนซ สมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตรเคมี 

และสมดุลไอออน 

 Instrumental and chemical equipment techniques; stoichiometry; periodic 
properties, representative elements, non-metal and transition metals; ionic and 
covalent compounds; gas properties, solid, liquid and solution; chemical 
equilibrium and chemical kinetics; ionic equilibrium 

ST2051107 ฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร 

Physics 1 for Engineers 

3(3-0-6) 

 เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน ระบบอนุภาคและ 

การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตรของไหล ความรอน

และอุณหพลศาสตรเบื้องตน คลื่นกลและคลื่นเสียง 

 Vector; forces and motion; work and energy; momentum and collisions; system 

of particles and motion of rigid bodies; vibrations; mechanical properties of 

matter; fluid mechanics; introduction to heat and thermodynamics; mechanical 

waves and sound wave 

ST2051108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร 

Physics 1 for Engineers Laboratory 

1(0-2-1) 

 รายวิชาเรียนควบคู : ST2051107 ฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร  

 เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน ระบบอนุภาคและ 

การเคลื่อนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตรของไหล คามรอนและ

อุณหพลศาสตรเบื้องตน คลื่นกลและคลื่นเสียง 

 Vector; forces and motion; work and energy; momentum and collisions; system 

of particles and motion of rigid bodies; vibrations; mechanical properties of 

matter; fluid mechanics; introduction to heat and thermodynamics; mechanical 

waves and sound wave 
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- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

EN2013201 พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟา 

Fundamentals of Electrical Engineering 

3(2-2-5) 

 การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับเบื้องตน แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟาและ

กำลังไฟฟา หมอแปลงไฟฟา แนะนำเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องกำเนิดไฟฟา มอเตอร

และการใชงาน แนวคิดของระบบไฟฟาสามเฟส วิธีการสงจายกำลังไฟฟา พื้นฐานเครื่องวัด

ไฟฟา 

 Basic DC and AC circuit analysis; voltage; current and power; transformers; 

introduction to electrical machinery; generators, motors and their uses; concepts 

of three-phase systems; method of power transmission; introduction to some 

basic electrical instruments 

EN2021101 กลศาสตรวิศวกรรม 

Engineering Mechanics 

3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับกอน : ST2051107 ฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู  

 หลักการเบื้องตนของกลศาสตร ระบบแรง ผลลัพธของแรง การสมดุล การวิเคราะหโครงสราง 

แรงภายใตของไหลที่อยูนิ ่ง จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 

กฎการเคลื่อนท่ีขอท่ีสองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม 

 Principles of mechanics; force systems; resultant force; equilibrium; structural 

analysis; fluid statics; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; 

newton’s second law of motion; work and energy; impulse and momentum 

EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-4) 

 ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉายและภาพสามมิติ การกำหนดขนาดและ

พิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพชวยและภาพคลี่ การสเก็ตชภาพ การเขียนภาพแยกชิ้นและ

ภาพประกอบการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรเบื้องตน 

 Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial drawings, 

dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development; 

freehand sketches, detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing 
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EN2031201 สถิติวิศวกรรม 

Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุ ม การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน 

การถดถอยและสหสัมพันธ การใชวิธีการทางสถิติเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา 

 Probability theory; random variables; statistical inference; analysis of variance; 

regression and correlation; using statistical methods as the tool in problem solving 

EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  

Computer Programming 

3(2-2-5) 

 แนวคิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธระหวาง ฮารดแวร

และซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนา

โปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 

 Computer concepts; computer components; hardware and software interaction; 

EDP concepts; program design and development methodology; high-level 

language programming 

EN2061102 การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

Basic Engineering Training 

2(1-3-2) 

 พ้ืนฐานเครื่องมือและอุปกรณในงานวิศวกรรม พ้ืนฐานเครื่องมือวัด การตะไบ เครื่องทำเกลียวตัว

เมียและตัวผู เครื่องมือกลเบื้องตน การเชื่อมแบบอารกไฟฟา  

 Basic tools and equipment in engineering; basic measuring instruments; filing; tap 

and die; basic machine tools; electrical arc welding 

 ข.2 วิชาเฉพาะดาน 

- กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

EN2002301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  

Preparation for Cooperative Education 

1(0-2-1)  

 กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณงาน

อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและ

ความปลอดภัย การเขียนรายงานและการนำเสนองาน 

 Cooperative education process; selecting establishments and job applications; 

job Interviews; personality development; labor law and professional ethics; 

quality system and safety; report writing and presentation delivery 
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EN2062101 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

Mechatronics Engineering 

3(3-0-6) 

 แนวคิดพื้นฐานของวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส การพัฒนาเทคโนโลยีใหมในสถานะปจจุบันและ

ในอนาคต เมคคาทรอนิกสในการผลิต เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส องคประกอบของระบบ 

เมคคาทรอนิกส การควบคุมการเคลื่อนที่ ขอบเขตของระบบควบคุมแบบใชสัญญาณปอนกลับ

ระบบควบคุมแบบลำดับ 

 Basic concepts of mechatronics engineering; development of new technologies 

currently and in the future; mechatronics in production; mechatronics technology; 

elements of mechatronics system; motion control; control system by using 

feedback control; sequence control system 

EN2062202 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส  

Circuits and Electronics System 

3(2-3-4) 

 แถบพลังงาน ไดโอดและวงจรเรียงกระแสไฟฟา วงจรแหลงจายไฟ การใหไบอัสและวงจรสมมูล

ของทรานซิสเตอรแบบสองขั ้วทางแยก (บีเจที) และ ทรานซิสเตอรสนามผล (เอฟอีที) 

แบบจำลองทรานซิสเตอร ออป-แอมป และการประยุกตใชงาน 

 Study and practice of energy band, diode, and rectifier circuits; power supply 

circuit; bipolar junction transistor (BJT) and field effect transistor (FET) biasing and 

modeling; transistor model; applications of op-amp circuits 

EN2062203 การควบคุมไฮดรอลิกสและนิวแมติกส  

Hydraulic and Pneumatic Control 

3(2-3-4)  

 ระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส ชิ้นสวนและอุปกรณของระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 

สัญลักษณและวงจรพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส การควบคุมระบบไฮดรอลิกส

และนิวแมติกสแบบธรรมดาและไฟฟา การวิเคราะหปญหาและแกไขระบบไฮดรอลิกสและ 

นิวแมติกส การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 

 Hydraulic and pneumatic system; parts and components of a hydraulic and 

pneumatic symbol and basic circuit of hydraulic and pneumatic system; regular 

and electrical hydraulic and pneumatic controlling system; problem analysis and 

solution in hydraulic and pneumatic system; hydraulic and pneumatic system 

maintenance 
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EN2062204 เซนเซอรในงานอุตสาหกรรม  

Industrial Sensors 

3(2-3-4)  

 เทคโนโลยีขั ้นพื ้นฐานของเซนเซอร อุปกรณการวัดและควบคุมเบื ้องตน หลักการและ 

การประยุกตใชเซนเซอรอุตสาหกรรม การเลือกใชและติดตั้งเซนเซอรในระบบอัตโนมัติ กลยุทธ

เทคโนโลยีเซนเซอรสำหรับประเทศไทย 4.0 

 Basic sensor technologies; introduction to measurement and control devices; 

principles and applications of industrial sensors; selection and installation of 

sensors in automation systems; sensor technology strategy for thailand 4.0 

EN2062205 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต  

Computer Aided Design and Manufacturing 

3(2-3-4)  

 รายวิชาบังคับกอน : EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม  

 หลักการพื ้นฐานของคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ และคอมพิวเตอรชวยในการผลิต

กระบวนการควบคุมผลิตและปฏิบัติการผลิต การปฏิบัติงานรวมกันระหวางคอมพิวเตอรชวย

ในการออกแบบและคอมพิวเตอรชวยในการผลิต การจำลองการเคลื ่อนที ่ของชิ ้นสวน

เครื่องจักรกลและการสรางตนแบบสามมิติอยางรวดเร็ว 

 Basic computer aided design (CAD) and computer aided manufacture (CAM); 

computer process monitoring and control; production systems at the plant and 

operation; principles underlying the integration between CAD and CAM packages; 

simulation of moving parts and 3D rapid prototype 

EN2062206 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรในระบบอัตโนมัติ 

Programmable Logic Controller in Automation Systems 

3(2-3-4)  

 หลักการพื้นฐานของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร (พีแอลซี) การเชื่อมตอใชงาน 

ภาคอินพุตและเอาตพุตรวมกับพีแอลซี การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของพีแอลซี 

การติดตอระหวางผูใชงานกับเครื่องจักรกล (หนาจอสัมผัส) การประยุกตใชงานพีแอลซีและ

หนาจอสัมผัสในการวัดและควบคุม การนำพีแอลซีไปใชงานในอุตสาหกรรมอัตโนมัต ิ

 Basic concepts of programmable logic control (PLC); PLC input and output 

connections; writing PLC program; human machine interface (HMI); application of 

PLC and HMI in measurement and control system; application of PLC in 

automation industry 
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EN2062207 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 1  

Mechatronics Engineering Laboratory 1 

1(0-3-0)  

 ปฏิบัติการออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส ออกแบบและติดตั้งตู คอนโทรลสำหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม การสรางและทดสอบตนแบบ การประเมินความสำเร็จ การออกแบบพัฒนา

ผลิตภัณฑและงานเมคคาทรอนิกส 

 Practice of mechatronic system design; design and installation of electrical 

control cabinets in industry; prototype building and testing; evaluate the success; 

evaluation of product design and work for mechatronics 

EN2062308 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 2  

Mechatronics Engineering Laboratory 2 

1(0-3-0)  

 รายวิชาบังคับกอน : EN2062207 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 1  

 ปฏิบัติการพื ้นฐานของระบบอัตโนมัต ิในการผลิต การออกแบบระบบควบคุมสำหรับ

เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม การประยุกตใชหุนยนตใน 

การผลิต ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูลอุตสาหกรรม 

 Practice of manufacturing automation; control system design for autonomous 

systems using PLC; Introduction to industrial process control system; robot 

applications in manufacturing; computer network and Industrial data 

communication 

EN2062309 อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัต ิ

Manufacturing Automation 

3(3-0-6) 

 หลักการพื้นฐานของระบบออโตเมชันในการผลิต หลักการทำงานของระบบและอุปกรณตางๆ 

ที่ใชในระบบออโตเมชัน การออกแบบแผนภาพวงจรบนพื้นฐานของโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอร (พีแอลซี) เครื่องจักรกลที่ควบคุมดวยเชิงตัวเลข เปรียบเทียบกับแบบควบคุม

ดวยมือและแบบอัตโนมัติ การออกแบบระบบออโตเมชัน ระบบประกอบแบบอัตโนมัติ 

ระบบการผลิตแบบยืดหยุน (เอฟเอ็มเอส)  

 Basic principle of automation systems in manufacturing; principle operation of 

systems and components used in automation systems; circuit diagram design 

based on programmable logic controller (PLC); numerical control machine tools; 

compared to manual and automatic control; system design automation; 

automated assembly systems; flexible manufacturing systems (FMS)  
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EN2062310 ไมโครโปรเซสเซอรและการเช่ือมตอ  

Microprocessors and Interfacing 

3(2-3-4)  

 ทบทวนระบบต ัว เลขและการดำเน ินงานเลขคณ ิตพ ื ้นฐานในไมโครโพรเซสเซอร  

สถาปตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอรและแบบจําลองการเขียนโปรแกรม เซตคำสั่งและแบบ 

วิธีการกําหนดเลขที่อยู ชนิดหนวยความจําอิเล็กทรอนิกสและวงจร การจัดเรื ่องขัดจังหวะ 

การตอประสานอุปกรณรับเขาและสงออก การตอประสานแบบขนานและอนุกรม การตอ 

ประสานอุปกรณแปลงสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจทัิล 

 Review of number systems and basic arithmetic operations used in processors; 

processor architecture; instruction sets and addressing mode; types of electronic 

memory and their circuit diagram; input and output device interfacing; parallel 

and serial interfacing; synchronous and asynchronous interfacing; as well as D/A 

and A/D devices interfacing                   

EN2062311 การส่ือสารขอมูลทางอุตสาหกรรมและโครงขาย 

Industrial Data Communication and Networks 

3(2-3-4)  

 แนวคิดเบ ื ้องต นของการส ื ่อสารขอม ูลในระบบงานอุตสาหกรรม องคประกอบของ 

การสื่อสารขอมูลและโครงขาย สถาปตยกรรมของโครงขายขอมูล โปรโตคอลสําหรับโครง 

ขายทางอุตสาหกรรม การเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับอุปกรณตอพวงตางๆ แบบจําลองและ

รูปแบบการสื่อสารขอมูล 

 Basic concepts of data communication in industrial process; components of data 

communication and network; network-layered architecture; various protocols for 

industrial networks; interfacing techniques and programs for peripheral devices; 

data communication techniques and simulation 

EN2062312 หุนยนตอุตสาหกรรมและแมชีนวิชัน  

Industrial Robotics and Machine Vision 

3(2-3-4) 

 พื้นฐานของเทคโนโลยีหุนยนตและหุนยนตอุตสาหกรรม การเคลื่อนไหวของหุนยนตการ

เคลื่อนยาย ตัวทำงานสวนปลาย การเขียนโปรแกรมหุนยนตและการเขียนโปรแกรมภาษา

หุนยนต ความรูเบื ้องตนเกี่ยวกับกลศาสตรการเคลื่อนไหวแขนกลระบบ การมองเห็นของ

หุนยนต การประมวลผลภาพการวิเคราะหภาพเทคนิค การประยุกตใชหุนยนตในการผลิต 

 Fundamentals of robot technology and industrial robotics; robot motion; end 

effector; programming the robot and robot programming language; introduction 

to manipulator kinematics; robot vision systems, image-processing techniques, 

robot applications in manufacturing 
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EN2062313 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  

Automatic Machine Engineering 

3(2-3-4)  

 รายวิชาบังคับกอน : EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม  

 ความรูพื ้นฐานและหลักการทำงานของเครื ่องกลึงและเครื่องกัดอัตโนมัติ การใชคำสั ่งใน 

การปฏิบัติงาน การวางแผนปฏิบัติงาน การกำหนดเงื่อนไขการทำงาน ลำดับขั้นปฏิบัติงาน 

การเขียนโปรแกรมงานกลึงและงานกัด ปฎิบัติการทำงานดวยเครื่องกลึงและเครื่องกัดอัตโนมัติ

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 Foundation and principles of CNC turning and CNC milling; operating instruction; 

operational planning; conditional instruction; sequential operation; CNC turning 

and CNC milling coding, operating CNC turning and CNC milling with the 

computer program 

EN2062314 การบริหารงานอุตสาหกรรม  

Industrial Management 

3(3-0-6)  

 การวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต การบริหารโครงการ การวางผังโรงงาน 

การออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ การออกแบบงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย 

การบริหารคุณภาพแบบองครวม  

Planning and controlling in production system; project management; plan 

layout and design; procedures and product; job desing and human resource 

management; total quality management 
 

EN2062315 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  

Pre-Project on Mechatronics Engineering 

1(1-0-2)  

 การคนควาตามหมวดวิชาท่ีสนใจ วัตถุประสงคของการออกแบบโครงงานดานวิศวกรรมเมคคา

ทรอนิกสและระบบการผลิตอัตโนมัต ิ การเลือกใชว ัสดุอ ุปกรณใหเหมาะสม ขั ้นตอน 

การดำเนินงาน วิธีการเขียนโครงการ ตลอดจนการนำเสนอโครงการเพื่อชี้แจงรายละเอียด 

การเนนใหผูเรียนเห็นคุณคาของการวางแผนออกแบบโครงงาน 

 Research relevant topics on mechatronics engineering; objective for project in 

mechatronics engineering; selection suitable material and device; procedure for 

operation; project writing and presentation for emphasis on the importance of 

project design 
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EN2062416 การจำลองและระบบควบคุม  

Modeling and Control Systems 

3(2-3-4)  

 บทนำระบบควบคุม แบบจำลองทางคณิตศาสตรของระบบ การวิเคราะหผลตอบสนองเชิงเวลา 

การวิเคราะหผลตอบสนองเชิงความถี่ แบบจำลองและผลตอบสนองพลวัตของระบบควบคุม 

การวิเคราะหความเสถียรภาพของระบบควบคุม การออกแบบระบบควบคุมปอนกลับ 

การจำลองสถานการณของระบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 Introduction to control systems; mathematical model of systems; time domain 

response analysis; frequency response analysis; dynamic models and dynamic 

responses of systems; stability analysis of control systems; design of feedback 

control system; system simulation using computer software 

EN2062417 โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  

Mechatronics Engineering Project 

3(0-6-3)  

 รายวิชาบังคับกอน : EN2062315 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  

 การสรางหรือปรับปรุงผลงานที่ออกแบบ การวิเคราะหปญหาและการแกไขปญหาโดยนำเอา

ความรูที่ศึกษามาประยุกตใหเหมาะสมกับงาน และใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สงเสริมใหเกิด

ความคิดสรางสรรคในการผลิตผลงาน เนนการปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุมตามรูปแบบ 

 Creating or adjusting the designed project; analyzing and solution problems by 

applying knowledge to the most efficient project; encouraging creative ideas on 

production focusing on teamwork 

EN2062418 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

Cooperative Education for Mechatronics Engineering 

6(0-40-0)  

 รายวิชาบังคับกอน : EN2002301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  

 ปฏิบัติงานจริงดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส เสมือนพนักงานของหนวยงานตามลักษณะงานใน

ตำแหนงงานท่ีไดรับการคัดเลือกเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน

หรือรายงานการทำโครงงานภายใตการดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศ 

 Practice working in mechatronics engineering as an actual employee according to 

the position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the work 

report or project report under the supervision of the supervisor and teacher 
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EN2062419 การฝกงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

Practice for Mechatronics Engineering 

3(0-40-0)  

 รายวิชาบังคับกอน : EN2002301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  

 การปฏิบัติงานทางวิชาชีพดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและประยุกตความรูของการทำงาน

เพ่ือใชในสถานประกอบการ โดยมีเวลาฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 สัปดาห 

 Practice in mechatronics engineering career and apply that expertise to working 

a workplace by taking course at least eight weeks 

EN2062420 กรณีศึกษาทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

Case Studies for Mechatronics Engineering 

3(3-0-6)  

 รายวิชาบังคับกอน : EN2002301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  

 ใชกรณีศึกษาตัวอยางท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส เพ่ือศึกษาวิธีการและข้ันตอนใน

การแกปญหาทางวิศวกรรม 

 Use of mechatronics engineering related case studies as examples to learn 

methods and procedures used for solving engineering problems 
 

- กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม โดยใหเลือกศึกษาขามกลุมวิชาได 

1)  กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

EN2032301 การควบคุมคุณภาพ  

Quality Control 

3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับกอน : EN2031201  สถิติวิศวกรรม  

 การบริหารงานควบคุมคุณภาพ การใชเทคนิคการควบคุมคุณภาพ ความนาเชื่อถือทางดาน

วิศวกรรม 

 Quality control management; quality control techniques; engineering reliability  

for  manufacturing 

EN2032302 การศึกษางานอุตสาหกรรม  

Industrial Work Study 

3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับกอน : EN2031201  สถิติวิศวกรรม  

 ความรู ในการทำงานจากการศึกษาเวลาและการเคลื ่อนไหว การประยุกตหลักการของ 

การเคลื่อนไหวที่เหมาะสม ในการปฏิบัติและขั้นตอนการทำงานดวยการใชแผนภูมิการไหล 

แผนภาพการไหล  แผนภูมิคน-เครื่องจักร  ศึกษาการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค  คำนวณหาเวลา

มาตรฐาน  การสุมงาน  การเทียบหาระดับอัตรามาตรฐาน  ระบบขอมูลมาตรฐาน และการใช

เครื่องมือใหสัมพันธกับงาน 
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 Working knowledge of the time and motion study; practices and procedures 

including application of principles of motion economy; use of flow process charts 

and diagram, man-machine charts, micro-motion study, time formulas, work 

sampling, performance rating, standard data systems and use of equipment 

related to the work 

EN2032303 วิศวกรรมการบำรุงรักษา  

Maintenance Engineering 

3(3-0-6) 

 หลักการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมและการบำรุงรักษาทวีผล สถิติการขัดของ ความนาเชื่อถือ  

การวิเคราะหความพรอมใชงานและความสามารถในการบำรุงรักษา การหลอลื ่น ระบบ 

การบำรุงรักษาแบบปองกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพเครื่องจักรกล  ระบบการควบคุม

และสงงาน  การบำรุงรักษาองคกร บุคลากรและทรัพยากรในการบำรุงรักษา  ระบบการจัด 

การบำรุงรักษาโดยใชคอมพิวเตอร การจัดการวงจรอายุเครื่องจักรกล การจัดทำรายงานดาน 

การบำรุงรักษาและดัชนีวัดประสิทธิภาพการบำรุงรักษา  พัฒนาการจัดตั้งระบบการซอมบำรุง 

 Industrial maintenance and total productive maintenance (TPM) concepts; failure 

statistics; reliability; maintainability and availability analysis; lubrication; 

preventive maintenance systems and condition monitoring technologies; 

maintenance control and work order systems; maintenance organization; 

personnel and resources; computerized maintenance management; systems 

(CMMS) life cycle management; maintenance reports and key performance 

indexes; maintenance system development 

EN2032305 การวางแผนและควบคุมการผลิต  

Production Planning and Control 

3(3-0-6) 

 ระบบการผลิตเบื้องตน เทคนิคการพยากรณ การจัดการพัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต   

การวิเคราะหคาใชจายและผลกำไรเพื่อการตัดสินใจ  การจัดตารางการผลิต  การวางแผนและ

ควบคุมโครงการโดยใชเทคนิค พีอีอารที/ซีพีเอ็ม 

 Introduction to production systems; forecasting techniques; inventory  

management; production planning; cost and profitability analysis for decision 

making;  production scheduling;  production control  by  PERT/CPM  techniques 
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EN2032306 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม  

Engineering Economy 

3(3-0-6) 

 วิธีการเปรียบเทียบคาเงินลงทุน ตามหลักของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม คาเสื่อมราคา การหาคา

ราคาทดแทน การวิเคราะหจุดคุมทุน ความเสี่ยงและความไมแนนอนในการลงทุน การประเมิน

ราคารายรับและรายจาย  ภาษีและผลท่ีจะเกิดตามมาภายหลัง การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน

ทางการเงินและกรณีมีเงินกู 

 Methods of comparison; depreciation; evaluation of replacement; breakeven  

point  analysis;  risk  and  uncertainty;  estimation of revenues;  expenses;  tax  

and consequences; the analysis of financial internal rate  of return and loan cases 

EN2032307 การวิจัยการดำเนินงาน  

Operation Research 

3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับกอน : EN2031201  สถิติวิศวกรรม  

 การแนะนำวิธีการวิจัยการดำเนินงาน การแกไขปญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการท่ีสอดคลองกับ

การผลิตยุคปจจุบัน โดยเนนการใชตัวแบบทางคณิตศาสตร กำหนดการเชิงเสน ตัวแบบ 

การขนสง ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย  ตัวแบบการจัดการพัสดุคงคลัง  และการจำลอง

สถานการณในกระบวนการตัดสินใจ 

 Introduction to the methodology of operations research in modern industrial 

engineering problem solving; emphasis is made on the use of mathematical 

models; linear programming; transportation model; game theory; queuing theory; 

inventory model and simulation in decision making process 

EN2032308 วิศวกรรมความปลอดภัย  

Safety Engineering 

3(3-0-6) 

 ความร ู  เบ ื ้องต นของหล ักการป องก ันการส ูญเส ีย การออกแบบ การว ิ เคราะห และ 

การควบคุมปองกันอุบัติภัยที่เกิดกับบุคคลและสถานที่ทำงาน เทคนิคที่ใชกับระบบความ

ปลอดภัย หลักการบริหาร ความปลอดภัย และกฎหมายความปลอดภัย 

 Introduction to loss prevention principles; design, analysis, and control of 

workplace hazards; human element; system safety techniques; principles of 

safety management; and safety laws 
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EN2032401 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  
Industrial Plant Design 

3(3-0-6) 

 ความร ู  เบ ื ้องต นของการออกแบบโรงงาน การว ิเคราะหการออกแบบโรงงานขั ้นตน 
การวางแผนและการจัดวางผังสิ่งอำนวยความสะดวก  การขนถายวัสดุ  ลักษณะของปญหา
ดานการจัดวางผังโรงงาน ทำเลที่ตั้งโรงงาน  การวิเคราะหผลิตภัณฑ ประเภทพื้นฐานของ
รูปแบบงานบริการและงานสนับสนุน 

 Introduction to plant design; preliminary analysis of plant design; layout and 
facilities planning; material handling; nature of plant layout problems; plant 
location; product analysis; basic types of layout service and auxiliary functions 

EN2033202 การบริหารงานวิศวกรรม  
Engineering Management 

3(3-0-6) 

 หลักการจัดการ มนุษยสัมพันธในการทำงาน การเพิ่มผลผลิตทางวิศวกรรม การพยากรณและ
การวางแผนในงานการผลิต การตลาด เศรษฐศาสตรวิศวกรรมเบื้องตน การบริหารโครงการ 

 Principles of management; human relationship; methods of increasing 
productivity; forecasting and production planning; marketing; basic of engineering 
economy;  project management 

EN2063301 สัมมนาทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
Seminar on Mechatronics Engineering 

1(0-2-1) 

 หลักการของการสัมมนา การสืบคนขอมูลงานวิจัย การฝกวิเคราะหขอมูล การจัดทำสื่อใน 
การนำเสนอ การนำเสนองานวิจัย การจัดสัมมนาทางวิชาการ การจัดและประเมินการสัมมนา 

 Principle of seminar, researching; practice in data analysis; making media in 
presentation; research presentation; academic seminar; organizing and evaluating 
of seminar 

EN2063402 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการสำหรับวิศวกรรม 
เมคคาทรอนิกส 
Industrial Engineering Laboratory for Mechatronics Engineering 

1(0-3-0) 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบแผนผังบริเวณทำงาน  การจำลองการเคลื่อนไหวและเวลา 
ในการทำงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมเชิงตัวเลขดวยระบบคอมพิวเตอร 
(ซีเอ็นซี) ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติโดยใชโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร (พีแอลซี) 
การข้ึนรูปดวยเครื่องพิมพสามมิติ การบำรุงรักษาแบบอัตโนมัต ิ

 Laboratory of layout design for work; simulation of motion and time in working; 
production planning and control; computer numerical control (CNC); automation 
manufacturing system by using programmable logic controller (PLC); 3D printing; 
automated maintenance 
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2)  กลุมวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบการผลิต 

EN2021202 เธอรโมไดนามิกส 

Thermodynamics 

3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับกอน : ST2031101 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู  

 กฎขอที่หนึ่งของเธอรโมไดนามิกส กฎขอที่สองของเธอรโมไดนามิกส และวัฏจักรคารโนต 

พลังงาน เอนโทรป พ้ืนฐานการถายเทความรอน การเปลี่ยนรูปพลังงาน 

 First law of thermodynamics; second law of thermodynamics and carnot cycle; 

energy; entropy; basic heat transfer and energy conversion 

EN2031102 กระบวนการผลิต  

Manufacturing Processes 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต งานหลอ การข้ึนรูป การตกแตงดวยเครื่องจักรกลและ

การเชื่อม ความสัมพันธกันของวัสดุและกรรมวิธีการผลิต พ้ืนฐานของตนทุนการผลิต 

 Theory  and  concept  of manufacturing  processes,  casting,  forming, machining  

and welding; material and  manufacturing  processes  relationships;  fundamental  

of  manufacturing  cost 

EN2031103 วัสดุวิศวกรรม  

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

 ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกตใชของกลุมวัสดุ

ว ิศวกรรมหลัก โลหะ พอลิ เมอร   เซราม ิกและว ัสด ุผสม สมบ ัต ิทางกลและลักษณะ 

การเสื่อมสภาพของวัสดุ 

 

 

 

Relationship between structures, properties, production processes and 

applications of main groups of engineering materials, metals, polymers, ceramics 

and composites;  mechanical properties and materials degradation 

EN2032403 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  

Mechanical Engineering Laboratory for Mechanics Engineering 

1(0-3-0) 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ กลศาสตรของไหล กลศาสตรของแข็ง ระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส  

เธอรโมไดนามิกส และการเขียนรายงานทางวิศวกรรม 

 Laboratory of fluid mechanics; solid mechanics; hydraulic and pneumatic system; 

thermodynamics and report writing in engineering 
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EN2033410 เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต  

Techniques to Increase Productivity 

3(3-0-6) 

 การบริหารจัดการระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยใชกิจกรรมและระบบการบริหารงานท่ี

ชวยในการเพิ ่มผลผลิต การบำรุงรักษาอยางเปนระบบ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร 

ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี ระบบการผลิตแบบโตโยตา  การปรับปรุงอยางตอเนื ่อง 

การออกแบบการทดลอง ทากูชิ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 Management manufacturing systems to increase productivity; activities and 

management systems that help to increase productivity, total productive 

maintenance (TPM); total quality management (TQM); just-in-time (JIT); toyota 

production system (TPS); kaizen; design of experiment (DOE); taguchi method; 

concepts management of natural resources 

EN2063303 กลศาสตรของวัสดุ 

Mechanics of Materials 

3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับกอน : EN2021101 กลศาสตรวิศวกรรม  

 แรง ความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด การบิดตัวของ

เพลากลม การเขียนแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด การคำนวณหาคาความเคนดัดและ

ความเคนเฉือนในคาน การโกงตัวของเสา วงกลมของมอร 

 Forces; stresses and strains; stresses and strains relationship; torsional 

deformation of a circular shaft; shear force and bending moment diagrams; 

flexure and shear formula in beams; buckling of columns; Mohr’s circle  

EN2063304 การออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกล 

Design of Machine Elements 

3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับกอน : EN2021101 กลศาสตรวิศวกรรม  

 หลักของการออกแบบเครื่องจักรกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบ

ชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย หมุดย้ำ การเชื่อม ตัวยึดแบบเกลียว ลิ่ม และ สลัก เพลา สปริง 

สกรูกำลัง ชุดตอประกบตลับลูกปน เบรก คลัตช สายพาน โซ 

 Fundamentals of mechanical design; properties of materials; theories of failure; 

design of simple machine elements; rivets, welding, screw, fasteners, keys and 

pins, shafts, springs, gears, power screws, couplings, bearings, brakes, clutches, 

belts, chain  
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3) กลุมวิชาวิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ 

EN2063305 ระบบคอมพิวเตอรและการเช่ือมโยง  

Computer Systems and Interfacing 

3(3-0-6) 

 ฮารดแวรของไมโครคอมพิวเตอร เทคนิคการเชื่อมโยงและโปรแกรมควบคุมการเชื่อมโยงกับ

อุปกรณรายรอบ การออกแบบซอฟตแวร โปรแกรมควบคุมระบบไมโครคอมพิวเตอร 

การโปรแกรมดวยภาษาชั้นสูง การควบคุมไปทไลนิ่งเมมโมรีไฮราครี อินพุต/เอาตพุต ซุปเปอร

สกาลาและตัวประมวลผลแบบขนาน การประยุกตไมโครคอมพิวเตอรในระบบการวัดและควบคุม 

 Micro-computer hardware; interfacing technique and control program for interfacing 

to peripheral devices; software design; control program to microcomputer 

system; high level language programming; pipelining memory hierarchy control, 

input/output; superscalar and parallel processors; microcomputer applications 

in measurement systems and control  

EN2063306 ระบบสมองกลฝงตัว  

Embedded System 

3(2-3-4) 

 สถาปตยกรรมของระบบฝงตัว หลักการทำงานและระบบปฏิบัติการของระบบฝงตัว ทฤษฎี

และการประยุกตใชงานของฮารดแวรและซอฟตแวร เครื่องมือชวยในการออกแบบระบบฝงตัว 

กลวิธีในการแกไขจุดบกพรอง การสื่อสารของระบบฝงตัว การทำงานรวมกันระหวางระบบ 

ฝงตัวกับระบบอ่ืนท่ีเชื่อมตอ 

 Embedded system architectures; principles of operation and operating system of 

embedded systems; theory and application of hardware and software including 

tools for embedded system design; debugging technique; communication of 

embedded systems; interaction between embedded system and other 

interfaced system 

EN2063307 การจำลองเหตุการณในโรงงานอัตโนมัติ  

Simulation in Factory Automation 

3(2-3-4) 

 องคประกอบของโรงงานอัตโนมัติ ระบบการผลิตและหนวยงานการผลิตแบบยืดหยุน 

การบริหารวัสดุและคลังสินคา สายงานการผลิต ระบบควบคุมคุณภาพอัตโนมัติ อุปกรณ

ตรวจวัดและการตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอมูล การวางผังและเทคนิคการจัดหนวยการผลิต

แบบเซลลูลาร การจำลองเหตุการณและความชาญฉลาดของโรงงานอัตโนมัติ 
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 Elements of factory automation; flexible manufacturing cells and systems; 

material handling and warehousing; assembly systems; automated quality 

control systems; sensors and data acquisition; layout planning and cellular 

manufacturing techniques; simulation and intelligence in manufacturing  

EN2063308 วิศวกรรมการบำรุงรักษาทางเมคคาทรอนิกส  

Maintenance Engineering for Mechatronics 

3(3-0-6) 

 หลักการบำรุงรักษาเบื้องตนทางอุตสาหกรรม สถิติการขัดของ ความนาเชื่อถือ การวิเคราะห

ความพรอมใชงานและความสามารถในการบำรุงรักษา การหลอลื่น ระบบการบำรุงรักษา

แบบปองกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพเครื ่องจักรกล การประยุกตระบบ 

การบำรุงรักษาทางเมคคาทรอนิกส ระบบทางกล ระบบไฟฟา การดูแลระบบอัตโนมัติ

เครื่องจักรกล 

 Basic for industrial maintenance concepts; failure statistics; reliability; 

maintainability and availability analysis; lubrication; preventive maintenance 

systems and condition monitoring technologies; application of mechatronic 

maintenance systems, mechanical systems, electrical systems, automatic 

machine maintenance 

EN2063309 ปญญาประดิษฐ  

Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับปญญาประดิษฐ การแทนความรู โครงสรางความจำ การหาเหตุผลแบบ

นาจะเปนและเทคนิคการคนหา การเรียนรูของเครื่องจักรกล ภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตร

คอมพิวเตอร ระบบผูเชี่ยวชาญ 

 Introduction to artificial intelligence; knowledge representation; memory structures; 

probabilistic reasoning and searching techiques; machine learning; natural 

language processing; computer vision; expert systems 
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EN2063310 ระบบควบคุมปอนกลับ  

Feedback Control System 

3(2-3-4) 

 คุณลักษณะของระบบควบคุมปอนกลับ การวิเคราะหและการออกแบบของระบบควบคุม

ปอนกลับแบบเปนเชิงเสน การหาแบบจำลองของระบบทางกายภาพ การวิเคราะหตรวจสอบ

เสถียรภาพโดยวิธี เราธ-เฮอรวิทซและไนควิซท การใชเทคนิคทางเดินรากและผลตอบสนองเชิง

ความถ่ี  

 Feedback control system characteristics; analysis and design of linear feedback 

control systems; modeling of physical systems; routh- hurwitz and nyquist 

stability tests; the use of root locus and frequency-response techniques 
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    3.2 ช่ือ สกุล ตำแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย   

3.2.1  อาจารยประจำหลักสูตร 

 

ลำดับ 

ช่ือ-นามสกุล 

ตำแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ./ค.ศ. 

 

ผลงานวิชาการ 

(เร่ืองลาสุด 1 รายการ) 

ภาระการสอนตอสัปดาห 

แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1 นายคมพันธ  ชมสมุทร 

อาจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2554 

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม), สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2544 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 

2546 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 

2537 

คมพันธ ชมสมทุร และ สิงหแกว ปอกเทิ่ง. (2562). 

ทิศทางการตัดเฉอืนที่มีผลตอการสึกหรอของดอกกัด

สำหรับเหล็กกลาคารบอนผสมปานกลาง. วศิวกรรม

สารเกษมบัณฑิต, 9(3), 157-167. (กันยายน-ธันวาคม) 

12 12 12 12 

2 นายสิงหแกว ปอกเทิ่ง 

อาจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2554 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเคร่ืองกล), สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2544 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 

2546 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2535 

มานัส แดงชาต,ิ สิงหแกว ปอกเทิ่ง และ ประกอบ ชาติภุกต. 

(2563). การออกแบบหนาอกหุนทดสอบเพศชาย

ตนแบบสำหรับทดสอบการชนรถจกัรยานยนต. 

วิศวกรรมสารฉบับวจิัยและพัฒนา, 31(2), 119-136. 

(เมษายน-มิถนุายน) 

12 12 12 12 

3 นางสาวสุกัญญา  เชิดชูงาม 

อาจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2559 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2552 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),  

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2559  

วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2550 

คมพันธ ชมสมทุร และ สุกญัญา เชิดชูงาม. (2561). 

การศึกษาประสิทธิภาพทิศทางการกัดงานทีม่ีผลตอคา

ความหยาบผิวโดยวิธีทากูชิ. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, 

8(3), 246-262. (กันยายน-ธันวาคม) 

12 12 12 12 
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ลำดับ 

ช่ือ-นามสกุล 

ตำแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ./ค.ศ. 

 

ผลงานวิชาการ 

(เร่ืองลาสุด 1 รายการ) 

ภาระการสอนตอสัปดาห 

แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

4  นายวัชร  สงเสริม  

อาจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2560 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2554 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),  

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2559  

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพวิเตอร), 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550 

Songserm, W. & Wuttipornpun, T. (2019). 

MIP-Based Heuristic Algorithm for Finite 

Capacity MRP Problem in Hybrid Flow Shop 

with Unrelated Parallel Machines. 

International Journal of Industrial and Systems 

Engineering, 33(2), 181-203. (September) 

12 12 12 12 

5 นายชลากร อุดมรักษาสกุล  

อาจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2561 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2554 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),  

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2559  

วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2550 

ชลากร อุดมรกัษาสกุล และ ชลิดา อุดมรักษาสกุล. 

(2562). การทดสอบหาสมบัตทิางกลของเหล็กกลา

คารบอนต่ำดวยการทดสอบแบบเปาโปงดวยน้ำ 

เพ่ือนำไปใชกับการจำลองของกระบวน 

การลากขึน้รูปโลหะแผนดวยน้ำ. วารสารวิชาการ 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 29(3), 355-371. 

(กรกฎาคม-กนัยายน) 

12 12 12 12 

                3.2.2  อาจารยประจำ 

 

ลำดับ 

ช่ือ-นามสกุล 

ตำแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ. 

ภาระการสอนตอสัปดาห 

แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1 นายวรีะยุทธ คุณรัตนสิร ิ

ผูชวยศาสตราจารย 

วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2562 

 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี, 2554 

 วศ.บ. (วิศวกรรมอเิล็กทรอนกิสและโทรคมนาคม), สถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั, 2551 

9 9 9 9 

2 นายพนา ดุสิตากร 

ผูชวยศาสตราจารย 

ปร.ด. (เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา 

พระนครเหนอื, 2557 

 ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2544 
 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื, 2540 

6 6 6 6 
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3 นายมนัส บุญเทยีรทอง 

ผูชวยศาสตราจารย 

ปร.ด. (เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา 

พระนครเหนอื, 2559 

 ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2544 
 วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส),  มหาวิทยาลัยเอเชยีอาคเนย, 2535 

3 3 3 3 

4 
นายนัฐโชติ รกัไทยเจรญิชีพ 

รองศาสตราจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื, 2553 

 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 2548 

 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554 

 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตเทเวศร, 2544 

3 3 3 3 

5 
นายพสิษฐ สุวรรณภิงคาร 

อาจารย 

Ph.D. (Electrical Power), Northumbria University at Newcastle, UK, 2012 

 M.Sc. (Engineering Electrical Power), Northumbria University at 

 Newcastle, UK, 2007 

 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2548 

3 3 3 3 

6 
นายอนนัต เต็มเปยม 

อาจารย 

 วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547 

 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลย ี

 ราชมงคล, 2538 

6 6 6 6 

7 
นายพิเชษฐ บุญญาลัย 

อาจารย 

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอตุสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนอื, 2554 

 อส.บ. (เทคโนโลยเีครือ่งกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551 

6 6 6 6 

8 
นายประเสริฐ วิโรจนชวีัน 

ผูชวยศาสตราจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมอตุสาหการ), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2554 

 วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2539 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลย ี
 ราชมงคล, 2536 

3 3 3 3 

9 
นายประสิทธิ์ แพงเพชร 

อาจารย 

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอตุสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนอื, 2549 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลย ี

 ราชมงคล, 2544 

6 6 6 6 

10 
นายวลัลภ ภูผา 

ผูชวยศาสตราจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมอตุสาหการ), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2554 

วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื, 2544 

วศ.บ. (เทคโนโลยีขนถายวัสด)ุ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื, 2539 

3 3 3 3 
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11 
นายพิษณุ ทองขาว 

ผูชวยศาสตราจารย 

วศ.ด. (วิศวกรรมอตุสาหการ), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน, 2555 

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอตุสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 

2554 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมอตุสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลย ี

ราชมงคล, 2539 

3 3 3 3 

12 
นายวชัรพันธ สุขเกิด 

อาจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมอตุสาหการ), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2560 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2554 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั, 2559  

อส.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนอื, 2552 

3 3 3 3 

13 
นายกชกร วิรัชกุล 

อาจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมอตุสาหการ), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2561 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2554 

วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื, 2549 

3 3 3 3 

14 
นางสาวชลิดา อุดมรกัษาสกุล 

อาจารย 

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอตุสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนอื, 2555 

วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื, 2551 

3 3 3 3 

15 
นายสมพงษ เชือ้พระคา 

อาจารย 

วศ.ม. (เทคโนโลยกีารขึ้นรูปโลหะ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2549 

 ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลย ี

 ราชมงคล , 2541 

3 3 3 3 

16 
นายรัชดาศักดิ์ สุเพ็งคำ 

อาจารย 

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอตุสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนอื, 2549 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล, 2544 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมอตุสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล, 2537 

3 3 3 3 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณวิชาชีพภาคสนาม (สหกิจศึกษา/การฝกงาน/การฝกสอน) 

     จากการสำรวจความคิดเห็นของสถานประกอบการหรือผูใชบัณฑิต และการศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของใน

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) พบวาสถานประกอบการหรือผูใชบัณฑิต มีความตองการให

บัณฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา ดังนั้นหลักสูตรจึงกำหนดใหมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจัด

ไวในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุ มวิชาบังคับทางวิศวกรรม รายวิชา EN2062418 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม 

เมคคาทรอนิกส (Cooperative Education for Mechatronics Engineering) 6(0-40-0) 

    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา 

          ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษามีดังนี้ 

(1) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกร สามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการ 

(2) บูรณาการองคความรู ที ่เรียนมาเขากับงานที ่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ และ

แกปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยเครื่องมือท่ีเหมาะสม ตามบริบทของเทคโนโลยีเครื่องจักรกลท่ีมีอยูอยาง

เปนระบบ 

(3) มีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสจากสถานประกอบการ

อยางมีประสิทธิผล และเขาใจข้ันตอนหรือกระบวนการผลิตในสภาพการทำงานจริง 

(4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

(5) มีการสื่อสารในองคกรที่ดี มีความตระหนักในการใชหรือสื่อสารดวยภาษาอื่น ที่เกี่ยวของใน

รูปแบบของการนำเสนอ หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงดิจิทัลไดอยางม่ันใจยิ่งข้ึน 

   4.2 ชวงเวลา 

         ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาท่ี 4  (สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป) 

ภาคการศึกษาท่ี 3 (ภาคการศึกษาฤดูรอน) ของปการศึกษาท่ี 2 (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน) 

    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

         จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา 

5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงาน/ศิลปนิพนธ/งานวิจัย 

     การทำโครงงาน/ศิลปนิพนธ/งานวิจัยของนักศึกษา ตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพเพ่ือการแกปญหาหรือ

ประยุกตใชความรูและความคิดสรางสรรคผลงานใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม มุงเนนใหมีการคนควาพัฒนา

ทางดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ภายใตคำแนะนำของอาจารยท่ีปรึกษา โดยมีผูรวมโครงงานจำนวนไมเกิน 3 คน

ตอโครงงาน กำหนดใหมีการศึกษา ทดลอง/เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและทำรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัย

กำหนดมีการสงรายงาน และ/หรือ นำเสนอผลงานตามกำหนดเวลา 
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    5.1 คำอธิบายโดยยอ 

           หัวขอวิชาโครงงาน จะเปนหัวขอที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมได สามารถแกไขปญหา 

สามารถคิดวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาได โดยสามารถนำทฤษฎีมาประยุกตใชในการทำโครงงานได มีขอบเขต

โครงงานท่ีสามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวทำงานรวมกับผูอื่นไดมีสังคม

กวางขึ้น มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือกรณีทำงานโครงงานดานเครื่องทดสอบมีการประยุกตใชทฤษฎีใน 

การทำโครงงาน โครงงานท่ีจัดทำสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอไปได 

    5.3 ชวงเวลา 

           ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 4 

    5.4 จำนวนหนวยกิต 

           3 หนวยกิต 

    5.5 การเตรียมการ 

นักศึกษาตองผานรายวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทำเคาโครงงานท่ีนักศึกษาสนใจ เสนออาจารยท่ีปรึกษา 

ดำเนินการตามแผนในเคาโครงงานที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน มีการจัดเตรียมอาจารย 

ที่ปรึกษาโครงการ โดยการใหคำปรึกษาเปนกลุ มและรายบุคคล โดยนักศึกษาตองจัดทำรายงานตามแบบท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด  

    5.6 กระบวนการประเมินผล 

แตงตั้งคณะกรรมการสอบหรือประเมินผลโครงงาน นักศึกษาตองนำเสนอผลการดำเนินการของโครงงาน

ตออาจารยท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการสอบหรือประเมินโครงงานท่ีคณะวิชาแตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมิน

เปนไปตามท่ีกำหนด ดวยหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. พลเมืองดี ส ง เสร ิมและสอดแทรกเน ื ้อหาในหล ักส ูตร เ พ่ือ 

ใหนักศึกษาเขาใจถึงความมีวินัย มีความรับผิดชอบ 

เคารพกฎระเบียบของสังคม มีสำนึกรักทองถิ่นและ

ความเปนไทย สามารถประยุกตใชในการดำรงชีวิตได

อยางเหมาะสม 

2. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 

 

กำหนดกิจกรรมเสริมในหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษาทำ

ประโยชนแกผูอ่ืน โดยไมหวังผลตอบแทน และคำนึงถึง

ประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน 

3. ปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต 

สงเสริมและสอดแทรกใหนักศึกษามีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ การใชเทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกตอง 

ซื่อสัตยสุจริต โดยอาจมีการจัดกิจกรรมคายอาสาและ

บำเพ็ญประโยชน เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสเผยแพร

ความรูท่ีไดศึกษามา  

  

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน     

    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

          2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม 

(2) มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต และมีจิตสาธารณะ 

(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
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  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

 (1)  เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และ ซ่ือสัตยสุจริต  

(2)  มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตางๆ ขององคกรและสังคม 

(3)  มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ

ขัดแยงตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพ

ในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(4)  สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 

องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ

วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา 

(2) เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม แสดงถึงความเสียสละ 

(3) สอดแทรกความซ่ือสัตยตอตนเองและสังคม 

(4) จัดกิจกรรมประเด็นคุณธรรม จริยธรรมท่ีกำลังพูดคุยในสังคม 

(5) สรางความตระหนักในดานจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   

    2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกำหนดเวลาท่ี

มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรม 

(3) ประเมินจากการกระทำทุจริตในการสอบ 

(4) ประเมินผลจากกรณีศึกษาและการอภิปราย ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(5) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ  
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 2.2 ความรู 

    2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) เขาใจองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ 

(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขา 

(3) สามารถนำผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ 

                   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) มีความรูและความเขาใจทางดานคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม 

พื้นฐานและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดาน วิศวกรรมศาสตรท่ี

เก่ียวของและการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา

ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาไดดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช

เครื่องมือท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

          2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

(2) มอบหมายใหนักศึกษาทำโครงงาน 

(3) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดองคความรู   

(4) ฝกการแกปญหาจากการสรางสถานการณจำลอง 

(5) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน 
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 2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินดานความรูจากกิจกรรมของผูเรียน 

(2) ประเมินจากการทดสอบ 

(3) ประเมินจากผลการปฏิบัติจากงานท่ีมอบหมาย 

(4) สังเกตพฤติกรรมจากการสรางสถานการณจำลอง 

(5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 

    2.3 ทักษะทางปญญา 

          2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) คิดอยางมีระบบบนพ้ืนฐานของขอมูลและขอเท็จจริง 

(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูล แนวคิด และหลักฐาน เพื่อการวิเคราะห

ปญหา 

(3) สามารถบูรณาการความรู เพื ่อการศึกษาปญหาที ่ซ ับซอน และเสนอแนะแนวทาง

แกปญหา 

                   ข. หมวดวิชาเฉพาะ  

(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
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           2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา 

(1) มอบหมายงานท่ีสงเสริมการคิด วิเคราะหและสังเคราะห 

(2) สงเสริมการเรียนรูจากการแกปญหา 

(3) ใหนักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณจริง 

(4) การศึกษา คนควา และรายงานทางเอกสารและรายงานหนาชั้นเรียน 

(5)  การอภิปรายกลุม 

            2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา   

(1) ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย 

(2) ประเมินจากกิจกรรมดานทักษะการแกปญหา 

(3) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณจริง 

(4) สังเกตผูเรียนในดานการใชความคิดสรางสรรค 

     2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

          2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

               ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 

(2) แสดงภาวะผูนำและผูตามไดอยางเหมาะสม 

(3) มีความรับผิดชอบตอผลการกระทำและการนำเสนอ 

                    ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) สามารถสื ่อสารกับกลุ มคนที ่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ

สังคมได ในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ

สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งให

ความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 
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(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง และสอดคลองกับ

ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล

และงานกลุม สามารถปรับตัวและทำงานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนำและผูตามไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดลอม

ตอสังคม 

 

         2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

                 ความรับผิดชอบ 

(1) กำหนดการทำงานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนำ การเปนสมาชิกกลุมและผลัดกัน

เปนผูรายงาน 

(2) สงเสริมใหน ักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็น หรือการระดมสมอง 

โดยการจัดอภิปราย มีการเสวนางานท่ีมอบหมายท่ีใหคนควา 

(3) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับในงานกลุม 

(4) ใหคำแนะนำในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสงเสริม

ทักษะการอยูในสังคม 

(5)  สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 

            2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

                    ความรับผิดชอบ  

(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการทำหนาท่ีเปนผูนำและผูตามท่ีดี 

(2) ประเมินผลจากการกิจกรรมสมมุติในการเสวนาและการอภิปราย 

(3) ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

(4) ติดตามการทำงานรวมกับสมาชิกกลุมของนักศึกษาเปนระยะ   พรอมบันทึกพฤติกรรม

เปนรายบุคคล 

(5) สังเกตพฤติกรรมจากกิจกรรมการระดมสมอง 
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     2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ 

                  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิต ิ

(2) สามารถประยุกตใหวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนำเสนอ

รายงาน 

(3) สามารถเลือกสื ่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ 

แปลความหมาย รวมถึงการนำเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(5) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีหลากหลายอยางเหมาะสมและปลอดภัยในการเรียนรู 

สรางสรรค และสื่อสาร  

     ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สำหรับการทำงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต 

ตอการแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 

(5) สามารถใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 
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          2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  

        และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข 

(2) มอบงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ และใหนักศึกษานำเสนอหนาชั้น 

(3) การใชศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน 

(4) สงเสริมการเรียบเรียงขอมูลและการนำเสนอ โดยใหความสำคัญในการอางอิงแหลงท่ีมา

ของขอมูล  

          2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

                 และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของ 

(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ และ

การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีมีการนำเสนอตอชั้นเรียน 

(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาดานความมีเหตุผลและมีการบันทึกเปนระยะ 

      2.6 ดานทักษะพิสัย  

          2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

               ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

                         ไมมี  

                    ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบท่ีกำหนดได 

(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ 

(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพ่ือการแกปญหาในสภาพจริงได 
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          2.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย 

(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน 

(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ 

(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ 

(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 

(5)  สนับสนุนการทำโครงงาน 

(6) การฝกงานในสถานประกอบการ      

          2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

(1) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

(2) การประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ 

(3) การประเมินโครงงานของนักศึกษา 

(4) การประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)   

    แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลลัพธการเรียนรูใดบาง (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบของ 

     ผลลัพธการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังน้ี 

     3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสมัพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) 
 
 
2) 
 
3) 
 
 
 
 

ปฏิบัติตามกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
และกฎเกณฑของสังคม 

มีวินัย ซื่อสัตย สุจรติ และ
มีจิตสาธารณะ 

มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม 

1) 
 
 
2) 
 
 
3) 
 
 
 
 
 

เขาใจองคความรูใน
สาขาวิชาอยางกวางขวาง
และเปนระบบ 

สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการ
และเทคโนโลยีของสาขา 

สามารถนำผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวของมาใชในการ
แกปญหาดานวิชาการและ
วิชาชีพ 

1) 
 
2) 
 
 
 
3) 
 
 
 
 

คิดอยางมีระบบบนพ้ืนฐาน
ของขอมูลและขอเท็จจริง 

สามารถสืบคน ตคีวาม และ
ประเมินขอมูล แนวคิด และ
หลักฐาน เพ่ือการวิเคราะห
ปญหา 

สามารถบูรณาการความรู
เพ่ือการศึกษาปญหาท่ี
ซับซอน และเสนอแนะ
แนวทางแกปญหา 

1) 
 
 
2) 
 
3) 
 
 

มีมนุษยสมัพันธท่ีดี และ
ยอมรับความแตกตาง
ระหวางบุคคล 

แสดงภาวะผูนำและผูตาม
ไดอยางเหมาะสม 

มีความรับผิดชอบตอผล
การกระทำและการ
นำเสนอ 

1) 
 
2) 
 
 
 
3) 
 
 
 
 
 
4) 
 
 
5) 

เขาใจหลักเบ้ืองตนทาง
คณิตศาสตรและสถิต ิ

สามารถประยุกตใหวิธีการ
ทางคณิตศาสตรและสถิติใน
การศึกษาปญหาและ                              
การนำเสนอรายงาน 

สามารถเลือกสื่อ และ
เครื่องมือในการสบืคน เก็บ
รวบรวมขอมลู ประมวลผล 
และแปลความหมาย รวมถึง
การนำเสนอขอมูลสารสนเทศ
ไดอยางเหมาะสม 
สามารถใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถเลือกใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีหลากหลายอยาง
เหมาะสมและปลอดภยั                                 
ในการเรียนรู สรางสรรค 
และสื่อสาร  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)         คณ

ะวิศวกรรมศาสตร์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาภาษาไทย   

GE2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร                   
GE2100102  ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สารธุรกิจ                   

GE2100103  ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ                   
GE2100106  การสรรคสรางภาษาเพ่ือพัฒนาชีวิต                   

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   

GE2200101  ภาษาอังกฤษเทคนิค                  
GE2200102  ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ                  

GE2200103  การอานภาษาอังกฤษ                  
GE2200104  การฟงภาษาอังกฤษ                  
GE2200105  การสนทนาภาษาอังกฤษ                  
GE2200106  ภาษาจีนพ้ืนฐาน                  
GE2200107  ภาษาจีนเพ่ือการสือ่สาร                  
GE2200108  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรยีนรู                  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)         คณ

ะวิศวกรรมศาสตร์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

GE2200109  ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ                  
GE2200110  ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในท่ีสาธารณะ 

                 และการโตวาที 

                 

GE2200111  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน                  
GE2200112  ภาษาอังกฤษผานวรรณกรรมในสื่อ                  
GE2200113  ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร                  
GE2200114  ภาษาและวัฒนธรรม                  
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

GE2300101  พลวัตทางสังคมและความทันสมัย                  
GE2300102  มนุษยสัมพันธ                  

GE2300103  ระเบียบวิธีวิจัย                  

GE2300107  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ                  
GE2300108  อาเซียนศึกษา                  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)         คณ

ะวิศวกรรมศาสตร์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

GE2300110  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดี มสีุข                  

GE2300111  ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน                  

GE2300112  ชุมชนศึกษา                  
GE2300113  วัยใส ใจสะอาด                  
GE2400102  จิตวิทยาท่ัวไป                  
GE2400103  ไทยศึกษา                  

GE2400104  การพัฒนาบุคลิกภาพ                  
GE2400105  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                  
GE2400109  ทักษะการรูสารสนเทศ                  

GE2400110  จิตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน                  

 

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)         คณ

ะวิศวกรรมศาสตร์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ  

GE2500101  พลศึกษา                  

GE2500102  ลีลาศ                  

GE2500103  กีฬาประเภททีม                  

GE2500104  กีฬาประเภทบุคคล                  

GE2500105  นันทนาการ                  
GE2500106  ศิลปะการปองกันตวัและการตอสูดวย 

                  มวยไทย       

                 

GE2500107  การฝกดวยน้ำหนักเพ่ือสุขภาพ                  

GE2500108  การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ                  

 

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)         คณ

ะวิศวกรรมศาสตร์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

GE2600101  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                  
GE2600102  สถิตเิบ้ืองตน                           

GE2600103  คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน                  

GE2600104  การวิเคราะหขอมลูดวยโปรแกรมสำเร็จรูป    

                 ทางสถิต ิ   

                 

GE2700101  วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน                       

GE2700102  สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร                  

GE2700103  ชีวิตกับเทคโนโลย ี                  
GE2700104  วิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก                  

GE2700105  การใชชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม                  

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)         คณ

ะวิศวกรรมศาสตร์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร 

GE2810101  โลกในศตวรรษท่ี 21                   
GE2810102  การพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ                   

GE2810103  ชีวิตและการคิดเชิงบวก                   

GE2810104  การออกกำลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ                  

GE2810105  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ                  

GE2810106  จิตอาสาและการปองกันสาธารณภัย                  

GE2810107  การคิดและการออกแบบนวัตกรรม 

                 สรางสรรคของมนุษย 

                 

GE2810108  เรารัก มทร.พระนคร                  

 

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)         คณ

ะวิศวกรรมศาสตร์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร 

GE2820101  ปกิณกคณิตศาสตร                     

GE2820102  วิทยาศาสตรกับการดำรงชีวิต                    

GE2820103  วัสดุและการประยกุตใชในชีวิตประจำวัน                    

GE2820104  การคิด การตดัสินใจและการแกปญหา                  
GE2820105  การเปลี่ยนผานสูเทคโนโลยีสีเขียว 

                  เพ่ือความยั่งยืน 

                 

GE2820106  ทรัพยสินทางปญญากับอุตสาหกรรมสีเขียว                  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)         คณ

ะวิศวกรรมศาสตร์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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     3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ผลลัพธการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธ  

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1) 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

เขาใจและซาบซึ้งใน

วัฒนธรรมไทย 

ตระหนักในคณุคา

ของระบบคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ 

และ ซื่อสตัยสจุริต 

มีวินัย ตรงตอเวลา 

รับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม เคารพ

กฎระเบียบและ

ขอบังคับตาง ๆ ของ

องคกรและสังคม 

มีภาวะความเปน

ผูนำและผูตาม 

สามารถทำงานเปน

หมูคณะ สามารถ

แกไขขอขัดแยง

ตามลำดับ

ความสำคญั เคารพ

สิทธิและรับฟงความ

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

3) 

 

 

มีความรูและความ

เขาใจทางคณิตศาสตร

พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร

พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน 

และเศรษฐศาสตร เพ่ือ

การประยุกตใชกับงาน

ทางดานวิศวกรรมศาสตร

ท่ีเก่ียวของ และการ

สรางนวัตกรรมทาง

เทคโนโลย ี

มีความรูและความ

เขาใจเก่ียวกับหลักการ

ท่ีสำคัญท้ังในเชิง

ทฤษฎีและปฏิบัติใน

เน้ือหาของสาขาวิชา

เฉพาะดานทาง

วิศวกรรม 

สามารถบูรณาการ

ความรูในสาขาวิชาท่ี

ศึกษากับความรูใน

1) 

 

2) 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

มีความคิดอยางมี

วิจารณญาณท่ีด ี

สามารถรวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห และ 

สรุปประเด็นปญหา

และความตองการ 

สามารถคิด วิเคราะห 

และแกไขปญหาดาน

วิศวกรรมไดอยางมี

ระบบ รวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการทำงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มีจินตนาการและความ

ยืดหยุนในการปรับใช

องคความรูท่ีเก่ียวของ

อยางเหมาะสม 

ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอด

1) 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

 

สามารถสื่อสารกับกลุมคน

ท่ีหลากหลาย และสามารถ

สนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยาง

มีประสิทธิภาพ สามารถใช

ความรูในสาขาวิชาชีพมา

สื่อสารตอสังคมไดใน

ประเด็นท่ีเหมาะสม 

สามารถเปนผูริเริ่มแสดง

ประเด็นในการแกไข

สถานการณเชิงสรางสรรค

ท้ังสวนตัวและสวนรวม 

พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยาง

พอเหมาะท้ังของตนเอง

และของกลุม รวมท้ังให

ความชวยเหลือและอำนวย

ความสะดวกในการแกไข

ปญหาสถานการณตางๆ 

สามารถวางแผนและ

รับผิดชอบในการ

1) 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

4) 

 

 

มีทักษะในการใช

คอมพิวเตอร สำหรับ

การทำงานท่ีเก่ียวของ

กับวิชาชีพไดเปนอยางด ี

มีทักษะในการวิเคราะห

ขอมูลสารสนเทศทาง

คณิตศาสตรหรือการ

แสดงสถิตปิระยุกต ตอ

การแกปญหาท่ี

เก่ียวของไดอยาง

สรางสรรค 

สามารถประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ท่ี

ทันสมัยไดอยาง

เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

มีทักษะในการสื่อสาร

ขอมูลท้ังทางการพูด 

การเขียน และการสื่อ

1) 

 

 

 

2) 

 

 

 

3) 

สามารถ

ปฏิบัติงาน

ตามแบบท่ี

กำหนดได 

สามารถ

ปฏิบัติงานได

ถูกตองโดย

อิสระ 

สามารถ

ประยุกตการ

ปฏิบัติงาน

เพ่ือการ

แกปญหาใน

สภาพจริงได 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)         คณ
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสมัพันธ  

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

5) 

คิดเห็นของผูอ่ืน 

รวมท้ังเคารพใน

คุณคาและศักดิศ์รี

ของความเปนมนุษย 

สามารถวิเคราะห

และประเมินผล

กระทบจากการใช

ความรูทาง

วิศวกรรมตอบุคคล 

องคกร สังคมและ

สิ่งแวดลอม 

มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

และมีความ

รับผิดชอบในฐานะผู

ประกอบวิชาชีพ 

รวมถึงเขาใจถึง

บริบททางสังคมของ

วิชาชีพวิศวกรรมใน

แตละสาขา ตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน 

 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

5) 

 

ศาสตรอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

สามารถวิเคราะหและ

แกไขปญหา ดวย

วิธีการท่ีเหมาะสม 

รวมถึงการประยุกตใช

เครื่องมือท่ีเหมาะสม 

เชน โปรแกรม

คอมพิวเตอร เปนตน 

สามารถใชความรูและ

ทักษะในสาขาวิชาของ

ตน ในการประยุกต

แกไขปญหาในงานจริง

ได 

 

 

5) 

องคความรูจากเดิมได

อยางสรางสรรค 

สามารถสืบคนขอมลู

และแสวงหาความรู

เพ่ิมเตมิไดดวยตนเอง 

เพ่ือการเรยีนรูตลอด

ชีวิต และทันตอการ

เปลี่ยนแปลงทางองค

ความรูและเทคโนโลยี

ใหมๆ 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 

 

พัฒนาการเรียนรูท้ังของ

ตนเองและสอดคลองกับ

ทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

รูจักบทบาท หนาท่ี และมี

ความรับผิดชอบในการ

ทำงานตามท่ีมอบหมาย 

ท้ังงานบุคคลและงานกลุม 

สามารถปรับตัวและ

ทำงานรวมกับผูอ่ืนท้ังใน

ฐานะผูนำและผูตามได

อยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยาง

เหมาะสมกับความ

รับผิดชอบ 

มีจิตสำนึกความรบัผิดชอบ

ดานความปลอดภยัในการ

ทำงาน และการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 

 

 

5) 

ความหมายโดยใช

สัญลักษณ 

สามารถใชเครื่องมือการ

คำนวณและเครื่องมือ

ทางวิศวกรรม เพ่ือ

ประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมท่ี

เก่ียวของได 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)         คณ
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง 

ปญญา 

ทักษะความสมัพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 

ข.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

- กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

EN2061101  คณิตศาสตรเมคคาทรอนิกส                             

ST2031101  แคลคูลสั 1 สำหรับวิศวกร                             

ST2041103  เคมีสำหรับวิศวกร                              

ST2041104  ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร                              

ST2051107  ฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร                              

ST2051108  ปฏิบัติการฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร                             

     - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

EN2013201  พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟา                             

EN2021101  กลศาสตรวิศวกรรม                             

EN2031104  เขียนแบบวิศวกรรม                             

EN2031201  สถิติวิศวกรรม                             

EN2041201  การโปรแกรมคอมพิวเตอร                             

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)         คณ
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง 

ปญญา 

ทักษะความสมัพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

EN2061102 การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                             

ข.2 วิชาเฉพาะดาน 

     - กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

EN2002301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                             

EN2062101 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส                             

EN2062202    วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส                             

EN2062203 การควบคุมไฮดรอลิกสและ 

นิวแมติกส 
                            

EN2062204    เซนเซอรในงานอุตสาหกรรม                             

EN2062205    คอมพิวเตอรชวยใน 

การออกแบบและการผลิต 
                            

EN2062206    โปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอรในระบบอัตโนมัต ิ                             

EN2062207 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 1                             

EN2062308 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 2                             

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)         คณ
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง 

ปญญา 

ทักษะความสมัพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

EN2062309 อุตสาหกรรมการผลติอัตโนมตั ิ                             

EN2062310 ไมโครโปรเซสเซอรและการเช่ือมตอ                             

EN2062311 การสื่อสารขอมูลทางอุตสาหกรรม

และโครงขาย 
                            

EN2062312 หุนยนตอุตสาหกรรมและแมชีนวิชัน                             

EN2062313 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมตั ิ                             

EN2062314 การบริหารงานอุตสาหกรรม                             

EN2062315 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเมคคา

ทรอนิกส 
                            

EN2062416 การจำลองและระบบควบคุม                             

EN2062417 โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส                             

EN2062418 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม 

เมคคาทรอนิกส 
                            

EN2062419 การฝกงานทางวิศวกรรม 

เมคคาทรอนิกส                             

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)         คณ
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง 

ปญญา 

ทักษะความสมัพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

EN2062420 กรณีศึกษาทางวิศวกรรม 

เมคคาทรอนิกส                             

       - กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

  1) กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

EN2032301 การควบคุมคณุภาพ                             

EN2032302 การศึกษางานอุตสาหกรรม                             

EN2032303 วิศวกรรมการบำรุงรักษา                             

EN2032305 การวางแผนและควบคุม 

การผลิต 
                            

EN2032306 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม                             

EN2032307 การวิจัยการดำเนินงาน                             

EN2032308 วิศวกรรมความปลอดภยั                             

EN2032401 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                             

EN2033202 การบริหารงานวิศวกรรม                             

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)         คณ

ะวิศวกรรมศาสตร์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง 

ปญญา 

ทักษะความสมัพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

EN2063301 สัมมนาทางวิศวกรรม 

เมคคาทรอนิกส 
                            

EN2063402 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  
                            

  2) กลุมวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบการผลิต 
EN2021202  เธอรโมไดนามิกส                             

EN2031102  กระบวนการผลิต                             

EN2031103  วัสดุวิศวกรรม                             

EN2032403  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลสำหรบั

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
                            

EN2033410 เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต                             

EN2063303 กลศาสตรของวัสด ุ                             

EN2063304 การออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกล                              

3)  กลุมวิชาวิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ 

EN2063305 ระบบคอมพิวเตอรและการเช่ือมโยง                             

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)         คณ

ะวิศวกรรมศาสตร์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง 

ปญญา 

ทักษะความสมัพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

EN2063306 ระบบสมองกลฝงตัว                             

EN2063307 การจำลองเหตุการณในโรงงาน

อัตโนมัต ิ
                            

EN2063308 วิศวกรรมการบำรุงรกัษาทางเมคคา

ทรอนิกส 
                            

EN2063309 ปญญาประดิษฐ                             

EN2063310 ระบบควบคมุปอนกลับ                             

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)         คณ

ะวิศวกรรมศาสตร์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

          การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2560  (ภาคผนวก ก)   

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยตองกำหนดระบบและกลไกในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และสรางความเขาใจ

ใหกับผูปฏิบัติงานทั้งองคกรใหมีแนวทางในการดำเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยถือเปนสวนหนึ่งของ     

การประกันคุณภาพภายใน เพื่อยืนยันวาผูสำเร็จการศึกษาทุกคน มีผลลัพธการเรียนรูอยางนอยเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

         2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา  

มีการทวนสอบผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ในทุกรายวิชาที่มีการเรียน

การสอนทุกภาคการศึกษา โดยนักศึกษา ผูสอน และมีการแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษา เพื ่อดำเนินการทวนสอบตามกระบวนการที ่กำหนด หรือตามระบบและกลไกท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด และรายงานผลใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร, ผูบริหารระดับคณะวิชาทราบ 

และเพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการสงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง รายวิชาอยางตอเนื่อง 

 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำภาคการศึกษาหรืออยางนอย

ประจำปการศึกษา เปนไปตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อเปนการทวนสอบวา

แตละรายวิชาของหลักสูตร ในแตละภาคการศึกษา/ปการศึกษา มีรายวิชาใดบางในภาพรวมท่ี

นักศึกษา ผูสอน และคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พบปญหาและอุปสรรค หรือขอเสนอแนะ

ตอการปรับปรุง พัฒนา และตองนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะวิชา เพ่ือพิจารณาหาแนวทาง

ในการสงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง หลักสูตรอยางตอเนื่อง  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

    มีกระบวนการในการดำเนินการ เพื่อยืนยันวาบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในแตละป

การศึกษา มีคุณภาพตามคุณลักษณะพึงประสงคและผลลัพธการเรียนรูที ่กำหนด สอดคลองกับความ

ตองการของผูใชบัณฑิต โดยอาจใชการประเมินจาก 

(1)  การทวนสอบหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ผูมีสวนไดสวนเสีย และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก นำขอมูลในแตละปการศึกษามาประกอบการจัดทำ มคอ.7 เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง สาระ

รายวิชาของหลักสูตรในแตละปการศึกษา 

(2)  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในแตละรุนปการศึกษา ในดานที่เปนนัยสำคัญตอการนำขอมูลมาใชเพ่ือ

การพัฒนาหลักสูตร อาทิ ระยะเวลาในการหางานทำ ความคิดเห็นตอความรู ความสามารถ ที่นำไปใช

ในการทำงาน ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร เปนตน  

(3)  การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม คุณสมบัติดานอื่น ๆ

ของบัณฑิตท่ีเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ 

3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

           นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาที่กำหนดไวในหลักสูตร และมีผลการศึกษา

ผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 และผานการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 

    1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา  

    1.2 ชี้แจงแนวทางการเรียนการสอน บทบาทของผูสอน เทคนิคการสอน การใชสื่อการสอน การวัดและ 

         ประเมินผล ศึกษารายละเอียดในแตละหมวดของหลักสูตร และการวิจัยในชั้นเรียน  

    1.3 แนะนำการเขียน มคอ.3 - มคอ.6 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

    1.4 กำหนดอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลือและใหคำปรึกษา 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริม

การสอนและการวิจัยการสอนอยางตอเนื่อง  

(2) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลใหทันสมัย 

(3) สนับสนุนใหอาจารยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล รวมกับคณาจารยใน

หลักสูตรอ่ืน 

(4) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรูทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอน 

(5) ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ดานการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผล 

     2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 

(2) สงเสริม สนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน วิจัยเชิงวิชาชีพ การบูรณาการงานวิจัยเขากับการเรียน

การสอน 

(3) สงเสริมใหอาจารยมีประสบการณในงานอุตสาหกรรม การฝงตัวในสถานประกอบการ 

(4) ใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุม

ทางวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

(5) สนับสนุนใหอาจารยเขารวมกิจกรรมงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

(6) สนับสนุนใหอาจารย เขียนตำรา หรือจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อสงเสริมการมีตำแหนงทาง

วิชาการท่ีสูงข้ึน 
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      2.3 การพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) 

(1) สำรวจและวางแผนทดแทนอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรที ่ไมสามารปฏิบัติหนาที ่ได อาทิ 

เกษียณอายุ ลาศึกษาตอ ยายหรือสับเปลี่ยนไปประจำหลักสูตรอ่ืน เปนตน  

(2) แตงตั้งอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) และมีการใหความรู ความเขาใจในการบริหาร

หลักสูตรโดยประธานหลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนอ่ืนท่ีถูกมอบหมาย  

(3) รวมประชุมและรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำภาค/ประจำป 

(4) สงเสริมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) ใหมีการเพ่ิมพูนความรู และสรางเสริมประสบการณ   

ในการบริหารหลักสูตรในทุก ๆ ดาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารหลักสูตรกับอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง  
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

 

การดำเนินการดานการประกันคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รวมทั้งระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยใชเกณฑการประเมินตามองคประกอบ ดังนี้  

1. การกำกับมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

3. นักศึกษา 

4. อาจารย 

5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู 

โดยหลักสูตรตองมีการดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑและ/หรือประเด็นสำคัญในแตละองคประกอบ

ดังกลาวอยางมีคุณภาพ ตามรายละเอียด ดังนี้    

1. การกำกับมาตรฐาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร กำหนดการกำกับมาตรฐานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวย 

ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 คำนึงถึงการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง สอดคลองกับบริบท

และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมอบหมายใหกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย ทำหนาที่กำกับดูแลการบริหารจัดการ

หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทำหนาท่ีกำกับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับคณะวิชา โดยใน

ระดับหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทำหนาที่บริหารหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร รวมทั้งมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเปนประจำทุกป และพิจารณาปรับปรุงแกไข    

การดำเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร  
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ทั้งนี้การกำกับมาตรฐาน  ในดานการบริหารหลักสูตรจะมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร บริหารหลักสูตร

จำนวน 5 คน โดยมีผูบริหารคณะวิชา เปนผูกำกับดูแลและคอยใหคำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบายปฏิบัติใหแก

อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งการกำกับมาตรฐานหลักสูตรตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 5 คน 

1.2 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตำแหนงผูชวย

ศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน

ทางวิชาการ ที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กำหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดำรงตำแหนง

ทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

1.3 กรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรไมเกิน 5 ป 
 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับฝายบริหารและอาจารย

ผูสอน โดยมีการติดตาม รวบรวมขอมูลสำหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกปอยางตอเนื่อง 

  

2. บัณฑิต 

            หลักสูตรตองมีการบริหารคุณภาพของบัณฑิตใหเปนไปตามเกณฑโดยมีประเด็น ดังนี้ 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีการกำหนดคุณลักษณะพึงประสงค 

และครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย 5 ดาน ประกอบดวย 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 

3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากขอมูลปอนกลับจากหนวยงานท่ี

เกี่ยวของหลายดาน ประกอบดวย สถานประกอบการ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้

หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิในมุมมองของ

ผูใชบัณฑิต ซ่ึงตองไดคะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2.2 การมีงานทำหรือประกอบอาชีพของผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน 1 ป ไมนอยกวารอยละ 80 

ของผูสำเร็จการศึกษา  
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นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดทำการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปนประจำทุกป 

และแจงผลการสำรวจใหกับคณะวิชาไดรับทราบเพื่อเปนขอมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัด  

การเรียนการสอน 

3. นักศึกษา 

          หลักสูตรมีการดำเนินการเก่ียวกับนักศึกษา  

    3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

     3.1.1 การรับนักศึกษา สาขาวิชา ดำเนินการรับนักศึกษาภายในกำหนดของมหาวิทยาลัย โดยมีดำเนินการ 

                  ตามกระบวนการหรอืระบบและกลไก คือ 

(1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณและออกขอสอบ 

(2) กำหนดคุณสมบัติผูสมัคร 

(3) กำหนดวัน-เวลาการสอบขอเขียนและสัมภาษณ   

(4) ประกาศผูผานการสอบคัดเลือกและลงทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

     3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษากอนการเขาศึกษา 

มีการตรวจสอบความรูพ้ืนฐานดานคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอร โดยพิจารณา

จากผลการสอบคัดเล ือกหากพบวา พื ้นฐานความรู ไมเพียงพอก็จ ัดก ิจกรรมสอนเสร ิมให 

สวนการปรับตัวของนักศึกษา จัดอาจารยที่ปรึกษาซึ่งทางคณะ/สาขาวิชาไดเตรียมไวเปนผูให

คำปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษาทุกคน รวมทั้งมีการพัฒนา เสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 ใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง ทั้งกอนเขาเรียนและระหวางเรียน ผานกิจกรรมที่เหมาะสม 

ซ่ึงสามารถสอดแทรกในรายวิชาตาง ๆ ได  

    3.2 การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาดานวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

         สาขาวิชามีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหา

ในการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของสาขาวิชาทุกคน จะตอง

ทำหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษาทุกคนตองกำหนดวัน-เวลา

และชั่วโมง สถานท่ีใหคำปรึกษา โดยมีการประกาศแจงใหนักศึกษาทราบอยางเปนระบบ เพื่อใหนักศึกษา

เขาปรึกษาได นอกจากนี้อาจมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือใหคำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแกนักศึกษา 
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 3.3 กระบวนการและผลการดำเนินงาน (การคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ 

          ขอรองเรียนของนักศึกษา  

         3.3.1 การคงอยูของนักศึกษา  

                  แตละปการศึกษาของนักศึกษาในแตละชั้นป หลักสูตรตองมีการติดตามจำนวนหรืออัตราการคงอยู

ของนักศึกษาในแตละรุน อยางนอย 3 ปการศึกษาตอเนื่อง เพื่อใหเห็นแนวโนม (Trend) ดานการ

คงอยูของนักศึกษา ในกรณีที่มีแนวโนมที่ลดลง อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรตองวิเคราะหหา

สาเหตุ หรือประเด็นสำคัญที่ทำใหเกิดขึ้น แลวนำมาวางแผนปรับปรุง ดำเนินการตามแผนปรับปรุง

ดังกลาวเพ่ือทำใหอัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตรสูงข้ึนและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกป      

            3.3.2 การสำเร็จการศึกษา  

        หลักสูตรตองมีการติดตามจำนวนบัณฑิตหรืออัตราการสำเร็จการศึกษาในแตละรุนตามระยะเวลาท่ี 

 กำหนดไวในหลักสูตร อยางนอย 3 ปการศึกษาตอเนื ่อง เพื ่อใหเห็นแนวโนมดานการสำเร็จ

การศึกษาของนักศึกษา ในกรณีที่มีแนวโนมที่ลดลง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองวิเคราะห  

หาสาเหตุ หรือประเด็นสำคัญที่ทำใหเกิดขึ้น แลวนำมาวางแผนปรับปรุง ดำเนินการตามแผน

ปรับปรุงดังกลาวเพื่อทำใหการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรสูงขึ้นและมีการพัฒนา

อยางตอเนื่องทุกป      

 3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร มีการใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษา ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการที่ดำเนินการใหกับนักศึกษาตาม

กิจกรรมดานการคงอยูและการสำเร็จการศึกษา รวมทั้งผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

อยางนอย 3 ปตอเนื่อง เพื่อใหเห็นแนวโนมในการดำเนินงาน สามารถนำขอมูลมาแปลผลเพ่ือ  

การพัฒนาไดอยางมีประสิทธิผล  

4. อาจารย 

    หลักสูตรใหความสำคัญกับคุณภาพของอาจารย ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมีการกำหนดระบบ

และกลไก ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารยและผลที่เกิดกับอาจารย เพื่อใหได

อาจารยที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย โดย

ผูบริหารมีการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาวในการสงเสริม สนับสนุน ใหอาจารยมีการพัฒนาจนมีคุณสมบัติท้ัง 

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนด โดยพิจารณาจาก

องคประกอบดานอาจารย ดังนี้ 
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    4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

หลักสูตรตองมีระบบและกลไก หรือกระบวนการในการรับอาจารยใหม มีการกำหนดเกณฑ คุณสมบัติและ

การคัดเลือกอาจารยที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นอกจากนี้หลักสูตรตองมีระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมพัฒนาอาจารย (โดยเฉพาะ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557) 

ท้ังดานการเรียนการสอน วิจัย การนำเสนอผลงานวิชาการ หรือการเขาสูตำแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน โดยมี

นโยบายและแผนพัฒนาอาจารยประจำปและระยะปานกลาง มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยท่ี

ชัดเจนสามารถปฏิบัติได ภายใตขอจำกัด งบประมาณ ทรัพยากรรวมทั้งกิจกรรมและระยะเวลาที่ใชใน   

การพัฒนา ทั้งนี ้ในการดำเนินการดังกลาว หลักสูตรตองมีกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินการ         

ใหครอบคลุมประเด็นสำคัญที่ประกอบดวย (1) ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (2) 

ระบบการบริหารอาจารย และ (3) ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวมท้ัง   

การกำกับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนาในประเด็นดังกลาวอยางครบถวนและตอเนื่อง 

    4.2 คุณภาพอาจารย 

หลักสูตรมีการตระหนักถึงคุณภาพอาจารยใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ดานความรู ทักษะความเชี่ยวชาญใน

หลักสูตรท่ีสอน และปริมาณท่ีเพียงพอตอการบริหารหลักสูตร เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรม

เมคคาทรอนิกส มีคุณภาพตามคุณลักษณะพึงประสงค โดยการพัฒนาอาจารยทางคุณวุฒิ ตำแหนงทาง

วิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้หลักสูตรคำนึงถึงประเด็น

สำคัญใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณภาพตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร พ.ศ. 2557 ดังนี้ (1) รอยละของการมีคุณวุฒิปริญญาเอก (2) รอยละของการดำรงตำแหนงทาง

วิชาการ (3) ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการกำกับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนาในประเด็นดังกลาวอยาง

ครบถวนและตอเนื่อง 

    4.3 ผลลัพธท่ีเกิดกับอาจารย 

หลักสูตรตองมีระบบและกลไกในการสงเสริม สนับสนุน ใหอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร (ตามเกณฑ    

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557) มีอัตราการคงอยูท่ีสูง หรือมีแนวโนมท่ีจะ

ไมโยกยาย หรือการไมถูกปรับใหไปอยูในหลักสูตรอื่นในแตละป และสิ่งสำคัญหลักสูตรตองมีการใช

เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ตอการทำหนาท่ี

บริหารหลักสูตรโดยเปนการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการที ่ไดดำเนินการใหกับอาจารย
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ผูรับผิดชอบหลักสูตรตามกิจกรรมตาง ๆ ในประเด็นการบริหารและพัฒนาอาจารย ทั้งนี้หลักสูตรตองเก็บ

ขอมูลอยางนอย 3 ปการศึกษาตอเนื่อง เพื่อใหเห็นแนวโนมในการดำเนินงาน สามารถนำขอมูลมาแปลผล

เพ่ือการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิผล  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการเพื ่อใหสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร พ.ศ. 2557 ในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

    5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรมีการออกแบบสาระรายวิชาโดยการกำกับ ติดตาม ควบคุม การจัดทำรายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาท่ี

ทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน กาวทันความทันสมัยในสาขาวิชาวิศวกรรม 

เมคคาทรอนิกส ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการรายวิชาตาง ๆ การเปด-ปดรายวิชา 

ใหสอดคลองกับแผนการเรียนที ่กำหนด สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา ผู ใชบัณฑิตและ

ตลาดแรงงาน โดยเนนการสอนที่ผูเรียนเปนสำคัญ กระบวนการที่ดำเนินการครอบคลุม (1) การออกแบบ

หลักสูตรและสาระรายวิชา และ (2) การปรับปรุงหลกัสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ทั้งนี้หลักสูตรโดยอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตร ตองมีการวิเคราะหขอมูล 

การเรียน การสอนทุกรายวิชา จากรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา เพื่อหา

ประเด็นที ่ม ีนัยสำคัญตอการออกแบบรายวิชา ใหม ีเน ื ้อหาสาระรายวิชาที ่ท ันสมัย เหมาะสมกับ 

การเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เปนประจำทุกปการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง โดยศึกษาขอมูลจากความคิดเห็นของผูสอนและนักศึกษาท่ีรายงานใน มคอ.5 ซ่ึงจะเปนนัยสำคัญท่ี

ตองนำมาเขียนในรายงานผลการดำเนิการของหลักสูตร (มคอ.7) ตอไป เพื่อการประเมินผล ปรับปรุง 

ควบคุมและพัฒนา ในประเด็นการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง 

    5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการกำหนดผูสอนในแตละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู ทักษะ และความ

เชี่ยวชาญในรายวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ีตองทันสมัยของผูสอน ท่ีถูกมอบหมายใหรับผิดชอบในรายวิชา

ที่สอน เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูจากผูสอนที่มีประสบการณ และนักศึกษาไดรับการเรียนรูจากผูรู

จริง สำหรับกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรตองมีการดำเนินการใหครอบคลุมประเด็น ดังนี้ (1)     

การกำหนดผูสอน (2) การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียน (3) การจัดการเรียน    

การสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ท้ังนี้หลักสูตรโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองใชกระบวนการเรียนการสอนท่ีใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม 

สอดคลองกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนมีหนาที่อำนวยความ

สะดวก สงเสริม สนับสนุนใหเกิดผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา มีกลไกในการสงเสริม กำกับ ติดตาม     

ใหผู สอนมีความรู  ความเขาใจอยางถองแทในการเขียน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางมีคุณภาพ รวมท้ัง       

การกำหนดกิจกรรมในรายวิชาที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย และ/หรือการบริการ

วิชาการแกสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม      

    5.3 การประเมินผูเรียน 

หลักสูตรตองใหความสำคัญกับการกำหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ 

ที่ใชในระบบการประเมินผูเรียน รวมทั้งวิธีการใหเกรดที่สะทอนถึงผลลัพธการเรียนรูไดอยางเหมาะสม      

มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ใหผลการประเมินท่ีสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา 

โดยมีขอมูลปอนกลับไปยังผู เรียน เพื ่อใหสามารถแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งของตนเองได ทั ้งนี้

กระบวนการหรือระบบการประเมิน หลักสูตรตองดำเนินการในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ (1) การประเมิน

ผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อยางนอย 5 ดาน (2) การตรวจสอบ

การประเมินผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา และ (3) การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินหลักสูตร หลักสูตรตองตระหนักถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา มีระบบและกลไกใน   

การดำเนินการท่ีชัดเจน มีการวิเคราะหขอมูลจากรายงาน มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7 เพื่อประเมินผลลพัธ

การเรียนรู (Learning Outcomes) ของนักศึกษาเปนประจำทุกภาคการศึกษา/ประจำป อยางตอเนื่อง 

    5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ในแตละปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการดำเนินการตามตัวบงชี้ ที่กำหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อยางนอย 12 ตัวบงชี้ ที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 

ขอ 7 โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปใน มคอ.7 และ/หรือรายงานการประเมินตนเอง      

(Self-Assessment Report - SAR) เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการบริหารหลักสูตร 

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักส ูตร ที ่กำหนดเกณฑโดยสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

    หลักสูตรมีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดใชงานจริงหรือซอฟตแวรท่ีสอดคลองกับระบบ

การเรียนการสอน ประกอบดวยความพรอมทางกายภาพ ไดแก หองเรียน หองปฏิบัติการ ความพรอมดานอุปกรณ 

ไดแก เครื่องมือและอุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร 

ไวไฟ (Wifi) และอื่น ๆ ที่เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการบำรุงรักษา สนับสนุนใหนักศึกษา

เรียนรู ไดอยางมีประสิทธิผล และมีการประเมินความพึงพอใจตอสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ของผู ใชบริการ 

โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย โดยผลการประเมินตองไดคะแนน 

ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  
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7. ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการประเมินตามตัวบงชี้ตองบรรลุเปาหมาย ตามเกณฑการประเมินที่กำหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซ่ึงตองมีผลการดำเนินงานไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป ทั้งน้ีในแตละ

ปการศึกษา หลักสูตรตองดำเนินงานใหตัวบงชี้ตามขอ 1-5 ผานการประเมินทุกปการศึกษา 

ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
X X X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุด

ปการศึกษา 
X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กำหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการ

เรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่ผานมา   
- X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ ดานจัดการเรียนการสอน X X X X X 

9. อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยป

ละหนึ่งคร้ัง 
X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - - X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 
- - - - X 

รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดำเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป 5 5 5 5 5 

รวมตัวบงชี้ในแตละป 9 10 10 11 12 

หมายเหตุ :   ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2558 ระบุคำวา “อาจารยใหม” ในขอ 8 ใหหมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่เพิ่งเขามาทำหนาที่ในหลักสูตรคนใหม แมวาจะเปนอาจารยเกาที่มา

จากหลักสูตร/สาขาวิชาอื่น ก็ถือวาเปนอาจารยใหม 
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หมวดที ่8 การประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และขอคำแนะนำ รวมทั้งขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและทักษะในการใชวิธีสอน

หรือกลยุทธการสอนท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

(2) อาจารยผูสอนตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจาก  

การทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบ

คำถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวขางตนแลว จะสามารถประเมิน

เบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการสอนที่ใชไมสามารถทำใหผูเรียนเขาใจได 

ตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนหรือกลยุทธการสอนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน โดยชวงหลัง   

การสอนใหมีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และ/หรือการวิเคราะหผล 

การเรียนของนักศึกษา 

(3) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู โดยอาจารยผู สอน ดวยเครื่องมือท่ี

เหมาะสม อาทิ ใชแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณรายกลุ ม รายบุคคล และประเมินจาก       

การเรียนรูของนักศึกษา จากการทำกิจกรรมและดูคะแนนจากผลการสอบ 

(4) สวนกระบวนการดานการนำผลการประเมินไปปรับปรุง ทำโดยรวบรวมปญหาขอเสนอแนะ 

เพ่ือปรับปรุงและกำหนดใหทีมผูสอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  

(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมิน โดยการดูแผนการสอนที่ผูสอนเขียนหรือออกแบบวิธีสอน

หรือกลยุทธในการสอน จากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และติดตามผลการนำไปใช จาก

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หากพบวาไมมีประสิทธิผล ตองมีแนวทางใน   

การปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและกำกับ ติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง 

(3) ประเมินการใชกลยุทธในการสอนจากผูรวมสอนในรายวิชา ดวยวิธีการที่เหมาะสม อาทิ การเขา

รวมสังเกตการณการสอนในชั้นเรียน ดูบริบทตาง ๆ ในหองเรียน สภาพความสนใจของผูเรียน 

และการทำกิจกรรม  
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินโดยนักศึกษา บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

นักศึกษาใชระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน และบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ทางหลักสูตรมีระบบ

ติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รวมท้ังโครงการติดตามและประเมินผลผูสำเร็จการศึกษา 

2.2 ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนไดสวนเสีย  

แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

2.3 ประเมินโดยผู ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอก 

ประเมินจากรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หรือรายงานผลการประเมินตนเอง,        

การสัมภาษณผูบริหารรวมท้ังผูเก่ียวของ และจากการเยี่ยมชมบริบทหรือสภาพการเรียนการสอนท่ัวไป 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   

          การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำป ตามดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะวิชา ซึ่งหลักสูตรดำเนินการตาม

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

3.1 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

          การทบทวนผลการประเมินจะทำใหทราบจุดออน จุดแข็ง วิกฤติ และโอกาสของการบริหารหลักสูตร ท้ังใน

ภาพรวมและในแตละรายวิชา หากพบปญหาตองทำการพัฒนาปรับปรุง โดยอาจจำแนกออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

การปรับปรุงยอยและการปรับปรุงใหญ โดยท่ีการปรับปรุงยอย หมายถึง กรณีท่ีพบปญหาในระดับรายวิชา สามารถ

ดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นไดทันทีตลอดเวลาที่พบปญหา สวนการปรับปรุงใหญ หมายถึง การปรับปรุง

หลักสูตรทั้งฉบับซึ่งจะดำเนินการ ทุก ๆ 5 ป เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ

ผูใชบัณฑิต และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยดำเนินการ ดังนี้ 

(1) ผูสอนวิเคราะหหรือทบทวนขอมูลที่ไดจากการประเมินการสอนโดยนักศึกษาในระหวางการสอน 

แลวทำการปรับปรุงทันที กอนการสอนในครั ้งตอไป เมื ่อสิ ้นภาคการศึกษาตองรายงานผล      

การดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) หากมีนัยสำคัญที่ตองแกไขดานกลยุทธการสอนและ/หรือ     

การประเมินกลยุทธการสอน และสวนอื่นที่เกี่ยวของ ใหมีการวางแผนปรับปรุงสาเหตุหรือปญหา

ดังกลาว โดยจัดทำรายละเอียดใหมในการเขียน มคอ.3 เพื่อใชในการสอนครั้งตอไป ทั้งนี้ตองมี

การเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหความเห็นชอบกอนนำไปสอนจริง 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) มีการให

ขอเสนอตอการปรับปรุงหลักสูตรเปนประจำป จากการรวบรวมขอมูลการประเมินโดย นักศึกษาป

สุดทาย บัณทิต ผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต ผูมีสวนไดสวนเสีย มาจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงให

สอดคลองกับความตองการ และดำเนินการตามแผน มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล พัฒนา

อยางตอเนื่อง 

(3) ประชุมอาจารยประจำหลักสูตร เสนอแนวทางและความคิดที ่เปนประโยชนตอการพัฒนา

หลักสูตรรวมกัน ไมวาจะเปนการพัฒนาดานบุคลากร งบประมาณ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

อุปกรณสนับสนุนการเรียนรู ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการสอนและวิธีประเมินการสอนที่มี

คุณภาพ รวมท้ังการทบทวนกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง 

ใหมีความสอดคลองกับระบบและกลไกท่ีกำหนดไว 

(4) ประชุมอาจารยผ ู ร ับผิดชอบหลักสูตร อยางนอยปละ 4 ครั ้ง พิจารณาทบทวนสรุปผล             

การดำเนินการหลักสูตร จากรางรายงานผลการดำเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิ ระดม ความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการดำเนินการเพ่ือใชในรอบปการศึกษาตอไป 

โดยจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เสนอคณะกรรมการบริหารคณะวิชา 

เพ่ือใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในมุมมองของผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิ 

 

เอกสารแนบ : ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

ภาคผนวก ข ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559         

ภาคผนวก ค ตารางสรุปเปรียบเทียบเน้ือหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก ง ตารางความสัมพันธของเน้ือหาดานองคความรูตามมาตรฐานคณุวุฒิสาขาวิชากับรายวิชาในหลักสูตร 

(หลักสูตรท่ีมี มคอ.1) 

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจำหลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 

ภาคผนวก ช คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

................................................................. 

             โดยท่ีเห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใหเปนไปอยาง        

มีคุณภาพไดมาตรฐาน และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ     

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๗ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป 

 ขอ ๓  ใหยกเลิก  

(๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี      

พ.ศ. ๒๕๕๐    

(๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี     

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒    

(๓) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี     

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗  

(๔) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี    

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 

 “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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 “คณะ”  หมายความวา  คณะ วิทยาลัยหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

คณะในมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 “คณบดี”  หมายความวา คณบดี  ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่อ    

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 “นักศึกษา”  หมายความวา ผูท่ีเขารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 

 “กรรมการคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะ  

 “สาขาวิชา”  หมายความวา  สาขาวิชาตาง ๆ ท่ีจัดการเรียนการสอนในคณะ 

 “หัวหนาสาขาวิชา”  หมายความวา หัวหนาสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบงานของสาขาวิชาในคณะ 

 “อาจารยท่ีปรึกษา”  หมายความวา อาจารยประจําในคณะซ่ึงคณบดีแตงตั้งและมอบหมายให

ทําหนาท่ีแนะนํา ใหคําปรึกษาดานการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติ ตลอดจนรับผิดชอบในการ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 

 “อาจารยผูสอน”  หมายความวา อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีรับผิดชอบสอนรายวิชาใน

ระดับปริญญาตรี 

 “แผนการเรียน”  หมายความวา แผนการจัดการเรียนในแตละภาคการศึกษาของแตละหลักสูตร

ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและรายวิชาท่ีกําหนด การจัดแผนการเรียนจะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากกรรมการคณะ 

 “คาจัดการศึกษา”  หมายความวา คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนและคาสนับสนุน การ

จัดการศึกษาแบบเหมาจาย  

 ขอ ๕  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือ

ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

 การใดท่ีไมไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผานความ

เห็นชอบจากสภาวิชาการ  

หมวด ๑ 

ระบบการศึกษา 

 ขอ ๖   ปการศึกษาใหเริ่มตนตั้งแตวันท่ี ๑ มิถุนายนของทุกป และสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ 

พฤษภาคมของปถัดไป 

 ขอ ๗   ระบบการศึกษา 

(๑)   มหาวิทยาลัย  จัดการศึกษาโดยการกํากับดูแลคณะและสาขาวิชาตางๆ คณะใดหรือ

สาขาวิชาใดมีหนาท่ีจัดการศึกษาหลักสูตรใด ใหจัดการศึกษาในหลักสูตรนั้นแกนักศึกษาทุกคนท้ังมหาวิทยาลัย 

(๒)   การศึกษาในมหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาค (Semester System)  โดยแบงเวลาศึกษาในป

การศึกษาหนึ่งๆ ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเปนภาคการศึกษาบังคับ คือ 
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(ก)  ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First Semester)  ตั้งแตเดือนมิถุนายนเปนตนไปเปนเวลา  ๑๖ 

สัปดาหรวมท้ังเวลาสําหรับการสอบดวย 

(ข)  ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second Semester) ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไป             

เปนเวลา  ๑๖ สัปดาหรวมท้ังเวลาสําหรับการสอบดวย 

กําหนดวันเปดภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาค

การศึกษาฤดูรอน (Summer Session) ซ่ึงเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ ใชเวลาศึกษา ๘ สัปดาห รวมท้ังเวลา

สําหรับการสอบดวย โดยใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

(๓)   สาขาวิชาตางๆ  จัดสอนรายวิชาท่ีอยูในความรับผิดชอบตามขอกําหนดของหลักสูตร  

รายวิชาหนึ่งๆ กําหนดปริมาณการศึกษาเปนจํานวนหนวยกิตและสอนรายวิชานั้นๆ ในเวลาหนึ่งภาคการศึกษา 

(๔) หนวยกิต   หมายถึง   หนวยท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา    ในแตละรายวิชาจะมีจํานวน 

หนวยกิตกําหนดไว ตามหลักเกณฑดังนี้ 

(ก) ภาคทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง ตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(ข) ภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี

คาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(ค) การฝกงานหรือการฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(ง) การทําโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดซ่ึงไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงการ

หรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(๕) รายวิชาหนึ่งๆ ประกอบดวย รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงทฤษฎี 

จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ จํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลา และคําอธิบายรายวิชาท่ีจะสอนในรายวิชานั้นๆ 

(๖) รายละเอียดของจํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษาซ่ึงนับจากวันท่ีเปดภาค

การศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ มีดังนี้ 

(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ใชเวลา

ศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ ปการศึกษาสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 

(ข) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต ใชเวลา

ศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๕ ปการศึกษาสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 

(ค) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต         

ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน ๖ ปการศึกษาสําหรับ   

การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 
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หมวด ๒ 

การรับเขาศึกษา 

 ขอ ๘  ลักษณะและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยจะตองมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

(๒) เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจหรือโรคท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

(๓) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

ขอ ๙  การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศการคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ 

ระดับปริญญาตรี ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะไดประกาศใหทราบเปนคราวๆไป 

หมวด ๓ 

  การข้ึนทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน  

  ขอ ๑๐  การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

(๑)  ผูไดรับการคัดเลือกจะมีสภาพเปนนักศึกษา ตอเม่ือไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๒) การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตองดําเนินการดวยตนเอง พรอมท้ังชําระเงินคาจัดการศึกษา

และคาธรรมเนียมตางๆ ตามวัน เวลาและสถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(๓) นักศึกษาตองมีบัตรประจําตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงออกใหโดยสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

(๔) นักศึกษาจะมีอาจารยท่ีปรึกษา ตามท่ีคณะแตงตั้ง 

  ขอ ๑๑  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

(๑) มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ ในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จ

กอนการเปดภาคการศึกษานั้นๆ 

(๒) ในกรณีมีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจํากัดจํานวน

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได 

(๓) การงดการเรียนการสอนรายวิชาใดท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปบางแลว จะตองกระทํา

ภายใน ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา  

ฤดูรอน 

  ขอ ๑๒  การลงทะเบียนเรียน ใหกระทําตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิตและไม

เกิน ๒๒ หนวยกิต  สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต     

(๒) การลงทะเบียนเรียนเกินกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๑๒ (๑) จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาต

จากคณบดี แตตองไมเกิน ๒๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเพียงภาคการศึกษาเดียว  หาก
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มีความจําเปนตองลงทะเบียนเรียนเกิน  ๒๕ หนวยกิต  ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนรายๆ ไป  จํานวน     

หนวยกิตสูงสุดนี้ไมรวมถึงรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต (AU) 

(๓) การลงทะเบียนเรียนนอยกวา ๙ หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ จะกระทําไดเฉพาะกรณี

เจ็บปวยหรือมีเหตุอ่ืนๆท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาและไดรับอนุญาตจากคณบดี   เวนแตเปนภาคการศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือการฝกภาคสนาม หรือภาคการศึกษา

สุดทายท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

(๔) นักศึกษาตองรับผิดชอบตอการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดพรอมท้ังชําระเงินคาจัดการศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษาและหนี้สินตางๆ ตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๕) นักศึกษาท่ีไดรับระดับคะแนนไมสมบูรณ (I) ในภาคการศึกษาสุดทายท่ีจะสําเร็จการศึกษา

และไมสามารถขอเปลี่ยนระดับคะแนนไมสมบูรณไดทันในภาคการศึกษานั้น จะตองขอรักษาสภาพการเปน

นักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือขอเปลี่ยนระดับคะแนนไมสมบูรณ ในภาค

การศึกษาถัดไป 

(๖) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยท่ีปรึกษาและหัวหนา

สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

(๗) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผูใดลงทะเบียนหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว จะตอง

ชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม(คาปรับ) ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากเกินกวา ๒ สัปดาห นับจากวันท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ  นักศึกษาตองลาพักการศึกษา

และชําระคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเทานั้น 

(๘) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาผูใดไมลงทะเบียนเรียน ไมขอลาพักการศึกษาภายใน  

๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

(๙) สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามกําหนดใน

ประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม(คาปรับ) หากลงทะเบียนเรียนและชําระเงิน

ชากวากําหนดเกิน ๑ สัปดาหนับจากวันเปดภาค เปนอันหมดสิทธิเขาศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนนั้น 

(๑๐)   ใหอธิการบดีมีอํานาจอนุมัติใหนักศึกษาผูใดท่ีถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยตามขอ ๑๒ (๘) กลับเขาเปนนักศึกษาใหมได ในกรณีมีเหตุอันสมควร โดยใหถือระยะเวลาท่ีถูก

ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเปนระยะเวลาการลาพักการศึกษา  ท้ังนี้ตองไมพนกําหนดเวลา ๑ ป นับ

จากวันท่ีนักศึกษาผูนั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีเชนนี้นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม

เสมือนเปนผูลาพักการศึกษารวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีคางชําระตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(๑๑)   การขอถอนคืนเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ใหเปนไปตามระเบียบท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
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               ขอ ๑๓  การขอเพ่ิมและถอนรายวิชาใหดําเนินการดังนี้ 

(๑)  การขอเพ่ิมรายวิชาตองกระทําภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน

สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน 

(๒) การขอถอนรายวิชา ใหมีผลดังนี้ 

(ก) การขอถอนรายวิชาภายใน ๔ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน    

๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาท่ีขอถอนจะไมปรากฏในระเบียน 

(ข) การขอถอนรายวิชาหลังจาก ๔ สัปดาหแรก แตยังอยูภายในระยะเวลา ๑๒ สัปดาห    

นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือหลัง ๒ สัปดาห แตยังอยูภายในระยะเวลา ๖ สัปดาหนับจากวันเปด

ภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาท่ีขอถอน 

(ค) การขอถอนรายวิชาเม่ือพนระยะเวลา ๑๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

หรือเม่ือพนระยะเวลา ๖ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน F หรือ U ใน

รายวิชาท่ีขอถอน 

(๓)  การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชา ตองไมขัดตอการลงทะเบียนเรียนใน ขอ ๑๒ (๑) และ (๒) 

  ขอ ๑๔  การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (AU) 

(๑) การศึกษาโดยไมนับหนวยกิตนี้ เม่ือนักศึกษาไดมีเวลาศึกษาครบรอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษา 

หากอาจารยผูสอนรายวิชานั้นพิจารณาแลวเห็นวานักศึกษาตั้งใจศึกษาและมีความรูผานเกณฑการประเมินผล 

ใหบันทึกระดับคะแนน AU ไวในระเบียน แตถานักศึกษามีเวลาเรียนไมครบรอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาให

อาจารยผูสอนบันทึกระดับคะแนน W ไวในระเบียน 

(๒) หนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาเปนหนวยกิตสะสมและหนวย

กิตรวมของหลักสูตร 

(๓) นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไมนับหนวยกิตแลว นักศึกษาผูนั้นอาจ

ลงทะเบียนในรายวิชานั้นซํ้าอีกเพ่ือเปนการนับหนวยกิตในภายหลังได 

(๔) มหาวิทยาลัยอนุมัติใหบุคคลภายนอก ท่ีไมใชนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เขาศึกษาบาง

รายวิชาโดยไมนับหนวยกิตได โดยบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและพ้ืนความรูทางการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย

เห็นสมควร และตองปฏิบัติตามขอบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัย วาดวยการนั้นๆ 

เชนเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและตองชําระเงินคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  ขอ ๑๕  การเทียบโอนรายวิชา  ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย      

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน 

หมวด ๔ 

การลาของนักศึกษา 

   ขอ ๑๖  การลาพักการศึกษา 

(๑) นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอคณบดีเพ่ือขออนุญาตลาพักการศึกษาตอเนื่องไดไมเกิน ๒ ภาค

การศึกษาปกติ ดังกรณีตอไปนี้ 
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(ก)  ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารประจําการ 

(ข)  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใดซ่ึงมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 

(ค) ปวยตองพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทยเปนเวลานานเกินกวารอยละ ๒๐ ของเวลาศึกษา 

ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทย 

(ง) มีความจําเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา  ๑  

ภาคการศึกษาปกติ 

(๒) เม่ือนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจําเปนตองลาพักการศึกษา ใหยื่นคํารองตอคณบดีโดยเร็วท่ีสุด 

(๓)   ในการลาพักการศึกษา นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน

หรือในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไมได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก

อธิการบดีเปนกรณีพิเศษ 

(๔)   นักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาแลว เม่ือจะกลับเขาศึกษา ตองยื่นคํารองขอ

กลับเขาศึกษาตอคณบดีกอนกําหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา  ๑  สัปดาห 

(๕)   การลาพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษา จะมีผลดังตอไปนี้ 

(ก) ถาวันท่ีลาพักการศึกษาอยูในระหวาง ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

หรือสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน  รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนท้ังหมดจะไมปรากฏ

ในระเบียน 

(ข) ถาวันท่ีลาพักการศึกษาพนกําหนด ๒ สัปดาหแรกแตยังอยูภายใน ๑๒ สัปดาหนับจาก

วันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือพนกําหนดสัปดาหแรกแตยังอยูภายใน ๖ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา

ฤดูรอน  ใหบันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในระเบียนของภาคการศึกษานั้น 

     (ค)  ถาวันท่ีลาพักการศึกษาพนกําหนด  ๑๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

หรือพนกําหนด ๖ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอนแลว  ใหบันทึกระดับคะแนน F หรือ U  ไว

ในระเบียนทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ เวนแตกรณีท่ีนักศึกษาเจ็บปวยหรือมี

เหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐานเชื่อถือได เม่ือนักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพัก ใหบันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชา 

ท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 

(๖) ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา  หรือมีคําสั่งมหาวิทยาลัยใหลาพัก

การศึกษาเนื่องจากถูกลงโทษดวยกรณีใด ๆ ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการ

นั้น ภายหลังการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น

เปนโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาจัดการศึกษาให  แตนักศึกษาไมตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือรักษา

สภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๗) นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา  หรือมีคําสั่งมหาวิทยาลัยใหลาพักการศึกษา

เนื่องจากถูกลงโทษดวยกรณีใดๆ ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้น กอนการ
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ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม เพ่ือรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(๘) การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใดๆ หรือการกลับเขาศึกษาใหมหรือการถูกใหพัก

การศึกษาแลวแตกรณี ไมเปนเหตุใหสภาพการเปนนักศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกวาสองเทาของแผนการ

เรียนตามหลักสูตรนับแตวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน 

  ขอ ๑๗  การลาปวย 

(๑)  การลาปวยแยกออกเปน  ๒ ประเภทดังนี้ 

(ก)  การลาปวยกอนสอบ หมายถึง นักศึกษาปวยกอนสิ้นภาคการศึกษานั้นๆ และยังคง

ปวยอยูจนกระท่ังถึงวันสอบ ซ่ึงทําใหไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือท้ังหมดได 

(ข)  การลาปวยระหวางการสอบ หมายถึง นักศึกษาไดศึกษาจนครบระยะเวลาท่ีกําหนด

ในภาคการศึกษาแลว แตเกิดปวยจนไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือท้ังหมดได 

(๒)  การลาปวยตาม (๑) นั้น  นักศึกษาตองยื่นคํารองตอคณบดีภายใน ๑  สัปดาหนับจากวันท่ี

นักศึกษาเริ่มปวย พรอมดวยใบรับรองแพทย 

หมวด ๕ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขอ ๑๘  ใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษา 

เพ่ือคณะใชเปนเกณฑในการจัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ในแตละภาคการศึกษา โดยการประเมินผลในแตละรายวิชาใหกําหนดเปนระดับคะแนน (Grade) คาระดับ

คะแนนตอหนวยกิตและผลการศึกษา 

หมวด ๖ 

การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 ขอ ๑๙  การพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้ 

(๑)   ตาย 

(๒)   ลาออก 

(๓)   ขาดคุณสมบัติตามขอ ๘ 

(๔)   ไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 

(๕)   ถูกลงโทษใหออกหรือไลออกจากมหาวิทยาลัยเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

(๖)   มหาวิทยาลัยประกาศถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจาก 

(ก) มีเวลาศึกษานอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 

(ข) ไมลงทะเบียนเรียน และหรือไมชําระเงินคาจัดการศึกษา หรือคาธรรมเนียมการศึกษา

ในกําหนดเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๑๒ (๘) 
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(๗) พนสภาพเนื่องจากผลการศึกษา ตามเกณฑดังนี้ 

(ก) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๑.๒๐  เม่ือลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ระหวาง     

๑ ถึง ๒๒  หนวยกิต 

(ข) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๑.๕๐  เม่ือลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ระหวาง      

๒๓ ถึง ๖๐  หนวยกิต 

(ค) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๑.๗๕  เม่ือลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ตั้งแต      

๖๑  หนวยกิต ข้ึนไป 

  นักศึกษาท่ีศึกษาและผานการประเมินผลทุกรายวิชาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและไดคา 

คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  ๑.๙๐ ข้ึนไป แตไมถึง ๒.๐๐ ซ่ึงผลการศึกษาไมเพียงพอท่ีจะรับการเสนอชื่อเพ่ือรับ

ปริญญา  ใหนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาท่ีไดระดับคะแนนต่ํากวา A หรือลงทะเบียนเรียนวิชา

อ่ืนในหลักสูตรเพ่ือปรับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐  ภายในกําหนด  ๓ ภาคการศึกษา รวมภาค

การศึกษาฤดูรอน แตไมเกินระยะ เวลาการศึกษาตามขอ ๗ (๖) 

 นักศึกษาผูใดท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากผลการศึกษาในภาคการศึกษาใด 

ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษาในภาคตอมาเปนโมฆะ และไมมีผลใดๆ 

(๘)  ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามขอ ๗ (๖) 

หมวด ๗ 

การสําเร็จการศึกษา 

  ขอ ๒๐  การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑)   นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและมี

ผลการศึกษาผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐ และผานการ

เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานหรือ

รายวิชาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีลักษณะเปนการศึกษาคนควาหรือทดลอง มีการประยุกตใชวิชาชีพประกอบการ

ทํารายงานในลักษณะภาคนิพนธตามคูมือท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เม่ือผานการประเมินผลการศึกษาแลว 

นักศึกษาตองสงรายงานฉบับสมบูรณจํานวนหนึ่งเลมพรอมแผนบันทึกขอมูลตอสาขาวิชา จึงจะสําเร็จ

การศึกษา 

(๒)   กรณีนักศึกษาตามขอ ๑๙ (๗) วรรค ๒ ท่ีไมประสงครับปริญญาตามหลักสูตรปริญญาตรีท่ี

ศึกษา ใหนํารายวิชาท่ีมีผลการศึกษาผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอนุปริญญา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ไดแกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา ๓๐      

หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๓ หนวยกิต  เสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของหลักสูตรนั้น 
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หมวด ๘ 

การขอรับปริญญาและการอนุมัติปริญญา 

  ขอ ๒๑  นักศึกษาท่ีมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา และเปนผูท่ีไมอยูใน

ระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีสิทธิขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา ดังนี้ 

(๑)   การขอรับปริญญา ตองเปนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามขอ ๒๐ (๑) 

(๒)   การขอรับอนุปริญญา ตองเปนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามขอ ๒๐ (๒) 

  ขอ ๒๒  การขอรับปริญญา 

  นักศึกษาตามขอ ๒๑  จะตองทําหนังสือตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดยื่นตอคณะภายใน ๓๐ 

วันนับแตวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือ ภายใน ๑๕ วันนับแตวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอนท่ีจะสําเร็จ

การศึกษา เพ่ือมหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 

  การทําหนังสือตามวรรคกอน จะตองกระทําทุกภาคการศึกษาจนกวานักศึกษาจะสําเร็จ

การศึกษา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้นๆ 

  นักศึกษาผูใดมิไดยื่นหนังสือดังกลาว จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญาหรือ

อนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ 

 นักศึกษาตามขอ ๒๑ ท่ีมิไดยื่นหนังสือดังกลาว จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติ

ปริญญาหรืออนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ และจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปน

นักศึกษาตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาทําหนังสือยื่นเพ่ือ

ขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา 

  ขอ ๒๓  การเสนอรายชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญา  

(๑)   เม่ือสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิไดรับปริญญา

หรืออนุปริญญาตามหลักสูตรและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ เพ่ือขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 

(๒)   นักศึกษาตามขอ ๒๒  ท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ืออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจะตอง

ชําระเงินคาข้ึนทะเบียนบัณฑิตตามประกาศมหาวิทยาลัย และชําระหนี้สินท่ีมีท้ังหมดตอมหาวิทยาลัย 

  ขอ ๒๔  การอนุมัติปริญญา 

  สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาทุกภาคการศึกษา  อนุมัติปริญญา

เกียรตินิยม และอนุมัติเหรียญเกียรตินิยมในภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา 

    หมวด ๙  

ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม 

  ขอ ๒๕  ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองเปนไปตาม

หลักเกณฑดังนี้ 

(๑)   ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไมต่ํากวา ๗๒ หนวยกิต สําหรับ 
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หลักสูตร ๒-๓ ปการศึกษา หรือไมต่ํากวา ๑๒๐ หนวยกิต สําหรับหลักสูตร ๔ ปการศึกษา หรือ ไมต่ํากวา 

๑๕๐ หนวยกิต สําหรับหลักสูตร ๕ ปการศึกษา 

(๒)   สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด ท้ังนี้ไมนับระยะเวลาท่ีนักศึกษา ขอลา 

พักการศึกษาตามขอบังคับนี้ 

(๓)   ตองไมมีระดับคะแนนต่ํากวา C และระดับคะแนน U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

(๔)   ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ใหเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม 

(๑) (๒) และ (๓) และมีคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๗๕  

(๕)   ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ใหเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม 

(๑) (๒)และ(๓) และคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐  

 ขอ ๒๖  การใหเกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน 

(๑)   ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีเหรียญเกียรตินิยมแกผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเดน โดย

แยกเปนคณะ 

(๒)   เกียรตินิยมเหรียญทองใหแกผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ ท่ีไดคา

คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแตละคณะ 

(๓)   เกียรตินิยมเหรียญเงินใหแกผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมเปนท่ีสองและ

จะตองไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ ๒ ในแตละคณะ ในกรณีผูสําเร็จการศึกษาไดคาคะแนนเฉลี่ย

สะสมสูงสุด แตไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ในแตละคณะ ใหเกียรตินิยมเหรียญเงิน 

 การเสนอชื่อเพ่ือรับเหรียญเกียรตินิยม ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ        

ปการศึกษาละหนึ่งครั้ง   และใหอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกันกับ 

ท่ีเสนอขออนุมัติปริญญาประจําภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี    ๕   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

       

 

               (ศาสตราจารยไชยยศ  เหมะรัชตะ) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

133

AURORA
Rectangle



134

AURORA
Rectangle



ภาคผนวก ข 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

............................................ 

  โดยที่เห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือให้การจัด
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเป็นไป
ตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งก าหนดให้มีการเทียบโอนผล
การเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย 
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙” 

  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

  ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “คณะ”  หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี ฐานะ
เทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการในส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “การเทียบโอนผลการเรียน”  หมายความว่า การน าผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๕  ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ ให้มีอ านาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้ 
  กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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๒ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  ข้อ ๖  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

  ข้อ ๗  ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือด าเนินการเทียบโอนผล   
การเรียน ดังนี้ 
  (๑) การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ ให้คณบดีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอนจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ   
  (2) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสถานประกอบการ หรือผู้แทน
องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ 

  ข้อ ๘  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้และ
ประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

  ข้อ ๙  ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 

  ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๑๑  การเทียบโอนผลการเรียน ให้อยู่ในอ านาจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

หมวด ๒ 
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ 

ส่วนที่ ๑ 
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี 

  ข้อ ๑๒  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่าง 
การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

(3)  รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะน ามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ค หรือ C  
(ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน  2.๐ หรือเทียบเท่า   

(4) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของ
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

(5) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
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ข้อ 13  ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นค าร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวัน
นับจากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน            
ผลการเรียน และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ด าเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในก าหนดเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาการให้เทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2  
ในปีการศึกษานั้น 

  ข้อ 14 ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้ 
(1) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและ 

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอน
ให้ในใบแสดงผลการศึกษา 

(2) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมและต้อง 
ใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้ก าหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน เพ่ือน ามาคิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits)  
ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 

ส่วนที่ ๒ 
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา 

  ข้อ 1๕  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
ระหว่างการศึกษาในระบบ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้   

(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

(3) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะน ามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ข หรือ B      
(ผลการศึกษาดี)  หรือค่าระดับคะแนน 3.0 หรือเทียบเท่า หรือได้รับระดับคะแนน S (สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ)  

(4) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่เกินร้อยละสี่สิบ 
ของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

(5) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  (6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่ งปีการศึกษาและ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา และวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต  

  ข้อ 1๖  ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นค าร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวัน
นับจากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน 
ผลการเรียน  และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนด าเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ข้อ 1๗  การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ 
จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” 
(Transfer Credits)  ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 
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หมวด 3 
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

ส่วนที่ ๑ 
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี 

  ข้อ 18 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

(1) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้จะกระท าได้โดยการทดสอบมาตรฐาน            
การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ    
การประเมินแฟ้มสะสมงาน 

(2) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดย
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร 

(3) การขอเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาของสาขาวิชาใด ให้สาขาวิชานั้นเป็น    
ผู้ก าหนดวิธีการและการด าเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรู้นั้นต้องรับผลการประเมินเทียบได้         
ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน ค หรือ C  (ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน 2.0 จึงจะให้นับจ านวน          
หน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น 

(4) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา  เว้นแต่หลักสูตรที่
มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น 

  ข้อ 19 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึกอักษร “CS”  (Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก อักษร “CE” 

(Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ  

ให้บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training) 
(4) หนว่ยกิตท่ีได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” (Credits from Portfolio) 

  การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคแรก ให้บันทึกไว้ส่วนท้ายของรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม  และต้องใช้ผลการเรียนประกอบการ    
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ก าหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพ่ือน ามาคิดค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชา
ที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 

ส่วนที่ ๒ 
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา 

  ข้อ ๒0 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

(1) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้กระท าได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี 
ประกอบด้วยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การสอบข้อเขียน การสอบ
สัมภาษณ์ การประเมินการจัดการการศึกษา หรือ ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ การประเมินแฟ้มสะสมงาน 
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การแสดงผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจก าหนดวิธีการประเมินในรูปแบบ
อ่ืนก็ได้ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญาของแต่ละหลักสูตร 

(2) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาที่มีหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบ 
ของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ 

(3) การเทียบโอนความรู้   ต้องได้รับผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B        
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน 3.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถนับจ านวนหน่วยกิตท่ีขอเทียบโอนได้ 
  (4) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม  

  ข้อ ๒1 ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ด าเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรก            
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ขอเทียบโอนได้ทราบจ านวนรายวิชาที่เทียบโอนได้และรายวิชาที่ต้อง
ศึกษาเพ่ิมเติมตามหลักสูตร 

  ข้อ ๒2 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CS” (Credits from Standardized Tests)  
(2) หน่วยกิตที่ ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก อักษร “CE” 

(Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ให้ 

บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training) 
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” (Credits from 

Portfolio) 
  การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคก่อน ให้บันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่
เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  255๙ 
 
 
 
 
       (ศาสตราจารย์ไชยยศ  เหมะรัชตะ) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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ภาคผนวก ค 

ตารางสรุปเปรียบเทยีบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 

(หลักสตูรปรับปรุง) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

รายละเอียดสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 

และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

สาเหตุในการปรับปรุงแกไข 

การพัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2553 เพื ่อใหรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรมีเนื ้อหาที่ทันสมัย ในดานการบริหารจัดการและดานเทคโนโลยี ที ่มีการ

เปลี่ยนแปลง มีความเปนทันสมัยข้ึน รองรับและสอดคลองกับนโยบายประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 ดานอุตสาหกรรมเสนโคง

เอส (S-Curve) และเสนโคงเอสใหม (new S-Curve) โดยมุงมั่นใหการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส มีประสิทธิภาพในการดำเนินการยิ่งข้ึน   

สาระในการปรับปรุงแกไข  

การปรับปรุงสาระและการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 มีสาระในการปรับปรุงเนื้อหาตาง ๆ ประกอบดวย ชื่อสาขาวิชา วัตถุประสงค จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตร รายวิชาเรียน และคำอธิบายรายวิชา 

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

เมคคาทรอนิกสและระบบการผลิตอัตโนมัติ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechatronics 

and Automated Manufacturing Systems Engineering 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in 

Mechatronics Engineering 

ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและ

ระบบการผลิตอัตโนมัติ) 

ชื่อยอ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและระบบการผลิตอัตโนมัติ) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Mechatronics and 

Automated Manufacturing Systems Engineering) 

ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.Eng. (Mechatronics and Automated 

Manufacturing Systems Engineering) 

ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส) 

ชื่อยอ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering  

(Mechatronics Engineering) 

ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.Eng. (Mechatronics Engineering) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

วัตถุประสงคหลักสตูร 

1. เพื ่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู  ความเขาใจเฉพาะดานทางสาขาวิชา

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและระบบการผลิตอัตโนมัติ ทั้งทางภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตดานเมคคาทรอนิกสและระบบการผลิตอัตโนมัติ ที่มี

ทักษะ ความสามารถในการออกแบบหรือปรับปรุงระบบควบคุมกลไก 

ติดต้ัง และใชงานเคร่ืองมืออุปกรณของเคร่ืองจักรที่อยูในสายการผลิตของ

โรงงานอุตสาหกรรมที่เคร่ืองจักรทำงานโดยใชระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีกิจวินัยในการคนควา

เพื่อพัฒนาตนเองใหกาวหนาอยูเสมอ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานที่ถูก

หลักวิชาการ ซ่ึงจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสำนึกมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีระเบียบวินัย 

การตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความสำนึกใน

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

วัตถุประสงคหลักสตูร 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสำนึก มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีระเบียบวินัย 

การตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความสำนึกใน

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรู ความเขาใจ ทั้งในภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติ เกิดการสรางองคความรูและนวัตกรรมทางดานวิศวกรรม

เมคคาทรอนิกสได 

3. เพื ่อผลิตบัณฑิตใหเปนผู ที ่มีทักษะความสามารถในการออกแบบ 

ติดตั้ง ปรับปรุงระบบควบคุมกลไก และใชงานเครื่องมืออุปกรณของ

เครื่องจักรที่อยูในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่เครื่องจักร

ทำงานโดยใชระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีกิจวินัยในการคนควา

เพื่อพัฒนาตนเองใหกาวหนาอยูเสมอ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานที่

ถูกหลักวิชาการ ซ่ึงจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุมวิชาภาษาไทย  

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

1.3 กลุมวิชาสังคมและมนุษยศาสตร 

1.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

1.6 กลุมวิชาบูรณาการ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชพี 

2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ  

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 

3. กลุมวิชาเลือกเสร ี
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หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

1.หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุมวิชาภาษาไทย  

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

1.3 กลุมวิชาสังคมและมนุษยศาสตร 

1.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

1.6 กลุมวิชาบูรณาการ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 

 

3. กลุมวิชาเลือกเสร ี

 

30 

3 

12 

3 

2 

6 

4 

98 

 31 

67 

 

6 

 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

 

หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร                      146    หนวยกิต จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร                  134     หนวยกิต 

รายวิชาที่มีการตดัออกในแตละกลุมวชิา/หมวดวชิา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โครงสรางของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ. 2559) 

รายวิชาที่มีการตดัออกในแตละกลุมวชิา/หมวดวชิา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โครงสรางของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ. 2564) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุมวิชาวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

จำนวน 18 รายวิชา หนวยกิตรวม 48 หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

จำนวน 12 รายวิชา หนวยกิตรวม 31 หนวยกิต 

มีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 

ตัดออกจากกลุมวิชาจำนวน 7 รายวิชา 

ST2031102 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร                           3(3-0-6) 

ST2031201 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร                           3(3-0-6) 

ST2051109 ฟสิกส 2 สำหรับวิศวกร                              3(3-0-6) 

ST2051110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สำหรับวิศวกร                  1(0-2-1) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ  

จำนวน 18 รายวิชา หนวยกิตรวม 47 หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 

จำนวน 16 รายวิชา หนวยกิตเลือกรวม 15 หนวยกิต 

มีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

EN2021202 เธอรโมไดนามิกส                                     3(3-0-6) 

EN2031102 กระบวนการผลิต                                     3(3-0-6) 

EN2031103 วัสดุวิศวกรรม                                         3(3-0-6) 

เพ่ิมเขามาในกลุมวชิาจำนวน 1 รายวชิา 

EN2061101 คณิตศาสตรเมคคาทรอนิกส                         3(3-0-6) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2 กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม 

จำนวน 19 รายวิชา หนวยกิตรวม 52 หนวยกิต 

มีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 

ตัดออกจากกลุมวิชาจำนวน 9 รายวิชา 

EN2032301 การควบคุมคุณภาพ                                  3(3-0-6) 

EN2032305 การวางแผนและควบคุมการผลิต                   3(3-0-6) 

EN2032308 วิศวกรรมความปลอดภัย                            3(3-0-6) 

EN2032401 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                  3(3-0-6) 

EN2032403 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกลฯ                     1(0-3-6) 

EN2033202 การบริหารงานวิศวกรรม                            3(3-0-6) 

EN2062304 ระบบคอมพิวเตอรและการเชื่อมโยง               3(3-0-6) 

EN2062305 สัมมนาทางวิศวกรรม                                 1(0-2-1) 

EN2062407 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการฯ                  1(0-3-6)

เพ่ิมเขามาในกลุมวชิาจำนวน 9 รายวชิา 

EN2062202 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส                      3(2-3-4) 

EN2062204 เซนเซอรในงานอุตสาหกรรม                       3(2-3-4) 

EN2062205 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต   3(2-3-4) 

EN2062206 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรฯ            3(2-3-4) 

EN2062207 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 1            1(0-3-0) 

EN2062308 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 2            1(0-3-0) 

EN2062311 การส่ือสารขอมูลทางอุตสาหกรรมและโครงขาย 3(2-3-4) 

EN2062313 วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลอตัโนมัติ                    3(2-3-4) 

EN2062314 การบริหารงานอุตสาหกรรม                         3(3-0-6) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3 กลุมวิชาเลือทางวิศวกรรม 

จำนวน 24 รายวิชา หนวยกิตเลือกรวม 15 หนวยกิต 

มีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 

ตัดออกจากกลุมวิชาจำนวน 4 รายวิชา 

EN2063302 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต 1 3(2-3-4) 

EN2063303 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต 2 3(2-3-4) 

EN2033309 วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลอตัโนมัติ                    3(2-3-4) 

EN2063208 วงจรอิเล็กทรอนิกส                                   3(2-3-4) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)      คณะวิศวกรรมศาสตร               มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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--------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 
 

เพ่ิมเขามาในกลุมวชิาจำนวน 12 รายวิชา 

EN2021202 เธอรโมไดนามิกส                                     3(3-0-6) 

EN2031102 กระบวนการผลิต                                     3(3-0-6) 

EN2031103 วัสดุวิศวกรรม                                         3(3-0-6) 

EN2032301 การควบคุมคุณภาพ                                  3(3-0-6) 

EN2032305 การวางแผนและควบคุมการผลิต                   3(3-0-6) 

EN2032308 วิศวกรรมความปลอดภัย                            3(3-0-6) 

EN2032401 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                  3(3-0-6) 

EN2032403 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกลฯ                     1(0-3-6) 

EN2033202 การบริหารงานวิศวกรรม                            3(3-0-6) 

EN2063301 สัมมนาทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส              1(0-2-1) 

EN2063305 ระบบคอมพิวเตอรและการเชื่อมโยง               3(3-0-6) 

EN2063308 วิศวกรรมการบำรุงรักษาทางเมคคาทรอนิกส     3(3-0-6) 

EN2063309 ปญญาประดิษฐ                                       3(3-0-6) 

EN2063402 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการฯ                  1(0-3-6) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ระดับปริญญาตรี 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต 

เล ือกศึกษาจากรายวิชาที ่ เปดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่ศึกษามาแลวใน

ระดับปริญญาตรี และตองไมเปนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต หรือเลือก

ศึกษาจากมหาวิทยาลัยอืน่ที่มีความรวมมอื ทั้งนี้ขึ้นอยูดุลพินิจและความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

รายวิชาใหมในหลักสูตร  

 1. หมวดศึกษาทั่วไป 

โครงสรางของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ. 2564) 

 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 

EN2062202 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส                      3(2-3-4) 

แถบพล ังงาน ไดโอดและวงจรเร ียงกระแสไฟฟา 

วงจรแหลงจายไฟ การใหไบอัสและวงจรสมมูลของ

ทรานซิสเตอรแบบสองขั้วทางแยก (บีเจที) และทรานซิสเตอร

สนามผล (เอฟอีที) แบบจำลองทรานซิสเตอร ออป-แอมป 

และการประยุกตใชงาน 

EN2062204 เซนเซอรในงานอุตสาหกรรม                       3(2-3-4) 

เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานของเซนเซอร อุปกรณการวัดและ

ควบคุมเบื้องตน หลักการและการประยุกตใชเซนเซอร

อุตสาหกรรม การเลือกใชและติดตั้งเซนเซอรในระบบ

อัตโนมัติ กลยุทธเทคโนโลยีเซนเซอรสำหรับประเทศไทย 

4.0 

EN2062205 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต   3(2-3-4) 

หลักการพื ้นฐานของคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ 

และคอมพิวเตอรชวยในการผลิตกระบวนการควบคุมผลิต

และปฏิบ ัต ิการผลิต การปฏิบ ัต ิงานรวมกันระหวาง

คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและคอมพิวเตอรชวยใน

การผลิต การจำลองการเคล่ือนทีข่องชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล

และการสรางตนแบบสามมิติอยางรวดเร็ว 

EN2062206 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรฯ            3(2-3-4) 

หลักการพื้นฐานของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร 

(พีแอลซี) การเชื ่อมตอใชงานภาคอินพุตและเอาตพุต

รวมกับพีแอลซี การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ

พีแอลซี การติดตอระหวางผู ใชงานกับเครื ่องจักรกล 

(หนาจอสัมผัส) การประยุกตใชงานพีแอลซีและหนาจอ

สัมผัสในการวัดและควบคุม การนำพีแอลซีไปใชงานใน

อุตสาหกรรมอัตโนมัติ 

 EN2062207 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 1            1(0-3-0) 

ปฏิบัติการออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส ออกแบบและ

ติดตั้งตูคอนโทรลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม การสราง

และทดสอบตนแบบ การประเมินความสำเร็จ การออกแบบ

พัฒนาผลิตภัณฑและงานเมคคาทรอนิกส 
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 EN2062308 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 2            1(0-3-0) 

ปฏ ิบ ัต ิการพ ื ้นฐานของระบบอ ัตโนม ัต ิ ในการผลิต 

การออกแบบระบบควบคุมสำหรับเครื่องจักรกลอัตโนมติั 

ระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม การประยุกตใช

หุ นยนตในการผลิต ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ 

การส่ือสารขอมูลอุตสาหกรรม 

EN2062311 การส่ือสารขอมูลทางอุตสาหกรรมและโครงขาย 3(2-3-4) 

แนวคิดเบ ื ้องตนของการสื ่อสารขอมูลในระบบงาน

อุตสาหกรรม องคประกอบของการสื ่อสารขอมูลและ

โครงขาย สถาปตยกรรมของโครงขายขอมูล โปรโตคอล

สําหรับโครงขายทางอุตสาหกรรม การเชื่อมตอคอมพิวเตอร

ก ับอ ุปกรณต อพ วงต างๆ แบบจ ําลองและร ูปแบบ 

การส่ือสารขอมูล 

EN2062313 วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลอตัโนมัติ                    3(2-3-4) 

ความรูพื้นฐานและหลักการทำงานของเครื ่องกลึงและ

เคร ื ่องก ัดอ ัตโนมัต ิ การใช คำส ั ่งในการปฏ ิบ ัต ิงาน 

การวางแผนปฏิบัติงาน การกำหนดเงื ่อนไขการทำงาน 

ลำดับขั้นปฏิบัติงาน การเขียนโปรแกรมงานกลึงและงาน

กัด ปฎิบ ัต ิการทำงานดวยเครื ่องกลึงและเครื ่องกัด

อัตโนมัติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

EN2062314 การบริหารงานอุตสาหกรรม                         3(3-0-6) 

การวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต การบริหาร

โครงการ การวางผังโรงงาน การออกแบบกระบวนการ

และผล ิตภ ัณฑ   การออกแบบงานและการจ ัดการ

ทรัพยากรมนุษย การบริหารคุณภาพแบบองครวม 

EN2063308 วิศวกรรมการบำรุงรักษาทางเมคคาทรอนิกส     3(3-0-6) 

หลักการบำรุงรักษาเบื้องตนทางอุตสาหกรรม สถิติการ

ขัดของ ความนาเชื่อถือ การวิเคราะหความพรอมใชงาน

และความสามารถในการบำรุงรักษา การหลอลื่น ระบบ

การบำรุงรักษาแบบปองกันและเทคโนโลยีการตรวจ

ต ิดตามสภาพเคร ื ่องจ ักร การประย ุกต ระบบการ

บำรุงรักษาทางเมคคาทรอนิกส ระบบทางกล ระบบไฟฟา 

การดูแลระบบอัตโนมัติเคร่ืองจักร 

EN2063309 ปญญาประดิษฐ                                       3(3-0-6) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ การแทนความรู 

โครงสรางความจำ การหาเหตุผลแบบนาจะเปนและ

เทคน ิคการค นหา การเร ียนร ู  ของเคร ื ่องจ ักรกล 

ภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร ระบบผูเชี่ยวชาญ 
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ผลลัพธการเรียนรู Program Learning Outcomes (PLO) PLO1: มีความรูความเขาใจพื้นฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมเบื้องตนไดอยางถูกตอง 

 PLO2: มีความสามารถในการวิเคราะห ความรู พ ื ้นฐานทางดาน

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส เพื่อวางแผน และปฏิบัติ การทดลอง ทดสอบ

อุปกรณดวยความปลอดภัยไดอยางถูกตอง 

 PLO3: มีความสามารถในการประยุกต วิเคราะหหาสาเหตุ ประเมิน

สถานการณแกปญหา ดวยเทคนิควิธีการที่เหมาะสมอยางเปนระบบ 

ถูกตองตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ 

 PLO4: มีความสามารถในการสรางอุปกรณ สามารถบูรณาการสรางองค

ความรู เพื ่อออกแบบ แกไข ปรับปรุงระบบ หรือ สรางนวัตกรรม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอุตสาหกรรมทางดานระบบการผลิต

อัตโนมัติ ถูกตองตามมาตรฐานสากล 
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ตารางความสัมพันธของเนื้อหาดานองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชากับรายวิชาในหลักสูตร  

(หลักสูตรท่ีมี มคอ.1) 

 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1)  กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล 

 1.1  EN2021101  กลศาสตรวิศวกรรม  X X X     

 1.2  EN2062203  การควบคุมไฮดรอลิกสและ 

นิวแมติกส 

X X X  X X   

1.3  EN2063304  การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล X X X X X X   

2)  กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 2.1  EN2013201  พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟา X    X X X  

 2.2  EN2062202  วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส X     X   

 2.3  EN2063310  ระบบควบคุมปอนกลบั X     X X  

3)  กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร         

 3.1  EN2062101  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส X X  X  X X X 

 3.2  EN2062205  คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและ

การผลิต 

X X  X  X   

 3.3  EN2063305  ระบบคอมพิวเตอรและการเชื่อมโยง X X    X   

4)  กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 

 4.1  EN2062207  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคา 

ทรอนิกส 1 

X X X X X X X  

 4.2  EN2062308  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคา 

ทรอนิกส 2 

X X X X X X X  

 4.3  EN2062309  อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ X     X X  

 4.4  EN2062416  การจำลองและระบบควบคุม X      X X 

5)  กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 

 5.1  EN2062315  การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 

เมคคาทรอนิกส 

   X X X X  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 5.2  EN2062417  โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส X X X X X X X X 

 5.3  EN2002301  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา X      X  

 5.4  EN2062418  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม 

เมคคาทรอนิกส 

X X X X X X X X 

 5.5  EN2062419  การฝกงานทางวิศวกรรม 

เมคคาทรอนิกส 

X X X X X X X X 

 5.6  EN2062420  กรณีศึกษาทางวิศวกรรม 

เมคคาทรอนิกส 

X X X X X X X X 

 

หมายเหต ุ สาขาวิชายอยทางวิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชา  มีองคประกอบขององคความรูที่จำเปนในการประกอบ

วิชาชีพ โดยจำแนกเปนขอบเขตองคความรูท่ีสำคัญดังตอไปนี้ 

1) องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอรและการจำลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) 

  2) องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องในดานกลศาสตร (Mechanics) 

 3) องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and Fluid 

Mechanics) 

 4) องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) 

 5) องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องทางพลังงาน (Energy) 

 6) องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) 

 7) องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) 

 8) องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพและสิ่งแวดลอม (Biology Health and Environment) 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารยประจำหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารยประจำหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายคมพันธ  ชมสมุทร 

ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 2554 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม 

2544 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2546 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล ศูนยกลางสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล 

 ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2537 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล ศูนยกลางสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล 

การฝกอบรม - โครงการความรวมมือหลักสูตรการฝกอบรม Train-the-Trainer for RMUTP9 Campus 2020 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ ระดับพ้ืนฐานถึงระดับสูง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (ดอยสะเก็ด) จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย ระหวาง 

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 3 ธันวาคม 2563  

สังกัดหนวยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศัพทท่ีทำงาน : 028363000 ตอ 4228 

อีเมล : kompan.c@rmutp.ac.th 

ตำแหนงปจจุบัน 

ตำแหนงบริหาร (ถามี) 

อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบด ี

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2563-ปจจุบัน : ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบด ี

พ.ศ. 2559-2560 : รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา 

พ.ศ. 2558-2559 : ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

พ.ศ. 2556-2559 : หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

1. คมพันธ ชมสมุทร และ สิงหแกว ปอกเทิ่ง. (2562). ทิศทางการตัดเฉือนที่มีผลตอการสึกหรอ

ของดอกกัดสำหรับเหล็กกลาคารบอนผสมปานกลาง. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, 9(3), 157-167. 

(กันยายน-ธันวาคม) 

2. คมพันธ ชมสมุทร และ สุกัญญา เชิดชูงาม. (2561). การศึกษาประสิทธิภาพทิศทางการกัดงาน

ที่มีผลตอคาความหยาบผิวโดยวิธีทากูชิ. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, 8(3), 246-262. (กันยายน-

ธันวาคม) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารยประจำหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายสิงหแกว  ปอกเท่ิง 

ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 2554 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ค.อ.ม. เทคโนโลยีเครื่องกล 2544 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2546 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล ศูนยกลางสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล 

 ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2535 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

การฝกอบรม - โครงการความรวมมือหลักสูตรการฝกอบรม Train-the-Trainer for RMUTP9 Campus 2020 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ ระดับพ้ืนฐานถึงระดับสูง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (ดอยสะเก็ด) จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย ระหวาง 

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 3 ธันวาคม 2563  

สังกัดหนวยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศัพทท่ีทำงาน : 028363000 ตอ 4228 

อีเมล : singkeaw.p@rmutp.ac.th 

ตำแหนงปจจุบัน 

ตำแหนงบริหาร (ถามี) 

อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

 

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2564-ปจจุบัน : อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

พ.ศ. 2563-2564 : ผูชวยอธิการบดี และผูอำนวยการสำนักงานอธิการบด ี

พ.ศ. 2558-2560 : ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

พ.ศ. 2550-2557 : อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

พ.ศ. 2535-2559 : อาจารยประจำแผนกเครื่องจักรกลอัตโนมตั ิ

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

1. มานัส แดงชาติ, สิงหแกว ปอกเทิ่ง และ ประกอบ ชาติภุกต. (2563). การออกแบบหนาอกหุน

ทดสอบเพศชายตนแบบสำหรับทดสอบการชนรถจักรยานยนต. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, 

31(2), 119-136. (เมษายน-มิถุนายน) 

2. คมพันธ ชมสมุทร และ สิงหแกว ปอกเทิ่ง. (2562). ทิศทางการตัดเฉือนที่มีผลตอการสึกหรอ

ของดอกกัดสำหรับเหล็กกลาคารบอนผสมปานกลาง. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, 9(3), 157-167. 

(กันยายน-ธันวาคม) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารยประจำหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุกัญญา  เชิดชูงาม 

ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 2559 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2552 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2559 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

 วท.บ. คณิตศาสตรประยุกต 2550 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

การฝกอบรม 1. โครงการความรวมมือหลักสูตรการฝกอบรม Train-the-Trainer for RMUTP9 Campus 2020 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ ระดับพ้ืนฐานถึงระดับสูง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (ดอยสะเก็ด) จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย ระหวาง 

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 3 ธันวาคม 2563  

2. โครงการความรวมมือหลักสูตรการฝกอบรม ระบบการควบคุมอัตโนมัติและหุนยนตเพ่ือ

อุตสาหกรรม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (ดอยสะเก็ด) 

จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย ระหวางวันท่ี 3-7 สิงหาคม 2562 

สังกัดหนวยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศัพทท่ีทำงาน : 028363000 ตอ 4228 

อีเมล : sukanya.c@rmutp.ac.th 

ตำแหนงปจจุบัน 

ตำแหนงบริหาร (ถามี) 

อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

 

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2553-ปจจุบัน : อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

1. คมพันธ ชมสมุทร และ สุกัญญา เชิดชูงาม. (2561). การศึกษาประสิทธิภาพทิศทางการกัดงาน

ที่มีผลตอคาความหยาบผิวโดยวิธีทากูชิ. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, 8(3), 246-262. (กันยายน-

ธันวาคม) 

2. Udomraksasakul, C., Songserm, W., Cherdchoongam, S., & Udomraksasakul, C. 

(2018). The bringing of the ABC analysis technique for using to increase the efficiency 

of placing products in the warehouse. International Journal of Mechanical 

Engineering and Technology, 9(13), pp. 424–430. (December) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารยประจำหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายวัชร  สงเสริม 

ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2554 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2559 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร 2550 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

การฝกอบรม 1. โครงการความรวมมือหลักสูตรการฝกอบรม Train-the-Trainer for RMUTP9 Campus 2020 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ ระดับพ้ืนฐานถึงระดับสูง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (ดอยสะเก็ด) จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย ระหวาง 

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 3 ธันวาคม 2563  

2. โครงการความรวมมือหลักสูตรการฝกอบรม ระบบการควบคุมอัตโนมัติและหุนยนตเพ่ือ

อุตสาหกรรม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (ดอยสะเก็ด) 

จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย ระหวางวันท่ี 3-7 สิงหาคม 2562  

สังกัดหนวยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศัพทท่ีทำงาน : 028363000 ตอ 4228 

อีเมล : watchara.s@rmutp.ac.th 

ตำแหนงปจจุบัน 

ตำแหนงบริหาร (ถามี) 

อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

 

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2555-ปจจุบัน : อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

1. Songserm, W. & Wuttipornpun, T. (2019).  MIP-Based Heuristic Algorithm for Finite 

Capacity MRP Problem in Hybrid Flow Shop with Unrelated Parallel Machines. 

International Journal of Industrial and Systems Engineering, 3 3 ( 2 ) , 1 8 1 - 2 0 3 . 

(September) 

2.  Udomraksasakul, C., Songserm, W., Cherdchoongam, S., & Udomraksasakul, C. 

(2018). The bringing of the ABC analysis technique for using to increase the efficiency 

of placing products in the warehouse. International Journal of Mechanical 

Engineering and Technology, 9(13), pp. 424–430. (December) 
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